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1.   Základní údaje o škole 
 
1.1. Úvod 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 je zpracována na základě §10 
Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávaní a na základě §7 Vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční 
zpráva je zasílána zřizovateli školy a zveřejňována na přístupném místě ve škole, výroční 
zprávu schvaluje školská rada (§168 zákona 561/2004). Do výroční zprávy může každý 
nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu stanovenou školním ceníkem 
může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím tím není dotčeno. 

1.2. Sumář základních údajů  
Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově 
IZO ředitelství: 600 015 211 
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov 
E-mailová adresa: cmg@cmgpv.cz 
Webové stránky školy:  http://www.cmgpv.cz 
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké 
Datum zařazení do sítě škol: 27. září 1991 
Poslední změna zařazení do sítě školy:  31. 5. 2012 
Právní forma: školská právnická osoba 
IČO:44053916 
DIC: CZ44053916 
Odloučená pracoviště: 0 
Ředitel: Mgr. Jaroslav Fidrmuc (od 1. 8. 1997) 
Zastupující ředitel: Mgr. Pavel Polcr (od 15.8.2014) 
Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Marie Cagalová 
Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte 
Pracovník pověřený poskytováním informací: paní Marie Richterová  
Účtová osnova školy a postupy účtování v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. a postupy 
účtování 
Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, účet číslo 1502372319/0800 
Rada školské právnické osoby: 
 Mons. Josef Hrdlička, biskupský vikář pro školy – předseda rady 
 Mgr. Helena Polcrová, sekce školství při Arcibiskupství olomouckém,       
            polcrova@arcibol.cz 

Mgr. Petr Bulvas, bulvas@arcibol.cz 
Školská rada: 
 Ing. František Hynek, předseda rady, hynek@knihovna.cz 
 Marie Richterová, richterova@cmg.prostejov.cz 
 Mgr. Martina Šubčíková, subcikova@cmg.prostejov.cz 
Škola sdružuje: 
 Gymnázium 
            Mateřská škola 
 Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza 
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Povolená doplňková činnost školy: 
 Školící a vzdělávací služby 
 Vydávání vlastních učebních textů 
 Poradenská služba v pedagogicko – psychologické oblasti  
 Informační centrum mládeže 
 Provozování školního bufetu 
 Pronájem nebytových prostor včetně vybavení 
Charakteristika školy: 

Vzdělávací, kulturní a evangelizační centrum místní církve nabízející celkový rozvoj 
osobnosti člověka od nižšího gymnázia (jedenáctiletí žáci) přes maturitu až 
ke vzdělávání dospělých (komunitní škola). 

 
 Gymnázium: 
   Studijní obor: osmileté studium, 79-41-K/81 
   IZO gymnázia: 108 030 814 
   Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií 
   Celková kapacita školy: 240 žáků 
   Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Martina Šubčíková      
   Název školního vzdělávacího programu CMG: Doopravdy 
   Učební osnovy, podle kterých škola vyučuje: ŠVP Doopravdy 
   Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím ředitele CMG proti těmto              
   rozhodnutím: 

- o přijetí žáka ke studiu 
- o přerušení studia 
- o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia 
- o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné 

školní docházky 
   Charakteristika gymnázia: 

Osmileté, jednotřídní, všeobecně zaměřené církevní gymnázium rodinného charakteru 
s důrazem na výuku jazyků, matematiky a informačních technologií.  Učební plán je 
rozšířen o výuku náboženství a etiky.  
Hlavním cílem a posláním školy obecně je poskytovat vzdělání. Vzděláním rozumíme 
pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku 21. století. Tato pomoc se týká tří 
oblastí: 
1. budování osobnosti, tj. samostatného, tvořivého, radostného a zodpovědného 

člověka se zdravou sebedůvěrou, který ví kdo je, co chce a kam kráčí  
2. schopnosti být aktivním členem společnosti, tj. vyznat se ve společnosti, aktivně 

vytvářet společenství a být zodpovědným občanem 
3. schopnosti se ve společnosti specificky nebo profesně uplatnit (účelové vzdělání, 

pro gymnázium je to především schopnost úspěšně studovat na vysokých a vyšších 
odborných školách) 

Mateřská škola: 
   Sídlo MŠ:  Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov 
    IZO MŠ:  181 009 722 
    IZO školní jídelny – výdejny stravy pro MŠ: 181 009 731 
    Vedoucí učitelka: Mgr. Liliana Pospíšilová 
    Počet žáků v MŠ: 23 
    Webové stránky MŠ: http://www.skolka.cmgpv.cz/ 
    Poznámka: Výroční zpráva o mateřské škole je zpracována samostatně. 

http://www.skolka.cmgpv.cz/


 
Školní klub Oáza: 
   IZO klubu: 150 076 282   
   Vedoucí: Mgr. Martin Bradáč 
    Kapacita školního klubu: není stanovena 
    Počet zaměstnanců: 2 
   Charakteristika školní klubu Oáza: 

Cílem školního klubu Oáza je zajišťovat studentům nižšího gymnázia nabídku 
volnočasových aktivit, které cíleně rozvíjejí osobnost mladého člověka: jeho 
kompetence existenciální, osobnostní, sociální, občanské, k učení a kritickému 
myšlení, k řešení problémů, komunikační i pracovní. Tím školní klub prohlubuje a 
prodlužuje působení školy do oblasti volného času studentů.  Oáza je důležitým 
článkem systému prevence sociálně patologických jevů, na nižším gymnáziu realizuje 
program osobnostního rozvoje „Doopravdy“. Pod školním klubem pracuje celá řada 
tvůrčích dílen, školní klub spolu se SVČ vydává vlastní časopis, pořádá zájezdy, letní 
kreativní tábory, mezinárodní společné projekty školních klubů apod. Školní klub je 
určen především pro studenty CMG, ale je otevřen i dalším návštěvníkům.  

    Webové stránky: http://www.oaza.cmgpv.cz/  
 
Středisko volného času mládeže Oáza: 
   IZO klubu: 172 101 123   
   Vedoucí: Mgr. Jakub Hendrych 
    Kapacita SVČ: není stanovena 
    Počet zaměstnanců: 2 
   Charakteristika SVČ Oáza: 

Cílem SVČ Oáza je zajišťovat studentům nabídku volnočasových aktivit, které cíleně 
rozvíjejí osobnost mladého člověka: jeho kompetence existenciální, osobnostní, 
sociální, občanské, k učení a kritickému myšlení, k řešení problémů, komunikační i 
pracovní. Tím SVČ prohlubuje a prodlužuje působení školy do oblasti volného času 
studentů.  Oáza je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů, 
na vyšším gymnáziu realizuje program osobnostního rozvoje „Doopravdy“. Pod SVČ 
pracuje celá řada tvůrčích dílen, SVČ spolu se ŠK vydává vlastní časopis, pořádá 
zájezdy, letní kreativní tábory, mezinárodní společné projekty školních klubů apod. 
SVČ je určen především pro studenty CMG, ale je otevřen i dalším návštěvníkům.  

 
Centrum celoživotního učení: 
Sídlo: Komenského 17, Prostějov 
Zřizovatel: CMG a MŠ 
Právní forma: nemá právní subjektivitu 
Vedoucí: ing. Markéta Novotná 
Charakteristika centra celoživotního učení 
              Posláním centra celoživotního učení je poskytovat doplňující vzdělávání a další 
              vzdělávání pedagogům různých typů škol i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti 
              a firem formou akreditovaných kursů seminářů především v oblasti IT, cizích jazyků 
              programů osobnostního růstu, koučování a dalšího vzdělávání pedagogických  
              pracovníků. 
 
 
 
Organizace působící při škole: 



 Spolek přátel CMG v Prostějově 
  IČO: 44 159 862     
  Právní forma: spolek 
  Předseda: Ing. František Hynek,  frantisek.hynek@prostejov.charita.cz 
  Číslo účtu:  153 224 123/0300, ČSOB Prostějov 
  Orgány Spolku: Valná hromada, rada spolku, revizní komise 
  Charakteristika Klubu: 

Cílem organizace je spolupracovat se školou na realizaci cílů školy, 
podporovat studenty ze sociálně slabých rodin a mimořádně nadané 
studenty, podílet se na organizačním a finančním zajištění 
mimoškolních a volnočasových aktivit studentů školy.  Spolek vytváří 
zpětnou vazbu od rodičů k vedení školy a tím se bezprostředně podílí na 
vytváření dlouhodobé i krátkodobé koncepce školy a na řízení školy. 

 
             Školní sportovní klub jednoty Orla při CMG 
  Zřizovatel: CMG, Jednota Orel Prostějov 
  Právní forma: nemá právní subjektivitu 
  Charakteristika Školního sportovního klubu: 

Školní sportovní klub je sdružením studentů, pracovníků a přátel školy, 
kteří se aktivně věnují sportu v rámci školních sportovních aktivit. Jeho 
posláním je podporovat tělovýchovnou činnost mládeže v rámci 
povinné školní výuky, nepovinných předmětů i zájmových útvarů 
působících při škole. V současné době klub sdružuje v rámci 
volnočasových aktivit oddíl florbalu a aerobicu. Klub pořádá okresní 
soutěž středních a základních škol „Plavecký pohár CMG“. Klub je 
členem Asociace školních sportovních klubů České republiky.  

  
 Informační centrum mládeže 
  Sídlo: Komenského 17 
  Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG 
  Právní forma: nemá právní subjektivitu 
  Vedoucí: Mgr. Kateřina Opatrná 
  Počet zaměstnanců: 3  

Charakteristika Informačního centra mládeže (ICM): 
Cílem organizace je umožňovat přístup k informacím (přes Internet i 
v tištěné podobě), popř. elektronické poště, stejně jako poskytnout 
kvalifikovanou pomoc při vyhledávání informací a práci s výpočetní 
technikou mládeži Prostějovska (nejen studentům CMG). ICM také 
nabízí žákům ZŠ i SŠ testy profesní diagnostiky umožňující 
kvalifikovaný výběr dalšího studia a další informační služby. ICM 
zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, semináře pro 
studenty i veřejnost. Součástí ICM je školní knihovna s čítárnou a 
studovnou, kopírovacím a tiskovým centrem, k dispozici jsou časopisy, 
encyklopedie a další odborná literatura. ICM zastupuje organizace 
NROS a Eurodesk v regionu Prostějovsko a Olomouckém kraji. 

 
  Informační centrum po mládež zastupuje v OK: Českou národní agenturu pro               
                          mládež Eurodesk 



2. Přehled pracovníků školy
2.1. Souhrnné údaje
2.1.1. Gymnázium

Šk.rok 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15
Počty 8,0 8,0 8,0 237,0 235,0 235,0 29,6 29,4 29,4 12,9 13,2 11,9 32,0 32,0 32,0 23,0 26,0 23,0 18,4 17,8 19,6

2.1.2. Školní klub Oáza

Šk.rok 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15
Počty 123,0 123,0 123,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 5,0 6,0 4,0 2,0 2,0 4,0

2.1.3. Středisko volného času mládeže Oáza

Šk.rok 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15
Počty 409,0 328,0 412,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,6 1,8 1,2 1,4 0,8 17,0 17,0 19,0 9,0 8,0 5,0

2.1.4. Mateřská škola

Šk.rok 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15
Počty 1,0 1,0 1,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 11,5 11,5 11,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5

2.1.5. Výdejna stravy MŠ

Šk.rok 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15
Počty 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů
Počet přepočtených 
nepedag.pracovníků

OON(dohody)
pedagové

OON(dohody)
nepedagogové

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů
Počet přepočtených 
nepedag.pracovníků

OON(dohody)
pedagové

Průměrný počet
dětí na třídu

Počet dětí na 
přepočteného

ped.pracovníka
Počet pracovníků

celkem

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet pracovníků
celkem

Počet tříd Počet žáků

Počet členů
Počet pracovníků

celkem

Průměrný počet
žáků na třídu

Počet žáků na 
přepočteného

ped.pracovníka
Počet pracovníků

celkem

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů
Počet přepočtených 
nepedag.pracovníků

OON(dohody)
pedagové

OON(dohody)
nepedagogové

Počet tříd Počet dětí

Počet členů
Počet pracovníků

celkem
OON(dohody)
nepedagogové

Počet
přepočtených

pedagogů



2.1.6. Centrum celoživotního učení

Šk.rok 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15
Počty 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,2 0,2 0,2 0,00 0,0 0,0 4,0 3,0 2,0 0,0 1,0 3,0

Počet přepočtených 
nepedag.pracovníků

OON(dohody)
pedagové

OON(dohody)
nepedagogové

Počet pracovníků
celkem

Počet
pedagogických

pracovníků

Počet
přepočtených

pedagogů



2.2. Aprobovanost a kvalifikovanost pedagogů 
Z celkového počtu týdenních hodin je odučeno kvalifikovaně a aprobovaně:

12/13 13/14 14/15
88,15 91,09 96,6
1,05 1,05 1,1
10,8 7,86 2,3

Předměty, které jsou vyučovány nekvalifikovaně:  Vv

Předměty, které jsou vyučovány kvalifikovaně neaprobovaně: SOR, Dg

2.3. Absolventi fakult připravujících učitele(do dvou let praxe)
12/13 13/14 14/15

2 2 2

2.4. Změny v pedagogickém sboru
12/13 13/14 14/15

Nastoupil 1 3
Odešel jiná škola mimo školství jiná škola mimo školství jiná škola mimo školství

0 1 0 1 0 1

2.5.Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
12/13 13/14 14/15

Důchod.věk 1 0 0
Nekvalifikován 2 3 1

odučeno kvalifikovaně neaprobovaně (%)
odučeno nekvalifikovaně (%)

odučeno kvalifikovaně aprobovaně(%)



3. Přijímací řízení na CMG 
 
Cíl přijímacího řízení:  

- vybrat nadané studenty, kteří mají předpoklady pro další studium 
na vysokých školách 

- vybrat studenty, kteří mají předpoklady pro vytváření fungujícího 
společenství na škole 

 
3.1. Přijímací zkoušky do primy CMG: 
 
1. kolo přijímacího řízení: 1. termín – 22.4.2015 
                                           2. termín – 14.5.2015 
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se  - 
Počet přihlášených studentů: 112 

- z toho: na 1. termín -110 
                                                       na 2. termín - 2 
Počet přijatých studentů: 30 
Počet studentů přijatých bez přijímacích zkoušek: 0 
 
 
 

12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15
118 109 112 31 31 30 26,27 28,44 26,72

Počet přihlášených Počet přijatých % přijatých

 
 
 



4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně 
vzdělávání včetně výsledků maturitních zkoušek 

 
4.1.  Cíle vzdělávání stanovené ŠVP „Doopravdy“ 

Hlavním cílem a posláním školy obecně je poskytovat středoškolské všeobecné 
vzdělání. Vzděláním rozumíme pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku 
21.století. Tato pomoc se týká tří oblastí: 
1. budování osobnosti, tj. samostatného, tvořivého, radostného a zodpovědného 

člověka se zdravou sebedůvěrou,  který ví kdo je, co chce a kam kráčí  
2. schopnosti být aktivním členem společnosti, tj. vyznat se ve společnosti, aktivně 

vytvářet společenství a být zodpovědným občanem 
3. schopnosti se ve společnosti specificky nebo profesně uplatnit (účelové vzdělání, 

pro gymnázium je to především schopnost úspěšně studovat na vysokých a vyšších 
odborných školách) 

 



4.2.  Prospěch žáků na škole
Cíl školy v oblasti prospěchu žáků:

Studijní průměr tříd do 2,00, žádný žák nepropadá, minimum žáků se známkou dostatečný.
Zároveň se nesmí vytratit radost z učení, známkování musí hrát především roli pozitivní 
motivace.

Počet žáků
Šk.rok 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 12/13 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15
Ročník
1. 31 31 20 19 11 12 0 0 0 0 1,35 1,33
2. 31 31 25 18 6 13 0 0 0 0 1,32 1,42
3. 31 31 21 25 10 6 0 0 0 0 1,37 1,26
4. 27 31 11 16 16 15 0 0 0 0 1,55 1,44
5. 29 27 10 13 19 14 0 0 0 0 1,65 1,51
6. 30 29 9 12 21 16 0 1 0 0 1,69 1,56
7. 25 30 9 14 16 16 0 0 0 0 1,58 1,60
8. 31 25 6 13 25 12 0 0 0 0 1,66 1,47
Σ 235 235 111 130 124 104 0 1 0 0 1,52 1,44

4.3. Výsledky maturitní zkoušky

Počet žáků Prosp.s vyz. Prospěli Neprospěli Nedostavil se Nemohli přist.
09/10 27 10 17 0 0 0 0
10/11 25 13 12 0 0 0 0
11/12 31 17 14 0 1 0 0
12/13 25 11 14 0 0 0 0
13/14 31 16 15 0 0 0 0
14/15 25 14 11 0 0 0 0

4.4. Vyloučení žáci a zameškané hodiny
Počet celk. Z důvodu pr. Z důvodu ch. Z jiného dův

Šk.rok 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Ročník
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 36,45 34,61 29,55 24,61 47,87
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 29 54,48 28,07 35,06 40,38
3. 0 0 0 0 0 0 0 0 47,93 35,73 53,55 32,12 35,19
4. 0 0 0 0 0 0 0 0 74,4 41,29 28,97 41,92 54,83
5. 0 0 0 0 0 0 0 0 73,32 43,9 50 35,28 55,55
6. 0 0 0 0 0 0 0 0 58,84 43,26 56,96 41,93 48,31
7. 0 0 0 0 0 0 0 0 55,35 52,24 51,48 17,54 41,6
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 38 25,58 33,88 38,12 30,56

Σ 0 0 0 0 0 0 0 0
Průměr
školy 51,7 41,4 41,6 34,8 44,9

Průměr hod./žáka

Opakování MZ
Opravná MZ

Průměrný
prospěch

Počet ž.s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakují



Počet žáků, kteří přestoupili na jinou školu 

Šk.rok 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15
Ročník
1. 0 0 0 0 0 0 1 0
2. 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 1 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 1 0 0 0 1 0

4.5. Kázeň a chování žáků
Snížený stupeň z chování Celkový počet neoml.hodin
Stupeň 13/14 14/15
     chování 11 13

2 0 0
3 0 1

Kázeňská opatření za školní rok
Skutečnost v porovnání s předchozím rokem:
Opatření PochvalaŘŠ Další pochv. Napom.TU Důtka TU Důtka ŘŠ Podm.vyl.
ŠK.rok 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15
Σ 42 47 131 128 0 0 24 17 5 10 1 2 0 2

4.6. Bezpečnost a ochrana zdraví
Tabulka úrazů

Počet 4 2 2013/2014
Počet 11 0 2014/2015

Školní úrazovost dětí a mládeže
Třída
vyuč. Přest. Klub Jídel. labor. Tv LVK Plav.

Sport
Akce

Exk.
Výlet Jiné

1 1
0 0

odškodněné případy Rok

Pochvala TU

13/14 14/15

Z důvodu
chování

Z jiného
důvodu

Z důvodu 
nespokojenosti

Z důvodu
prospěchu

Registrov.
celkem

Smrtelné
(z toho dívky)

Úrazy celkem

Ostatní 2
(z toho dívky) 0

Těžké
(z toho dívky)

Homadné
(z toho dívky)



Třída
vyuč. Přest. Klub Jídel. labor. Tv LVK Plav.

Sport.
Akce

Exk.
Výlet Jiné

Komentář:
V průběhu šk. roku došlo pouze k drobnějším úrazům. Studenti jsou řádně poučeni před každou 

akcí o bezpečnosti a chování v jejím průběhu.

Registrov.
celkem

Smrtelné 0

Homadné 0

Těžké 0
Ostatní 0

Pracovní úrazy



4.7. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích prevence sociálně patologických jevů    
ve školním roce 2014/15  ke dni 30.6.2015 
Návrhy opatření pro školní rok 2015/16 

Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Jaroslav Hádr 
Název dokumentu, podle kterého je prevence realizována: Minimální preventivní program „Žít naplno!“ 
Počet studentů, se kterými program pracuje: 235 
Počet pedagogů, kteří program přímo realizují: 6 
 

1. Dlouhodobé cíle Programu prevence sociálně patologických jevů na CMG a jejich plnění: 
Dlouhodobý cíl Hodnocení plnění cíle Formy evaluace 

Pomocí efektivní prevence sociálně 
patologických jevů zajistit výchovu 
mladého člověka, který žije vědomě 
smysluplný život 

Plněno skrze aktivity v rámci projektu Doopravdy Dotazníky, diskuze, rozhovory 

Vytvářet ve škole sociální klima, které 
podporuje každého člena školního 
společenství v jeho rozvoji 

Plněno. Práce pedagogické rady, studentské rady, 
třídnické hodiny, programy projektu Doopravdy, 
výuka předmětu SOR v kvintě 

Diskuze, dotazníky 

Zdravý životní styl všech lidí ve škole Plněno. Nabídka bufetu, nápojové automaty, důraz 
na mezilidské vztahy apod. 

Rozhovory se studenty 

   
 

2. Specifické úkoly stanovené pro uplynulý školní rok jejich plnění: 
Specifické úkoly školního roku Hodnocení plnění specifických úkolů 

(plněno, zčásti plněno, neplněno) 
Formy evaluace 

výuka vedoucí děti a mládež ke zdravému 
způsobu života 

Plněno. Viz tematické celky výchovy k občanství, 
biologie, tělesné výchovy, témata v kurzech 
Doopravdy 

Diskuze, prověřování znalostí 

volnočasové aktivity a jejich koncepce – 
klub Oáza, sportovní kurzy, zážitková hra 

Plněno. Viz výroční zpráva klubu Oáza Diskuze, rozhovory 

osobnostní a sociální rozvoj a výcvik 
v sociálně komunikativních dovednostech  
dětí a mládeže – projekt Doopravdy, „Kurz 
animátorů“, 

Plněno. Závěrečné hodnocení lektorů s vedením 
školy 

Dotazníky, rozhovory, reflektující slohové 
práce 



zvyšování odborné erudovanosti realizátorů 
preventivních aktivit a ostatních 
pedagogických pracovníků a vytváření 
pozitivního přátelského prostředí a vazeb 
v pracovním kolektivu školy – kurzy, 
semináře, školení 

Zčásti plněno. Vytíženost a menší ochota 
některých pedagogů zabývat se smyslem výchovy 
v této oblasti. 
Metodik prevence se účastní setkání a vybraných 
seminářů organizovaných či doporučených PPP. 

Rozhovory 

poskytování informací vycházejících 
z nejnovějších poznatků o situaci v oblasti 
sociálně patologických jevů – výuka, ICM, 
besedy 

Plněno. Témata zařazována i do výuky IT. Nové 
informace pro pedagogy v rámci moderních 
technologií.  
Ve dnech 18. a 25. 3. 2015 se konala beseda  
a diskuse s por. Kořínkem, Policie ČR. 

 

aktivní spolupráce s ostatními odbornými 
subjekty v oblasti prevence nežádoucích 
jevů – Pedagogicko-psychologická poradna 
Prostějov, Salesiánské hnutí mládeže 
Prostějov, Krajská hygienická stanice – 
pracoviště Prostějov, NZDP Prostějov, 
Policie ČR 

Plněno. Spolupráce s SHM PV, doporučení pro 
PPP, školení týmu pedagogů 

Jednání a konzultace 

aktivní spolupráce školy s rodičovskou a 
obecnou veřejností 

Plněno. Spolupráce s KRPŠ (ples, zahradní 
slavnost apod.) 

Rozhovory s rodiči 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení (včetně prostor), personálního zabezpečení a  finančního zabezpečení  činnosti 
3.1. MTZ: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Zůstává úkol: pořídit na školu kufřík s ukázkami drog, tester na přítomnost drog v organismu 
3.2. Prostorové zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 
3.3. Personální zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučení:0 
3.4. Finančního zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučení: 0 
4. Přehled o výskytu rizikového chování v uplynulém školním roce: 

Jev Šikana Alkohol Drogy Gamblerství 
Četnost 0 1 0 0 
Jev Kouření Rasismus Závislost na chatu Jiné 
Četnost 1 0 0 1 

Komentář k jednotlivým případům: 
Alkohol - studenti sexty měli v úmyslu požít alkohol (pivo) během Majáles, zjištěno v zárodku – ke konzumaci nedošlo,  
                 pohovor ŘŠ  se studenty a informování rodičů 
Kouření – studenti sexty kouřili na sportovním kurzu, pohovor se studenty a informování rodičů, udělení důtek TU.  
Jiné – student kvarty zneužil chyby v zabezpečení informačního systému školy a pronikl do nepovolené sítě, poskytl přístupové údaje dalším  
           spolužákům, pohovor se studentem, setkání s rodiči – vysvětlení závažnosti přečinu studenta a etických souvislostí z pohledu školy,  
           udělení důtky ŘŠ 
 

5. Návrh nových konkrétních opatření a změn v oblasti prevence sociálně patologických jevů  pro příští školní rok:  
pokračovat ve stávající koncepci, dle možností a nabídky doplnit vhodnými besedami, programy či semináři pro studenty i pedagogy 



4.8. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích enviromentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty“   ve školním roce 2014/15  ke dni 30.6.2015 

 
 

Koordinátor enviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty: Mgr.Jana Krčová 
Název dokumentu, podle kterého činnost probíhá: Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2014/15 
Počet studentů, se kterými program pracuje: 235 
Počet pedagogů, kteří jsou přímo zapojení do realizace programu: 5 
 

1. Dlouhodobé cíle Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na CMG a jejich plnění: 
Dlouhodobý cíl Hodnocení plnění cíle Formy evaluace 

 
Výchova k odpovědnému jednání vůči 
přírodě a lidem 

 
 

Plněno 

Pozorování 
Dotazník 

Rozhovor, Diskuse 
 

2. Specifické úkoly a cíle Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na CMG stanovené pro školní rok 2014/15 a jejich 
plnění: 

Specifické úkoly školního roku Hodnocení plnění specifických úkolů 
(plněno, zčásti plněno, neplněno) 

Formy evaluace 

Trvale rozvíjet enviromentální výchovu, 
vzdělání a osvětu v jednotlivých 
předmětech, působit na žáky tak, aby se 
stala samozřejmou součástí jejich života 

 
 

Plněno 

Učební osnovy zpracovaná v rámci ŠVP 
Zápisy v třídních knihách 

Rozhovor 

Zadávat seminární práce zaměřené na 
problematiku vztahu člověka k prostředí, 
k problémům současné civilizace a k jejich 
řešení 

 
 
 

Splněno 

 
 
Statistika přehledu seminárních a projektových 

prací, SOČ 
Dotazník 



Zapojit studenty do soutěží 
s enviromentální tematikou 

Splněno Přehled výsledků soutěží 

Uskutečnit exkurze do CHKO Litovelské 
Pomoraví, Zbrašovských aragonitových 
jeskyní, arboreta v  Bílé Lhotě, parků 
v Prostějově a botanické zahrady v 
Prostějově 

Splněno  
 
 

Rozhovor 
Statistika exkurzí 

Zápisy v třídních knihách 
 

Využít nabídky výukových programů 
střediska ekologické výchovy Kaprálův 
mlýn 

 
Splněno 

Zápisy v třídních knihách 
Rozhovor 
Diskuse 

Navštívit výstavy a přednášky zaměřené na 
problematiku enviromentální výchovy 

Splněno  Zápisy v třídních knihách 
Rozhovor 
Diskuse 

Zúčastnit se akcí pořádaných Českým 
svazem ochránců přírody – Regionálním 
sdružením Iris 

Splněno Zápisy v třídních knihách 
Rozhovor 
Diskuse 

V dubnu věnovat den exkurzi (uskutečnit 
Den environmentální výchovy) zaměřené 
na poznání blízkého okolí Prostějova 

Splněno Zápisy v třídních knihách 
Přehled exkurzí 

Rozhovor 
Diskuse 

Účastnit se minimálně třikrát během 
školního roku seminářů, exkurzí a 
workshopů zaměřených na enviromentální 
výchovu 
 

 
Splněno částečně 

Zpráva o služební cestě 
Rozhovor 

Pozorování 
Statistika zapojení pedagogů do vzděl.akcí 

 
Podílet se na dlouhodobých aktivitách 
v péči o životní prostředí (třídění odpadu, 
šetření elektrickou energií, užívání péče o 
zeleň) 

Splněno Pozorování 
Rozhovor 
Diskuse 



Zaměřit některé cvičení v rámci výuky 
biologie na zjišťování kvality životního 
prostředí v okolí školy 

Nesplněno  

Každoročně hodnotit program 
enviromentálního vzdělání, výchovy a 
osvěty 
 

Plněno Evaluační zpráva 
Evaluační dotazník 

 
 
 
 

3. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení(včetně prostor), personálního zabezpečení,  finančního zabezpečení a časový prostor 
pro realizaci programu: 
 

3.1. MTZ: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 
 
3.2. Prostorové zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 
 
 
 
 
3.3. Personální zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 

 



3.4. Finančního zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0  
 
3.5. Časový prostor pro realizaci programu: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 0 
 
 
4. Návrhy nových konkrétních opatření a změn v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou zapracovány do  

programu pro příští školní rok. 
 

 
 
 
 
 



4.9   Výsledky studentů v soutěžích

Cíl školy v oblasti soutěží:
Výsledky v soutěžích nejsou samy o sobě cílem, jsou odrazem dobré práce školy.

Oblastní kolo Krajské kolo Okresní kolo Krajské kolo ČR
Pořadí 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15
1. 7 2 0 0 0 1 0 0 5 4 7 14 0 0
2. 0 1 0 0 3 0 0 0 5 3 19 28 1 0
3. 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 28 15 0 0
Σ 7 4 0 0 3 2 0 0 15 7 54 57 1 0

Oblastní kolo Krajské kolo
Pořadí 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15
1. 6 4 3 2 0 0
2. 3 1 1 3 0 0
3. 0 0 3 1 0 0
4. 0 0 1 0 0 0
5. 0 0 1 0 0 0
Σ 9 5 9 6 0 0

Umělecké soutěže Sportovní soutěže
ČR Mezinárodní s.

ČR



Přehled výsledků v soutěžích typu olympiáda, pythagoriády ve vzděl. předmětech

1.místě 2.místě 3.místě 1.místě 2.místě 3.místě 1.místě 2.místě 3.místě 4.-10.
1 1 1 1
2 2 1 1

1 2
1 2 2 1

              Latina
2 2 3 2 2

Hv 1
10 8 6 1 1

4 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

4.10. Získání mezinárodních jazykových ceritikátů 
Cíl školy:

Umožnit studentům získat co nejvíce zahraničních jazykových certifikátů jako FCE, Delf, 
Zertifikat Deutsch aj.

FCE
B2

FCE/CAE  
C1 PET B1 Toefl C1 KET    A2 KET     B1

Delf 
A1

Delf 
A2

Delf 
B1

Delf 
B2

10 2 2 8

Oster.Sprach
diplom   B1

Oster.Sprach
diplom   B2

2 2

Německý jazyk

Anglický jazyk Francouzský jazyk

Přírodní vědy
Biologie

Zeměpis
Fyzika

Dějepis

IT

Matematika

Francouzský j.

ZSV

Německý jazyk

Český j.
Anglický j.

Předmět

Okresní kolo
počty umístění na

Krajské kolo
počty umístění na 

Celostátní kolo
počty umístění na



5. Volnočasové aktivity školy
5.1. Výroční a evaluační zpráva o činnosti Klubu Oáza a
       Střediska volného času v roce 2014/2015 ke dni
       12.6.2015
       Návrhy opatření pro školní rok 2015/2016
1. Vedoucí ŠK: Mgr. Martin Bradáč - úvazek 1,0
1. Vedoucí SVČ: Mgr. Jakub Hendrych - úvazek 1,0

2. Další pracovníci ŠK a SVČ:
a) na pracovní smlouvu - počet celých úvazků 

ŠK Ing.Němec - 0,5 - pedagogický pracovník
K. Müller - 0,5 - ostatní pracovník

SVČ A.Raclová - 0,81 - ostatní pracovník
J.Mlčůchová - rodičovská dovolená

b) počet pracovníků na dohodu:
b1) lektoři - počet: 25 (z toho 1 student SŠ a 2 studenti VŠ)
b2) další - počet:

3. Hodnocení personálního zabezpečení v uplynulém školním roce:
výborné vyhovující nedostatečné

nadbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

někdy v klubu se studenty není žádný pedagogický pracovník

Navrhuji tyto změny:

4. Provozní doba Oázy:
školní rok: 7:00 - 17:00 hodin

Prázdniny:
Školní klub Oáza je přes prázdniny uzavřen
Realizace vodáckého tábora pro studenty od 15 let - vede Martin Bradáč

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto změny:

5. Pracovní doba pedagogů volného času v Oáze:

1.pracovník: 7:00 - 15:30
2.pracovník: 8:30 - 17:00

6. Cíle činnosti ŠK a SVČ a jejich plnění:
a) Vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro studenty CMG o přestávkách, 

volných hodinách, po vyučování pro setkávání, vytváření společenství při 
debatách, hraní deskových her apod.
Plnění:



zcela vyhovující nedostatečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

b) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 1) duchovní obnovy
Počet duchovních obnov, kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili: 5

Hodnocení zapojení se do duchovních obnov:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

přesouvání stanovených termínů duchovní obnovy: 
u třídy kvarty (z důvodu vystoupení fr. divadla v Maďarsku), velmi těžce se hledá náhradní 
termín.
DO se tak dostává na chvost zájmového vzdělávání "až když vyjde čas"
Akumulovanost akcí - hraniční časový rozestup:
dopoledne Eucharistický kongres - odpoledne DO kvinty
v pátek Zahradní slavnost - v sobotu DO sekundy

Navrhuji tyto úpravy:

Držet se naplánovaných termínů, pokud možno nepřesouvat na "druhou příčku" a nenabírat 
v rezervovaných termínech další aktivity.

c) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 2) kurzy klíčových kompetencí - zapojení 
se jako: a) lektoři

b) pedagogové volného času - kurz I
Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy zúčastnili jako ped.volného času: 0

Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy zúčastnili jako lektoři: 4
(pobytové kurzy: I., II., III., IV.) 5
(jednodenní kurzy: 1x III., 1x IV., 2x V., 1x VI.)

Hodnocení zapojení se do kurzů klíčových kompetencí:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

d) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 3) animátorské hnutí včetně letních táborů
Počet kurzů, kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili: nevím
Počet táborů kterého se pracovníci Oázy se zúčastnili: nevím

do konce měsíce října Tereza Slezáková
Hodnocení zapojení se do animátorského hnutí: potom už ne
smysluplné dobré zbytečné

e) Smysluplné naplnění volného času -  pravidlené aktivity - 1) Vedení scholy
Hodnocení vedení scholy:
smysluplné dobré zbytečné



Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

f) Smysluplné naplnění volného času -  pravidlené aktivity -  
2) vedení kytarové školičky

Hodnocení vedení kytarové školičky:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

g) Smysluplné naplnění volného času -  pravidlené aktivity - 3)Vedení divadelního 
souboru či týmu hrající a natáčející film
Počet vedených divad.souborů: 5

(francouzské divadlo 3 skupiny, dram.kroužek - 2 skupiny)
Počet exist.div.souborů při CMG: 5
Filmový - točení maturitního videa 1
Hodnocení vedení divadelních souborů:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

h) Smysluplné naplnění volného času -  pravidlené aktivity - 4) Sportovní aktivity
Počet exist.sport.kroužků při CMG: 5
(florbal, historický šerm, lezecká stěna, sálová kopaná, taneční RUT) 
Hodnocení vedení sport.kroužků:
smysluplné dobré zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

i) Smysluplné trávení volného času - nepravidelné aktivity

Počet akcí: Recitační soutěž
Školní kolo v piškvorkách
Oblastní a krajské kolo "V logické hře piškvorky"
Kreativní dílny (2 dílny)
Besedy: Povídání o Africe, o Bulharsku
Přespání ve škole
Legie (lanové centrum Proud - Olomouc, Praha)
Expedice Karákoram (lanové centrum Proud Olomouc)
Odry - přehlídka zájmové umělecké činnosti
Soustředění scholy
Adventní zastavení a křížová cesta (zpěv scholy)
Eucharistický kongres v Olomouci (zpěv scholy)
Týkající se kroužků: Festival a vystopení fr. divadla 

(Brno, Francie, Praha, turné po ČR, Prostějov, Maďarsko)
Vystoupení historického šermu v Přerově



Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC

Nejúspěšnější akce:
Expedice Karákoram (48 soutěžících) - 1. a 2. místo
Legie - (1. místo a 2. místo v Ol, postup do Prahy)
Přespání ve škole (28 účastníků)
Úspěchy fr. divadla
Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC (1., 2., 3. místo)

Vyskytly se tyto problémy:

Návrh:

7. Statistika činnosti:

8. Materiálně - technické zabezpečení  (prostory, nábytek, IT, software, sport.

Navrhuji nákup těchto věcí či tyto prostorové úpravy:

9. Webové stránky Oázy
Adresa webových stránek: http://oaza.cmgpv.cz/

Správce webových stránek Oázy: vedení web stránek oba pracovníci Oázy

Počet návštěvníků stránek za školní rok: 1620 září 2014 - 12. červen 2015
Hodnocení webových stránek Oázy:

nedostatečné vyhovující výborné zbytečné

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

10. Další vzdělávání pracovníků Oázy:
Jméno pracovníka Počet absolvovaných vzdělávacích seminářů
Mgr.Bradáč 2
Mgr.Hendrych 1

11. Přehled organizací, kterých je Oáza či některý její pracovník členem ( Prostějov, kraj, 

keramiky, dramatické 
kroužky, schola Robotika

karakoram, kreativní 
dílny, přespání, cca 22 lidí cca 150 lidí

Počet žáků zapsaných do ŠK
Počet pravidelných 

účastníků SVČ
Nejnavštěvovanější 

záj.útvar
Nejméně navštěvovaný 

záj.útvar

Nejnavštěvovanější 
neprav.činnost

Nejméně navštěvovaná 
neprav.činnost

Návštěva akcí lidmi 
mimo CMG

Počet členů SVČ 
mimo CMG

124 275



ČR aj.)

12. Formy prováděné evaluace činnosti Oázy

dotazníky, ankety rozhovor statistiky (návštěvnost aj)

schránka důvěry evaluaci neprovádíme evaluační zpráva o činnosti Oázy

další - uveďte web - refelxe

Vyskytly se tyto problémy:

Navrhuji tyto úpravy:

SVČ Oáza
Sdružení pracovníků DDM v ČR SVČ Oáza

Název organizace
Sdružení SVČ Olomouckého kraje

Kdo je členem



5.2. Výroční a evaluační zpráva o činnosti IC CMG, ICM a školní knihovny s čítárnou a studovnou ve 
školním roce 2014/15 ke dni 30. 6. 2015 
Návrhy opatření pro školní rok 2015/16 

Vedoucí ICM: Mgr. Kateřina Opatrná 
Název dokumentu, podle kterého činnost probíhá: Plán práce ICM při CMG pro školní rok 2014/15 
Otevírací doba ICM pro studenty a veřejnost: 

a) ve školním roce: 7.15–17.00 
b) ve dnech školních prázdnin: 10.00–16.00 

Průměrná návštěvnost ICM v průběhu dne: 
a) ve školním roce: 21,3   
b) v době prázdnin 3 

Efektivita otevírací doby ICM: 
a) nejvyšší návštěvnost ve školním roce je v době: 7.30–7.50, 13.00–15.00       počet návštěvníků v této době (odhad): 20 
 
b) nejnižší návštěvnost ve školním roce je v době:   16.00–17.00             počet návštěvníků v této době (odhad): 3 

 
c) nejvyšší návštěvnost v době školních prázdnin je v době: 10.00–15.00    počet návštěvníků v této době (odhad): 3 
 
d) nejnižší návštěvnost v době školních prázdnin je v době: 15.00–16.00          počet návštěvníků v této době (odhad): 0 

 
Návrh úpravy otevírací doby ICM: 

a) ve školním roce: ponechat 7.15–17.00 
b) v době školních prázdnin: pondělí–čtvrtek 10.00–16.00; pátek zavřeno  

 
 Otevírací doba školní knihovny: 
   Dle otevírací doby ICM 
 Návrh úprav: žádné 
Návštěvnost školní knihovny: 
 Průměrný počet výpůjček v průběhu měsíce: 17  
Návštěvnost studovny s čítárnou: 
 Počet návštěv v průběhu dne (odhad): 6 



 
Počet pracovníků (včetně EVS) přímo zapojení do realizace programu ICM: 3 
Počet dobrovolníků z řad studentů CMG zapojených pravidelně do činnosti ICM: 0 
 

1. Dlouhodobé cíle práce ICM, školní knihovny a studovny při CMG a jejich plnění: 
Dlouhodobý cíl Hodnocení plnění cíle Formy evaluace 

Vytvářet informační centrum školy, které 
umožní studentům přístup k informacím 
v tištěné i elektronické formě 

plněno statistika návštěvnosti ICM, evaluační 
dotazníky (CMG) 

Učit studenty pracovat s informacemi, tj. 
umět informaci hodnotit, posoudit účel, 
s jakým je poskytnuta atd. 

plněno zpětná vazba od studentů formou dotazů 

Budovat školní knihovnu zaměřenou 
především na doporučenou školní četbu  

plněno 
 

seznamy povinné a doporučené četby 
dostupné knihy v knihovně v databázi 
intranetu, statistika výpůjček ze školní 
knihovny, evaluační dotazníky (CMG)  

Vytvářet studentům prostor pro možnost 
využít volný čas ke studiu, přístup k 
dennímu tisku, časopisům 

plněno 
 

pozorování 

Vytvářet informační centrum pro širokou 
veřejnost – především pro mládež na 
Prostějovsku 

plněno statistika návštěvnosti ICM a webu ICM, 
sledování interakce fanoušků na FB stránce, 
statistika telefonických a e-mailových dotazů 

na pracovníky ICM  
Podávat informace o EU, o programu 
Erasmus+, o evropské informační síti pro 
mládež Eurodesk a dalších organizacích 
souvisejících s možností zapojení mládeže 
do projektů 

plněno statistika návštěvnosti ICM, webu ICM a 
telefonických a e-mailových dotazů na 

pracovníky ICM  
 

Využívat možnosti Evropské dobrovolné 
služby (EDS) a ukazovat studentům CMG 
možnosti jejich zapojení do programů EU 

plněno statistika prezentací pro studenty CMG, 
schválená akreditace Spolku přátel CMG 

v Prostějově pro vysílání, přijímání a 
koordinování EDS do roku 2020 



Vytvářet databázi mezinárodních projektů, 
do kterých se mohou studenti či 
pedagogové CMG v rámci ICM zapojit, 
případně je realizovat ve spolupráci s  EDS 
dobrovolníky (propojenost s jazykovou 
praxí studentů CMG) 

plněno přehled projektů, do kterých se zapojili 
studenti a pedagogové CMG 

Reprezentovat ICM i CMG na akcích pro 
veřejnost (Scholaris, Burza volného času 
aj.) 

plněno pozorování, fotodokumentace 

Podílet se na akcích školy souvisejících s IT 
(soutěže apod.) 

plněno pozorování, fotodokumentace 

Spolupracovat s Centrem celoživotního 
učení (CCU), které organizuje další 
vzdělávání veřejnosti především v oblasti 
IT, cizích jazyků a programů EU 

plněno zpětná vazba od vedoucí CCU formou 
dotazů 

 
 

2. Dílčí cíle a úkoly stanovené pro školní rok 2014/15 a jejich plnění: 
Stanovený úkol, cíl Hodnocení plnění cíle Formy evaluace 

Doplnit školní knihovnu tituly doporučené 
četby z Čj – dle možností uvádět, zda je 
dílo možné stáhnout v elektronické podobě 

splněno částečně, trvá seznam doporučené a povinné četby, seznam 
dokoupené literatury v aktuálním školním 
roce a aktuální seznam knih z doporučené 

četby ve školní knihovně 
Vyřadit ze školní knihovny dlouhodobě 
nečtené knihy 

splněno částečně, trvá seznam vyřazených knih ze školní knihovny 

Získat akreditaci pro Spolek přátel CMG na 
vysílání a přijímání dobrovolníků EDS a 
podat žádost o dva EDS dobrovolníky pro 
další školní rok 
 

splněno, trvá přehled podaných a podpořených žádostí 

Zajistit spolufinancování ICM z vnějších 
zdrojů 

splněno částečně, trvá přehled podaných a podpořených 
projektových žádostí ICM 



 
3. Statistika majetku školní knihovny ve školním roce 2014/2015 

Počet knih Z toho počet knih z 
doporučené četby pro Čj 

Počet odkazů na 
elektronickou verzi 
doporučené četby 

Počet odebíraných 
tiskovin 

1049 142 26 5 
 

4. Webové stránky ICM, školní knihovny a studovny 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné  nejsou zpracovány  
Internetové stránky ICM www.icmprostejov.cz jsou v provozu (redakční systém Drupal – neaktualizovaný), databáze knihovny je k dispozici 
studentům i zaměstnancům v rámci intranetu CMG https://intranet.cmgpv.cz/knihovna/. 
 
Doporučuji změnit, upravit: 
  Bude třeba řešit aktualizaci webových stránek, resp. redakčního systému – trvá. 
 
5. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení (včetně prostor), personálního zabezpečení a finančního zabezpečení činnosti 

ICM, školní knihovny a studovny: 
5.1. MTZ ICM, školní knihovny a studovny: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 
   
5.2. Prostorové zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: 
 
5.3. Personální zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučení: 

http://www.icmprostejov.cz/
https://intranet.cmgpv.cz/knihovna/


Zapojit dobrovolníky z řad studentů CMG i externích návštěvníků, a to zejména na zajištění akcí ICM pro veřejnost, soutěží, jako 
přispěvatele do internetového časopisu REMIX apod. – vhodné zejména pro starší studenty. 
 
5.4. Finanční zabezpečení ICM, školní knihovny a studovny: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
Finanční zabezpečení ICM závisí na úspěšnosti podávaných grantových žádostí. 
 Doporučení: 

 
6. Vyhodnocení vybraných aktivit, které ICM a školní knihovna realizovaly: 

Aktivity, které jsou vynikající Aktivity, které se neosvědčily Aktivity, které je třeba zavést 
prezentace činnosti ICM, např. 
Burza volného času, Setkání všech generací 

  

semináře pro základní a střední školy   
informační brožura Chci být dobrovolníkem 
(v Olomouckém kraji) a pravidelné 
zpravodaje ICM 

  

pravidelné soutěže   
prodej slevových karet ISIC a odznáčků   
volně dostupné časopisy na chodbě před 
ICM 

  

 



5. 3. Spolupráce školy s dalšími organizacemi v rámci volnočasových aktivit 
 
Škola spolupracuje: 
 SHM Prostějov 
 Salesiáni sv.Dona Bosca 
 Děkanátní středisko mládeže 



6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci programu dalšího vzdělávání
     pracovníků školy

     Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v těchto modulech:

      a) Modul rozvoje poznatků a dovednosti v rámci aprobačních předmětů
         - řešeno individuálním vzděláváním účastí na seminářích a školeních, které pořádají VŠ či pověřená pedagogická
           centra - viz tabulka

      b) Modul rozvoje poznatků z oblasti moderní pedagogiky a psychologie
         - řešeno individuálním vzděláváním účastí na seminářích a školeních, která pořádají VŠ či pověřená pedagogická
           centra - viz tabulka

       c) Modul rozvoje spirituální inteligence
         - jarní a podzimní duchovní obnova zaměstnanců

       d) Modul rozvoje cizích jazyků

       e) Modul rozvoje znalostí informačních technologií
          - realizováno formou 3 seminářů 

        f) Modul relaxačních technik a týmové práce
          - jarní a podzimní duchovní obnova zaměstnanců

        Od září 2010 se pedagogové zúčastní průběžně vzdělávacích programů NIDV zaměřených na organizaci a průběh 
        reformy maturitní zkoušky.

Přehled o účasti na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků r. 2014/2015



( mimo akce pořádané CMG )

Jméno pracovníka Datum konání Název semináře
Mgr. Smutná Zdeňka 22.10.2014 Reálie anglicky mluvících zemí v kostce

12.6.2015 Seminář Megabooks

Mgr. Spurná Alena 22.10.2014 Reálie anglicky mluvících zemí v kostce
12.6.2015 Seminář Megabooks

Bc. Zikmundová Ada 22.10.2014 Reálie anglicky mluvících zemí v kostce
12.6.2015 Seminář Megabooks

Mgr. Ligurská jana 29.9.2014 Proč je důležitá správná anglická výslovnost
26.8.2014 Letní škola bohemistiky

Mgr. Daňková Jana 31.10.2014 Genetická toxikologie - vliv životního prostředí

Mgr. Šubčíková Martina 5.12.2014 Chemie je život kolem nás i uvnitř nás

Mgr. Krčová Jana 17.9.2014 Jak učit matematiku na SŠ

Mgr. Halouzková Lenka 17.9.2014 Jak učit matematiku na SŠ

Mgr. Polcr Pavel 5.2.2015 Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby

Mgr. Bradáč Martin 22.1.2015 Repetitorium školské legislativy

Mgr. Kapecová Tereza 26.3.2015 100+1 aktivit pro výuku práva
31.3.2015 Proč je baví čeština

Richterová Marie 12.12.2014 Plnění povinného podílu 

Šmidra Ondřej 31.3.2015 Počítač ve škole

Kolektiv pedagogů CMG 30.4.2015 Projektová dílna - tvorba vyučovacího projektu



7. Prezentace a aktivity školy pro 
veřejnost 2014/2015 

Srpen 
25. – 29. 8. 2014 - Přípravný týden pedagogů 

27. – 28. 8. 2014 - Semináře pro třídní učitele z projektu Kariéra 

Mgr. Jaroslav Fidrmuc a Mgr. Martina Malečková seznámili učitele s pracovními listy pro žáky a 
s celým systémem Profesního portfolia. 

Září 
1. 9. 2014 – Zahájení školního roku 

Mši svatou celebroval děkan Prostějovského děkanátu, P. Miroslav Hřib, kterého přivítal nový ředitel 
gymnázia Mgr. Pavel Polcr.  

2. – 5. 9. 2014 - Seznamovací kurz primy na Staré Vodě 

První kurz našich studentů je zaměřený na adaptaci na nové prostředí, tvoření kamarádských vztahů. 

2. 9. 2014 – Zahájení kurzu Paličkování (CCU) 

3. 9. 2014 – Zahájení Výtvarného kruhu pro dospělé (CCU) 

7. – 9. 9. 2014 – Kurz osobnostního růstu pro studenty kvinty – „Kdo jsem já?“ 

Zážitkové aktivity, výroba a malování masek, přemýšlení o životě… i to je součást kurzu kvinty.  

9. 9. 2014 – Co ti brání v podnikání (ICM) 

Dopolední akce pro střední školy se zúčastnilo celkem 165 studentů ze šesti prostějovských SŠ. 

10. – 12. 9. 2014 – Kurz „Líbí se mně“ pro studenty tercie 

„Abych mohl mít rád ostatní, musím mít nejdřív rád sám sebe, proto je důležité poznat sebe sama…“ 
– základní myšlenka kurzu, kdy mladí lidé zážitkovou formou objevovalo svoji identitu.  

11. 9. 2014 – Den otevřených dveří ICM (ICM) 

15. 9. 2014 – Kurz „Nejsem tu sám“ pro studenty sekundy 

Kurz zaměřený na komunikaci, základy rétorických dovedností – správnou, dikci, artikulaci, mluvení 
do mikrofonu a přednes.  

18. 9. 2014 – Beseda a promítání „Arnošt Lustig – deset životů“  



18. - 19. 9. 2014 – Soustředění pěveckého sboru v katechetickém sále 

19. 9. 2014 – Exkurze třídy septimy v knihovnách v Olomouci 

21. – 23. 9. 2014 – Kurz „Žádný člověk není ostrov“ pro studenty sexty 

Odvážní studenti se vypravili na východ slunce na Praděd…  

23. 9. 2014 – Mimořádné úvodní třídní schůzky rodičů třídy prima 

Rodiče primánů se dozvěděli důležité informace o chodu školy a měli možnost seznámit se navzájem. 

24. 9. 2014 – Vernisáž fotografií z prázdnin 

Fotografickou výstavu v Galerii pro duši připravil o. Jaroslav. Výstava byla zahájena mší svatou. 

25. 9. 2014 – Exkurze kvinty na Dlouhé stráně 

25. 9. 2014 – Exkurze kvarty na Kaprálův mlýn 

26. 9. 2014 – Seminář animátorů na Andělské hoře – evaluace prázdninových aktivit 

29. 9. 2014 – CMG získalo evropský certifikát kvality  

Jako jediná prostějovská škola získalo letos CMG ocenění eTwinning Quality Label  - ve spolupráci 
s partnerskou školou ZŠ Urmince ze Slovenska.  

30. 9. 2014 – Mimořádné třídní schůzky rodičů třídy tercie 

V tercii začínáme s výukou etické výchovy. Rodiče studentů tercie se seznámili se systémem výuky 
Etické výchovy na CMG a vyzkoušeli si některé aktivity na vlastní kůži.  

30. 9. 2014 – Zahájení počítačového kurzu pro začátečníky (CCU) 

Říjen 2014 
1. – 4. 10. 2014 – Společenskovědní kurz oktávy do Prahy  

Studenti maturitního ročníku poznávali hlavní město České republiky pod vedením třídní učitelky 
Mgr. Lenky Halouzkové a PhDr. Renaty Dohnálkové. 

5. – 7. 10. 2014 – Kurz septimy „Kam patřím?“ 

7. 10. 2014 – První zasedání Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 

Rada klubu přivítala nové kandidáty z řad rodičů primy, schválila plán práce na školní rok a příspěvky 
studentům na akce školy. Zasedání řídil předseda Ing. František Hynek. 

7. 10. 2014 – Závod v přespolním běhu 

9. 10. 2014 – První Workshop pro studenty z projektu Kariéra 



První workshop pro studenty sexty, septimy a oktávy proběhl pod vedením pana Leo Dittmanna 
v rámci projektu „Cílevědomě za budoucím povoláním“.  

14. 10. 2014 – Exkurze primy do knihovny  

15. 10. 2014 – Sbírka bílá pastelka 

19. – 21. 10. 2014 – Kurz kvarty „Láska a zamilovanost“ 

Kurz na Staré Vodě na téma přátelství, lásky a partnerských vztahů vedla Bc. Tereza Slezáková. 

21. 10. 2014 – Exkurze sexty do Komerční banky 

22. 10. 2014 – Zahájení kurzu Excelu (CCU) 

23. 10. 2014 – Exkurze kvarty a kvinty do Carnunta 

27. – 29. 10. 2014 – Podzimní prázdniny  

30. 10. 2014 – Druhý Workshop pro studenty z projektu Kariéra 
 
Druhý workshop proběhl pod vedením Ing. Tomáše Zikmunda v rámci projektu „Cílevědomě za 
budoucím povoláním“.  

31. 10. 2014 – Společná mše školy k svátku Všech svatých 
 
31. 10. 2014 – Úvodní seminář „Kariérní praxe“ pro studenty sexty 

Listopad 2014 
3. 11. – 7. 11. 2014 – Kariérní praxe studentů sexty 

V rámci projektu „Cílevědomě za budoucím povoláním“ absolvovali studenti sexty týdenní praxi 
v prostějovských firmách, kde mohli stínovat pracovní pozici v oboru, o kterém uvažují jako o svém 
budoucím povolání.  

4. 11. 2014 – Zahájení rozšiřujícího počítačového kurzu pro začátečníky (CCU) 

4. 11. 2014 – Předání cen studentům kvinty na Olomouckém bienále 2014 

6. 11. 2014 – Okresní kolo soutěže ve stolním tenise 

10. 11. 2014 – Oblastní kolo v soutěži Pišqworky 

10. 11. 2014 – Závěrečný seminář Kariérní praxe pro studenty sexty 

10. - 11. 11. 2014 – Soustředění scholy na faře ve Vrahovicích 

13. 11. 2014 – Dobrodružství s počítačem  

Desátý ročník počítačové soutěže pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd ZŠ. Zúčastnilo se 27 
družstev (108 dětí) z 12 ZŠ.  



18. 11. 2014 – Seminář pedagogů v rámci projektu Cílevědomě za budoucím povoláním 

Seminář na téma „Přínos kariérní praxe a metodika vyhodnocení testů“připravila a vedla Mgr. 
Martina Malečková.  

listopad 2014 – Ocenění „Odpovědná škola“ 

CMG se zapojilo do projektu Asociace společenské odpovědnosti, která uděluje po splnění 
předepsaných kritérií značku „Odpovědná škola“. Jako prozatím jediná škola z moravských krajů 
získalo tuto značku právě Cyrilometodějské gymnázium. 

19. 11. 2014 – Přehlídka středních škol Scholaris 2014 

V prostorách Společenského domu Prostějov se CMG prezentovalo na přehlídce středních škol.  

19. 11. 2014 – Krajské kolo v soutěži Pišqworky 

20. 11. 2014 – Talentovaná soutěž v psaní na klávesnici PC 

21. 11. 2014 – Okresní kolo v Šachu 

21. 11. 2014 – Film „1989“ s besedou s přímým účastníkem revolučních událostí 

V klubu Oáza byla pro naše sextány a septimány uspořádána vzpomínková akce k 25. výročí sametové 
revoluce. Na této akci byl promítán dokument „1989: Z deníku Ivany A.“ Po promítání následovala 
beseda s Mgr. Jitkou Vránovou, aktivní účastnicí revolučního dění v Prostějově.  

24. 11. 2014 – Okresní kolo soutěže „Bible a my“ 

26. 11. 2014 – Pletení adventních věnců 

Studenti gymnázia, jejich rodiče a také pár lidí z veřejnosti se sešli v klubu Oáza, aby si upletli a 
ozdobili adventní věnce.   

27. 11. 2014 – Exkurze do Slavkova 

Do doby Napoleonských válek se mohli v rámci exkurze s PhDr. Renatou Dohnálkovou a Mgr. Terezou 
Kapecovou podívat studenti tercie. 

28. 11. 2014 – Noc plná světla 

Představení opery Noc plná světla v olomouckém divadle shlédli studenti kvinty pod vedením Mgr. 
Bohumily Měchurové a Mgr. Jany Ligurské. 

30. 11. 2014 – Adventní zastavení 

Hlavním motivem letošního adventního zastavení, které bylo jako obvykle v kostele Povýšení 
sv. Kříže, bylo očekávání Kristova příchodu.  

Prosinec 
1. 12. 2014 – Žehnání a zapalování adventního věnce 



3. 12. 2014 – Adventní nástěnka - soutěži o nejnápaditější adventní nástěnku zvítězila třída oktáva 

4. 12. 2014 – Srdíčkový den 

5. 12. 2014 – Mikuláš ve škole 

Letošní sextáni nám zpestřili páteční výuku návštěvou Mikuláše, andělů a čertů, kteří obcházeli třídy, 
dělali neplechu a rozdávali něco dobrého hodným dětem. 

9. 12. 2014 – Den otevřených dveří 

Na letošní den otevřených dveří dorazilo necelých 60 potencionálních studentů. Děti si mohly i 
s rodiči projít školu. Rodiče se zúčastnili přednášky, kde se o škole dozvěděli mnohem více. 

9. 12. 2014 – Představení Romeo a Julie pro studenty primy, sekundy a tercie 

12. 12. 2014 – Přijímací zkoušky „nanečisto“ 

Přijímacích zkoušek „nanečisto“ se zúčastnilo 68 žáků.  Vyzkoušeli si vzorový test na přijímací zkoušky 
a byli pozváni na přípravné kurzy, které pořádá Cyrilometodějské gymnázium. 

14. 12. 2014 – Vánoční koncert 

Na tradičním Vánočním koncertě zazněly například skladby Adeste fideles, Fantazie a Humoreska A. 
Dvořáka. Druhá část koncertu patřila České mši vánoční J. J. Ryby v podání sboru CMG, hostů, sólistů 
a komorního orchestru výkonných umělců. 

15. 12. 2014 – Třetí workshop na téma Trendy na trhu práce  

Třetí workshop studentů sexty, septimy a oktávy z projektu Cílevědomě za budoucím povoláním 
seznámil studenty s aktuálním vývojem na trhu práce.  

16. 12. 2014 – Kulatý stůl s partnery projektu Cílevědomě za budoucím povoláním 

U kulatého stolu se na uzavření kariérní praxe sešli zástupci gymnázia, partneři projektu a studenti, 
aby společně zhodnotili, jaký přínos kariérní praxe pro studenty měla.  

16. – 18. 12. 2014 – Obhajoby seminárních prací sexty 

17. 12. 2014 – Krajské kolo soutěže v plavání 

18. 12. 2014 – Přednáška o Tibetu s rodilým Tibeťanem 

18. 12. 2014 – Exkurze primy do knihovny v Olomouci  

19. 12. 2014 – Společná školní mše na závěr kalendářního roku 

19. 12. 2014 – Akademie studenti studentům 

Studenti i zaměstnanci školy předvedli své umělecké nadání na závěrečné akademii. 



Leden 
6. 1. 2015 – Tříkrálová sbírka 

9. 1. 2015 – Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd 

14. 1. 2015 – Beseda o Africe - manželé Jakub a Barbora Hendrychovi  

19. 1. 2015 – Finále školního turnaje v Piškvorkách 

24. 1. 2015 – Reprezentační ples spojený se stužkováním maturantů  

27. 1. 2015 – Školní kolo recitační soutěže v klubu Oáza 

28. – 29. 1. 2015 – Přespání ve škole 

Odměnou za vysvědčení se pro studenty gymnázia stalo tradiční přespání ve škole.  

29. 1. 2015 – Seminář projektu Moderní učitel 

Dvacet pedagogů se zúčastnilo semináře z projektu „Moderní učitel“.  

29. 1. 2015 – Výstava prací výtvarného kruhu pod vedením PeadDr. Květoslavy Snášelové  

Únor 
1. - 7. 2. 2015 – Lyžařský kurz tercie 

Třída tercie se vydala za dobrodružstvím do Jeseníků s cílem naučit se a zlepšit své lyžařské 
dovednosti.  

2. 2. 2015 – Kurz CCU – Práce s flash diskem (CCU) 

Osm účastníků se zdokonalilo v práci s flash diskem v rámci kurzu CCU pod vedením pana Slávka 
Müllera, DiS. 

3. 2. 2015 – Kurz CCU – Počítačový kurz pro začátečníky (CCU) 

8. - 14. 2. 2015 – Lyžařský kurz kvarty 

Vstříc zasněženým kopcům, nabroušeným hranám a řezaným obloukům vyrazila v sobotu odpoledne 
třída kvarta.  

16. 2. 2015 – Kurz CCU – Práce s fotografií (CCU) 

17. 2. 2015 – Povídání o Bulharsku 

O dvacetiletém pobytu na misiích v Bulharsku vyprávěl třicítce posluchačů otec Antonín Koman. 

18. 2. 2015 – Mše popeleční středy 

18. 2. 2015 – Přednáška „Alpské řeky“ 

Přednáška Moravskoslezské křesťanské akademie Prostějov.  



19. 2. 2015 – Pokračovací kurz tercie v katechetickém sále na téma: „Mně se líbí“  

28. 2. – 8. 3. 2015 – FETLYF 2015 

Skupina studentů francouzského divadla vystoupila na festivalu FETLYF 2015 ve francouzském Saint 
Malo s nově nastudovanou hrou o Napoleonovi Sacré Sacre.  

Březen 
3. 3. 2015 – Seminář projektu Moderní učitel 

Pedagogové absolvovali seminář s názvem Použití dotykového zařízení ve výuce na základních a 
středních školách. Seznámili se s prací na zařízení Apple iPad. 

6. – 8. 3. 2015 – Duchovní obnova sexty 

10. 3. 2015 – Kurz CCU – Rozšiřující počítačový kurz pro začátečníky (CCU) 

16. 3. 2015 – Pokračovací kurz kvarty v katechetickém sále na téma Láska a zamilovanost  

17. 3. 2015 – Celostátní přehlídka církevních škol Odry 

17. 3. 2015 – Beseda o Etiopii (ICM) 

Besedu s účastnicí programu GLEN, Kateřinou Procházkovou, která strávila 4 měsíce v Etiopii, 
připravilo ICM Prostějov. 

18. 3. 2015 – Přednáška „Svatý Maxmilián Kolbe“ 

Přednáška Moravsko-slezské křesťanské akademie.  

18. 3. 2015 – Přednáška Nástrahy a nebezpečí současného světa 

20. 3. 2015 – Zatmění Slunce 

Studenti pozorovali zatmění slunce na školním dvoře. 

23. 3. 2015 – Výchovný koncert 

Manželé Kocúrkovi z Rapotína uspořádali pro studenty primy až kvarty výchovný koncert, během 
kterého představovali českou a světovou tradiční hudbu.  

27. - 28. 3. 2015 – Arcidiecézní setkání mládeže 

Arcidiecézní setkání mládeže probíhalo v prostorách Cyrilometodějského gymnázia a Společenského 
domu Prostějov.  

29. 4. 2015 – Modlitba křížové cesty na květnou neděli 

Duben 
1. 4. 2015 – Apríl ve škole 



1. 4. 2015 – Pletení velikonočních pomlázek v Oáze 

Malí i velcí kluci se připravovali v Oáze na Velikonoční pondělí.  

7. 4. 2015 – Velikonoční mše 

Studenti a zaměstnanci Cyrilometodějského gymnázia společně oslavili vzkříšení Ježíše Krista. 

8. 4. 2015 – Florbal v Ostravě 

8. 4. 2015 – Vernisáž výtvarných prací soutěže Až já budu velká/velký 

V klubu Oáza proběhla vernisáž a vyhlášení výsledků soutěžních výtvarných prací na téma Až já budu 
velká/velký. Doprovodný program zajistil divadelní soubor Cyrilometodějského gymnázia. 

9. 4. 2015 – O pohár CMG – 15. ročník 

Cyrilometodějské gymnázium pod vedením Mgr. Ivany Matyáškové uspořádalo plavecké závody O 
pohár CMG pro školy v Olomouckém kraji. Soutěže se zúčastnilo 5 škol. 

9. 4. 2015 – Večer francouzské kultury 

Na druhý ročník Večera francouzské kultury se přišlo podívat přes 150 lidí. Diváci shlédli tři divadelní 
hry ve francouzštině v podání studentů CMG. 

15. 4. 2015 Přednáška „Zasvěcení Bohu ve službě lidem“ 

Přednášku Moravsko-slezské křesťanské akademie přednesl Doc. ThDr. Petr Chalupa, Th. D. 

16. 4. 2015 – Přijímací zkoušky do primy CMG 

17. – 19. 4. 2015 – Duchovní obnova tercie „Štěstí začíná uvnitř“ 

19. – 25. 4. 2015 – Výměnný pobyt Holandsko 

Studenti sexty a kvinty prožili výměnný pobyt v Holandském Rotterdamu.  

21. 4. 2015 – Krajské kolo soutěže v programování 

21. 4. 2015 – Expedice Karákoram 

Náročné lanové překážky se vydali překonávat studenti Cyrilometodějského gymnázia pod vedením 
Kuby Hendrycha a Martina Bradáče. První místo získal tým studentů kvinty. 

21. 4. 2015 – Okresní kolo SOČ 

Účastníci představili 19 soutěžních prací ze sedmi škol, za CMG postupuje do krajského kola šest 
studentů 

21. 4. 2015 – Spojené arabské emiráty 

Cestopisná beseda s Danielou Tobolovou o krásné přírodě, dobrém jídle a obyčejných lidech s 
fotkami a dobrým čajem. 



27. 4. 2015 – Pasování budoucích maturantů 

Oktáva připravila pro své nástupce – septimu – pasování na budoucí maturanty.  

29. 4. 2015 – Poslední zvonění 

Oktaváni se rozloučili se svými spolužáky a učiteli za zpěvu písně a zvuku motorové pily. 

30. 4. 2015 – Projektová dílna 

Seminář pedagogických pracovníků na téma projektového vyučování byl podpořen MŠMT 
z rozvojového programu Podpora implementace etické výchovy do škol.  

Květen 
5. 5. 2015 – Den Evropy v Olomouci 

Studenti CMG představili na Dnu Evropy v Olomouci Bulharsko. Kromě krás a zajímavostí krajiny se na 
jejich stánku objevily i typické pokrmy – topinky s ljutenicou a marmeláda z růžových lístků.  

7. 5. 2015 – Majáles 

Studenti kvinty, sexty a septimy reprezentovali školu na prostějovském majálesu v pyžamech a jiných 
spacích úborech. 

7. 5. 2015 – Školení Moderní učitel 

Učitelé se v rámci projektu Moderní učitel seznámili s výukovými aplikacemi pro tablety. 

13. 5. 2015 – Sbírka Den proti rakovině 

15. – 17. 5. 2015 – Duchovní obnova kvinty 

18. 5. 2015 – Legie Olomouc 

Obě družstva našich studentů postoupila do celostátního kola soutěže Legie v lanovém centru Proud.  

25. 5. 2015 – Zahájení maturit 

Mší svatou ve školní kapli byl zahájen maturitní týden na Cyrilometodějském gymnáziu. Maturanti 
přivítali předsedkyni maturitní komise Ing. Miroslavu Mahrovou, PhD. z gymnázia Velehrad. 

25. – 26. 5. 2015 – Kurz kvinty „Kdo jsem?“ 

Studenti se pomocí seberozvojových a sebereflektivních zážitkových aktivit a psychologických her 
snažili poznávat sebe sama.  

26. 5. 2015 – Církevní památky 

Exkurze sekundy do Olomouce s pí. Stanislavou Náglovou a Mgr. Martinem Bradáčem byla díky 
připravené poznávací hře také zábavou. 

27. 5. 2015 – Projektový den „Jsem tu i pro ostatní“ 



Projektový den pro studenty sekundy pod vedením Mgr. Jakuba Hendrycha byl uspořádán ve 
spolupráci s Charitou Prostějov.  

27. 5. 2015 – Projektový den „Mám nápad“ 

Projektový den na téma finanční gramotnosti pro tercii pod vedením Mgr. Kateřiny Opatrné. 

28. 5. 2015 – Pokračovací kurz sexty „Žádný člověk není ostrov“ 

28. 5. 2015 – Ukončení maturit 

Maturity 2015 byly úspěšně ukončeny za účasti všech studentů i zkoušejících, kteří se rozloučili 
s předsedkyní maturitní komise. 

29. 5. 2015 – Noc kostelů na CMG 

Letos se ve školní kapli na Cyrilometodějském gymnáziu uskutečnila Noc kostelů. Vystoupila zde 
školní schola a pro návštěvníky byla připravena prezentace o výzdobě školní kaple. 

Červen 
2. 6. 2015 – Turnaj ve fotbale v Kroměříži 

4. 6. 2015 – Projektový den „Fotím svoje město“ 

Projektový den zaměřený na hodnocení prostředí, ve kterém žijeme, vedli Mgr. Jaroslav Hádr a Mgr. 
Stanislava Náglová. 

5. 6. 2015 – Předávání maturitních vysvědčení a zahradní slavnost pro rodiče a absolventy 

6. – 8. 6. 2015 – Duchovní obnova sekundy 

8. 6. 2015 – CMG film fest 

Druhý ročník festivalu filmů studentů kvarty a součást projektu „Můj svět v pohybu“ navštívilo 
několik desítek diváků z řad studentů i rodinných příslušníků.  

16. 6. 2015 – Legie Praha 

Kvintáni se zúčastnili celostátního kola týmového branného závodu Legie v Praze. 

19. – 21. 6. 2015 – Duchovní obnova kvarty 

23. 6. 2015 – Věda v ulicích 

Tradiční akce Věda v ulicích se zúčastnili studenti pod vedením Mgr. Jaroslava Hádra a Mgr. Martiny 
Šubčíkové. 

29. 6. 2015 – Zážitková hra 

Letošní strategická hra pro nižší gymnázium byla založena na tématu salesiánských misií ve světě. 
S organizací pomáhali studenti vyššího gymnázia. 



30. 6. 2015 – Závěr školního roku 



8.  Výroční a evaluační zpráva o činnosti a výsledcích Centra celoživotního učení při CMG (zapojení 
školy do celoživotního vzdělávání) ve školním roce 2014/15  ke dni 30. 6. 2015 

Návrhy opatření pro školní rok 2015/16 
Vedoucí CCU: Ing. Markéta Novotná 
 

1. Dlouhodobé cíle CCU při CMG a jejich plnění: 
Dlouhodobý cíl Hodnocení plnění cíle Formy evaluace 

Organizovat vzdělávání pedagogů a 
pracovníků CMG (aktivní metody učení, 
mentoring, koučing, moderní formy výuky) 
 

Průběžně plněno. 
27. a 28. 8., 18. 11. a 18. 12. 2014 Proběhly semináře pro 
třídní učitele v rámci projektu OPVK Cílevědomě za 
budoucím povoláním. Semináře vedli Mgr. Martina 
Malečková a Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Tématem seminářů byl 
systém kariérního poradenství na Cyrilometodějském 
gymnáziu, testy profesní orientace a kariérní praxe. 
29. 1., 3. 3. a 7. 4. 2015 proběhly semináře z projektu Moderní 
učitel s lektory z Univerzity Palackého v Olomouci. Učitelé se 
učili používat dotyková zařízení a aplikace využitelné ve 
výuce. 
30. 4. 2015 proběhla Projektová dílna o tvorbě žákovských 
projektů. Akreditovaný seminář vedli lektoři ze společnosti 
JOB o.s. a byl podpořen z programu MŠMT Podpora 
implementace etické výchovy do výuky. 
 
Na školní rok 2014/2015 připravujeme  další semináře 
související s programem MŠMT Podpora implementace etické 
výchovy do výuky. 
 

Diskuze, dotazníky 

Organizovat vzdělávání pro rodiče studentů 
CMG 
 

Průběžně plněno.  
Na podzim proběhly mimořádné třídní schůzky pro rodiče 
studentů primy a tercie. Jejich úkolem bylo seznámení s cíli 
školy a s metodami výuky etické výchovy. 

 



 
Mimořádné třídní schůzky se osvědčili. V příštím roce bude 
uspořádání podpořeno z programu MŠMT Podpora 
implementace etické výchovy do výuky. 

Provozovat CCU pro pedagogy CŠ v ČR 
 
 

Průběžně plněno. 
Nabídka pro CCU pro CŠ byla upravena a rozeslána 
v polovině srpna 2014, na začátku září 2014 a v únoru 2015 
v rámci ČR. Vzhledem k odchodu Mgr. Jaroslava Fidrmuce 
nebyly vypsány žádné otevřené semináře a ze stran škol byl 
zájem spíše o programy Etické výchovy. 
Na jaře byla prodloužena akreditace programů do roku 2018. 
Nabídka je vystavena na webu CCU a průběžně 
aktualizována. 
 
Zvážit pořádání otevřených kurzů, případně stanovit termíny 
v rámci Plánu práce na šk. r. 2015/16. 
Aktualizovaná nabídka otevřených kurzů a vzdělávání pro 
sborovny CŠ bude rozeslána v srpnu 2015 a v únoru 2016. 

Dotazníky, diskuze, rozhovory 

Provozovat CCU pro pedagogy ostatních 
škol 
 

Průběžně plněno. 
Nabídka byla rozeslána v polovině srpna 2014, na začátku září 
2014 a v únoru 2015 v rámci ČR. 
27. a 28. 8. 2014 se pod vedením Mgr. Pavla Polcra a Mgr. 
Jaroslava Hádra uskutečnily čtyři semináře Etické výchovy 1-
4 v Krupce (Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov). 
Seminářů se zúčastnilo 40 učitelů. 
Nabídka je vystavena na webu CCU a průběžně 
aktualizována. 
Nabídka vzdělávání pro sborovny bude aktualizována a 
rozeslána v srpnu 2015 a v únoru 2016. 

 

Provozovat  CCU 
pro veřejnost  

IT rekvalifikační 
kurzy  

Průběžně plněno. 
Rekvalifikační kurz Tvorba www stránek se neuskutečnil 
z důvodu nedostatku zájemců a nedostatku volných prostor 

 



v počítačových učebnách. 
Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách CCU. 
Nabídky jsou uveřejňovány v Radničních listech a na Úřadě 
práce.  
 
Realizovat rekvalifikační kurzy v případné spolupráci s ÚP.  
Hledat nové způsoby efektivní propagace.  
Získat nové lektory a rozšířit nabídku kurzů. 

Provozovat CCU pro 
veřejnost  

Počítačové kurzy pro 
seniory a veřejnost 

Průběžně plněno. 
Zrealizovali jsme celkem 2 IT kurzy pro začátečníky a 2 IT 
kurzy pro pokročilé. Dále proběhly rozšiřující kurzy Práce 
s fotografií, Práce s flash diskem, Základy MS Excel a MS 
PowerPoint.  
Celkový počet účastníků: 68 
Vytvořili jsme dva nové kurzy Základy MS Excel a MS 
PowerPoint. Do činnosti se zapojil nový lektor Petr Češka. 
O základní kurzy je velký zájem, některé zájemce jsme museli 
i odmítnout. 
Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách. Nabídky jsou zveřejňovány také v Radničních 
listech a články vychází v regionálním tisku.  
Zájemcům nabízíme také dárkové poukazy. 
 
Ponechat v nabídce podle zájmu. 
Pravidelné uveřejňování nabídek v regionálním tisku. Roznést 
letáčky po Prostějově a rozeslat informaci na obecní úřady 
v okolí Prostějova. 
Rozšířit nabídku o další kurzy, např. Google dokumenty, 
doteková zařízení, střih videa. Nezaměřovat se pouze na 
důchodce, ale také zájemce, kteří mají zájem naučit se 
pracovat s pokročilejšími programy. Nabídnout jednorázové 

 



kurzy o bezpečnosti nebo údržbě počítače. 
Rozšířit pole lektorů. 

Provozovat CCU pro 
veřejnost  
 

Zájmové kurzy Průběžně plněno 
Realizace 2 celoročních zájmových kurzů  
- Výtvarný kruh pro dospělé a Paličkování 
Celkový počet účastníků:30 
Do výtvarného kruhu se zapojilo hodně nových zájemců – 
reakce na inzerát v Radničních listech. 
Aktuální nabídky jsou průběžně zveřejňovány na webu CCU a 
v Radničních listech. Zájemcům nabízíme dárkové poukazy. 
 
Ponechat v nabídce podle zájmu. 
Pravidelné uveřejňování nabídek v regionálním tisku. 

 

Finanční soběstačnost CCU 
 
 

Úkol trvá. 
Letos nebyla podána žádost o dotaci. Náklady jsou pokryty 
z kurzovného. Náklady na plat vedoucí CCU nejsou kryty 
činností CCU. 
 
Najít další způsoby financování. 

 

Poznámka: 
 

2. Specifické úkoly stanovené pro uplynulý školní rok a jejich plnění: 
Specifické úkoly školního roku Hodnocení plnění specifických úkolů 

(plněno, zčásti plněno, neplněno) 
Formy evaluace 

Plán práce CCU Splněno.  
Propagace CCU – tisk Průběžně plněno.  
Vytvořit tým lektorů Průběžně plněno.  
Vyhledávat další možnosti vzdělávacích 
aktivit CCU 

Průběžně plněno.  



3. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení (včetně prostor), personálního zabezpečení a finančního zabezpečení činnosti 
3. 1.  MTZ:  
           

    
nedostatečné vyhovující výborné pro oblast školení IT, DVPP, veřejnost 

          
Doporučuji: Vytvořit dle finančních možnosti tištěné materiály o CCU (s nabídkou kurzů). 
           
3.2. Prostorové zabezpečení: 
 

    
nedostatečné vyhovující výborné pro oblast školení IT, DVPP, veřejnost 

            
Doporučuji: Ideální je jedna stabilní místnost se vším zabezpečením.  

Časová flexibilita je omezena rozvrhem. Je těžké se porovnat s Oázou a ICM. Omezující např. pro rekvalifikační kurz, 
který má probíhat dvakrát týdně. 

    
3.3. Personální zabezpečení: 
    

    
nedostatečné vyhovující výborné pro oblast školení IT, DVPP, veřejnost 

   
Doporučuji: Usilovat o rozšíření lektorského týmu. 
 
 
3.4. Finančního zabezpečení: 
   

    
nedostatečné vyhovující výborné  

  
Doporučuji:  podmínky dány nekomerčním sektorem 



4. Počty realizovaných seminářů CCUv uplynulém školním roce: 
 

 
Zhodnocení kurzů – r. 2014– 2015 

CCU pro CŠ 
 
Letos se neuskutečnili žádné akreditované kurzy pro církevní školy. Nebyly ani vypsány otevřené kurzy. Větší důraz kladen na Etickou výchovu, 
která byla podpořena z MŠMT. 
 
       
CCU pro ostatní školy 
 
4 kurzy pro sborovnu – Etika 1-4 (srpen 2014) – Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov Krupka 
 
 Počet účastníků výnosy náklady Zisk/ztráta 
Etika 1 (srpen 2014) 41 5400 5400  
Etika 2 (srpen 2014) 30 5400 5400  
Etika 3 (srpen 2014) 26 5400 5400  
Etika 4 (srpen 2014) 8 5400 5400  
  3500 cestovné 4319 cestovné  
  6000 materiály a 

administrativa 
1000 materiály  

CELKEM 105 31100 26919 +4181 
 



IT kurzy pro seniory 
 
2 kurzy pro začátečníky, 2 rozšiřující kurzy pro začátečníky, 1 kurz práce s fotografií, 1 kurz práce s flash diskem, 1 kurz MS Excel, 1 
kurz Pohyblivé obrázky (PowerPoint) 
 
 Počet účastníků výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 
Začátečníci (září, říjen 
2014) 

8 (+1 pouze jednou) 4140 2500 1500 +140 

Rozšiřující (říjen, 
listopad 2014) 

9 4500 2500 1500 +500 

Práce s flash diskem 
(únor 2015) 

9 1800 1200 600 0 

Práce s fotografií (únor, 
březen 2015) 

6 (+1 pouze jednou) 3100 3000 1500 -1400 

Začátečníci (únor, 
březen 2015) 

13 6500 2800 1500 +2200 

Rozšiřující (březen, 
duben 2015) 

11 5500 2500 1500 +1500 

MS Excel (říjen, 
listopad 2014) 

3 3000 2500 1500 -1000 

Pohyblivé obrázky 
(duben, květen 2015) 

7 4200 2500 1500 +200 

CELKEM 66 (+2) 32740 19500 11100 +2140 
 
Hodnocení: 
O základní i nadstavbové kurzy je stále zájem. Obsah kurzů i přístup lektorů je hodnocen velmi kladně. Možné rozšíření o další kurzy 
(Google dokumenty, střih videa, doteková zařízení). 
 
Paličkování 
Kurz probíhá čtvrtým rokem od září 2014 do června 2015. Celkem jej navštěvuje 8 účastnic, některé z nich nepravidelně.  
 



 Počet účastníků výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 
Paličkování – 1. pololetí 8 13880 7650 5100 +1130 
Paličkování – 2. pololetí 8 9490  5400 3600 +490 
CELKEM 8 23370 13050 8700 +1620 
 
 
Hodnocení: 
Zájmový kurz pro dospělé je nabízen čtvrtým rokem, stávající počet účastnic je 8, i když se některé obměňují. 
Obsah a vedení kurzu je hodnoceno velmi kladně, lektorka je výborná. Pro účastnice je kurz poměrně drahý, bohužel při tomto nízkém 
počtu nelze cenu snížit. 
 
 
Výtvarný kruh pro dospělé  

 
 Počet účastníků výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 
Výtvarný kruh – 1. 
pololetí 

22 24200 9000 3600 +11600 

Výtvarný kruh – 2. 
pololetí 

17 16290 8500 3400 +4390 

CELKEM 22 40490 17500 7000 +15990 
 
 
Hodnocení: 
Obsah a vedení kurzu je hodnoceno velmi kladně, lektorka umí motivovat a vytvořit podporující atmosféru. Díky propagaci 
v Radničních listech se zvýšil počet účastníků. 
 
 
Rekvalifikační IT kurz – Tvorba www stránek 
  
Rekvalifikační kurz se letos neuskutečnil – nedostatek volných učeben a nedostatek zájemců. 
 



 
Počet účastníků seminářů CCU celkem v uplynulém školním roce: 
 

 
 
 

CCU CŠ CCU DVPP IT - senioři Paličkování VV kruh Rekvalifikační IT 
kurz 

Počet účastníků 0 105 66 (+2) 8 22 0 
 
 

      

 
Hodnocení: 
IT kurzy pro seniory a zájmové kurzy pro veřejnost se stabilizovaly a využily maximálně naše kapacity. Jejich nabídku stačí inzerovat 
v regionálním tisku, zájem je stálý. Nabídli jsme nové kurzy a nabídku budeme dále rozšiřovat. 
Kurzy v rámci DVPP – využití akreditace pro 5 vzdělávacích programů. Realizovány čtyři kurzy Etické výchovy.  
Kurzy pro zaměstnance a pedagogy jsme realizovali podle úspěšně schválených projektů ve stanovených termínech. 

  
1. Hodnocení spokojenosti účastníků seminářů CCU 

 
IT + zájmové kurzy - převážně velmi spokojeni s obsahem, vedením a formou kurzu 

- mají zájem o další kurzy 
- CMG nabízí příjemné klima a nápomocné kolegy 

 
DVPP pro CMG – průměrná spokojenost s obsahem a vedením kurzu 
 
DVPP pro ostatní školy - převážně velmi spokojeni s obsahem, vedením a formou kurzu 
 

2. Využití projektů a grantů pro podporu financování CCUv uplynulém školním roce: 
 
Hodnocení: Letos nebyla podána žádná žádost. 

 Doporučuji: vymyslet způsob, jak žádat o podporu činnosti CCU. 
 
 



3. Finanční zisk seminářů CCU – bez započtení platu vedoucího CCU 
 
 

CCU CŠ CCU pro ostatní školy Veřejnost - IT Veřejnost – zájmové kurzy Rekvalifikační kurzy 

Finanční zisk  + 4181 Kč + 2 140 Kč + 17 610 Kč 0 Kč 
 
Hodnocení: Nabídka CCU za uplynulý školní rok využila finanční možnosti účastníků  

 Doporučuji:  
 

 
4. Úroveň marketingu CCU 

Použité marketingové nástroje: webové stránky, regionální tisk, Radniční listy, letáky, plakáty, Facebook 
Články v místním tisku – průběžně uveřejňována nabídka a hodnocení po skončení kurzu, pokud je vůle z médií, je dobré využívat co 
nejčastěji  
Vedení webových stránek – průběžně aktualizovány pro všechny oblasti nabídky CCU 
Letáčky – vhodné především pro zájmové kurzy, na nástěnku u vchodu školy, do uměleckých prodejen, do kaváren 
Informace o kurzech rozeslána na obecní úřady v okolí 
Nabídnuty dárkové poukazy, které byly letos využity 

5. Návrh dalších konkrétních opatření a změn v oblasti CCU pro příští školní rok:  
Pokračovat v nabídce kurzů DVPP pro církevní i ostatní školy 
Zachovat počítačové kurzy pro seniory 
Nabídnout další počítačové kurzy pro veřejnost – Google Docs, Filmování, doteková zařízení 
Zachovat nabídku zájmových kurzů 
 



SWOT ANALÝZA CMG PV - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

• Struktura priorit CCU (1. DVPP pro CMG, 2. DVPP pro CŠ, 3. DVPP 
pro ostatní školy, 4. Kurzy pro veřejnost) 

• Široká nabídka kurzů 
• 5 akreditovaných kurzů DVPP pro CŠ (akreditace do roku 2018) 
• 5 akreditovaných kurzů Etická výchova 
• Akreditovaný rekvalifikační kurz Tvorba www stránek (rozsah 80 

vyučovacích hodin) 
• Akreditovaný kurz (v rámci oboru vzdělávání) Obsluha osobního 

počítače (rozsah 80 vyučovacích hodin) 
• Akreditovaný kurz (v rámci oboru vzdělávání) Základy obsluhy 

osobního počítače (rozsah 40 vyučovacích hodin) 
• Nabídka kurzů pro IT začátečníky (začátečnický, rozšiřující, práce 

s flash diskem, práce s fotografií, MS Excel, Pohyblivé obrázky) 
• Nabídka zájmových kruhů s kvalitními lektorkami – výtvarná výchova 

a paličkování 
• Výborné materiálně technické zabezpečení 
• Zkušený malý tým lektorů 
• Jsme prakticky jediným CCU pro CŠ v ČR 

• Zpracovat roční plán práce s konkrétními termíny školení 
pedagogů CMG, nabídkou CŠ i nabídkou ostatním školám 

• Využít pro podporu vzdělávacích programů granty (MŠMT, 
MPSV, Zdravé město aj.) 

• Zaměřit se na realizaci kurzů pro CŠ 
• Zaměřit se na realizaci kurzů EtV pro ostatní školy v rámci 

podpory MŠMT 
• Zpracovat nabídkový list seminářů pro DVPP:  

a) na pevný termín (jarní, podzimní),  
b) pro sborovny na libovolný termín dle nabídkového listu 

• Pokračovat ve spolupráci především s ICM, ÚP 
• Ve vzdělávání pedagogů CMG – zaměřit se na podporu 

mentoringu, koučingu a konstruktivistických metod učení 
• Navrhnout další témata DVPP podle potřeb škol 
• Využívat inzerce v Deníku – spolupráce s Mgr. Hubáčkovou 
• Zaměřit se v IT kurzech na širší skupinu než jsou senioři a snažit 

se o nezávislost na počítačové učebně – nabídnout další kurzy 
Google Docs, Filmování, doteková zařízení 

SLABÉ STRÁNKY OHROŽENÍ 
• Nedostatek atraktivních témat seminářů 
• Nedostatek lektorů 
• Závislost na počítačové učebně u většiny seminářů 

• Nedostatek financí ve školách 
• Nedostatek kvalitních lektorů 
• Nadměrné množství vzdělávacích seminářů financovaných 

z projektů EU a tedy zdarma pro účastníky 

 



9. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání 

9. 1.  Spolupráce CMG a MŠ s odborovými organizacemi 

 Vzhledem ke skutečnosti, že při CMG a MŠ v Prostějově není zřízena odborová 
organizace pracovníků, CMG a MŠ v Prostějově nespolupracuje dlouhodobě a pravidelně 
s žádnou odborovou organizací.   

9. 2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů absolventů školy 

 Vzhledem ke skutečnosti, že posláním gymnázia je připravovat studenty především 
k dalšímu studiu na VOŠ a VŠ, spolupracuje CMG především s vysokými a vyšším odbornými 
školami takto: 

a) Partnerské VŠ – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Masarykova univerzita Brno: 

• Pedagogické stáže studentů učitelských oborů na CMG 

• Návštěva zástupců VŠ studentů posledních dvou ročníků CMG 

• Návštěva studentů CMG v rámci Dne otevřených dveří na VŠ 

• Návštěva studentů CMG přípravných kurzů ke studiu na VŠ 

• Exkurze studentů do laboratoří 

b) MFF UK Praha 

• Návštěva studentů CMG v rámci Dne otevřených dveří na VŠ 

• Exkurze studentů do laboratoří 

c) VOŠ a další VŠ 

• Návštěva zástupců VŠ studentů posledních dvou ročníků CMG 

• Návštěva studentů CMG v rámci Dne otevřených dveří na VŠ 

• Návštěva studentů CMG přípravných kurzů ke studiu na VŠ 

9. 3. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 CMG spolupracuje s celou řadou dalších partnerů, mimo jiné s: 

• Arcibiskupství olomoucké – zřizovatel školy – oblast koncepce, financování aj. 



• Klub studentů, rodičů a přátel CMG- oblast koncepce, financování aj. 
• Krajský úřad Olomouckého kraje – oblast financování projektů, grantů 
• Město Prostějov – granty, vzájemná podpora aktivit, vzdělávání mládeže 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – projekty, rozvojové programy 
• NIDV - projekty 
• NOUV - projekty 
• Salesiáni sv.Dona Bosca – koncepce školy, přímá práce s mládeží 
• Klub salesiánského hnutí mládeže v Prostějově – animátorské hnutí 
• Sestry řádu sv.Cyrila a Metoděje – výuka v MŠ, koncepce 
• Sekce školství při ČBK – koncepce církevního školství 
• Pedagogicko psychologická poradna Brno – diagnostika žáků se zdravotním 

znevýhodněním 
• Pedagogicko psychologická poradna Olomouc, pracoviště Prostějov  – diagnostika 

mimořádného nadání žáků, testy profesní diagnostiky 
• Psychologická ambulance Mgr.Ingrid Nezdobová - konzultace 
• Pyramida Leadership Brno  - osobnostní rozvoj studentů, pedagogů 
• Muzeum Prostějovska v Prostějově  – přednášková činnost, vedení SOČ 
• IRIS – centrum EVVO Prostějov - EVVO 
• Univerzita Palackého Olomouc – partnerská škola, praxe studentů fakult připravující 

učitele 
• Masarykova univerzita Brno - partnerská škola, praxe studentů fakult připravující 

učitele 
• Moravskoslezská křesťanská akademie – přednášková činnost  
• Česká křesťanská akademie – přednášková činnost 
• Unie křesťanských učitelů – přednášková činnost 
• Národní agentura pro evropské vzdělávací programy- realizace programů COMENIUS 
• Česká národní agentura Mládež – informační centra 
• NROS - ICM 
• Eurodesk – jsme zastupující organizace v regionu 
• Asociace ICM ČR – zástupce školy je členem výboru 
• Další církevní školy ČR – spolupráce při rozvoji CŠ 
• Asociace gymnázií ČR – spolupráce při rozvoji G 
• Základní školy Prostějovska – soutěže pro žáky ZŠ 
• Střední školy Olomouckého kraje – spolupráce v projektech, soutěže 
• Úřad práce Prostějov – vzdělávací semináře pro UP 
• Městská knihovna Prostějov – přednášková činnost 
• Renovabis – Německo – financování centra celoživotního učení církevních škol 
• Asociace školních sportovních klubů ČR – spolupráce se školním sportovním klubem 

 



 
10.1Reflexe plnění ICT plánu školy pro rok 2014/2015 

ke dni 27.7. 2015 
 

Cíl č. Vytýčení cíle - stručně Realizátor Předpokládaný 
termín realizace 

* Zdroj finančního krytí 
* Předpokládané náklady 
* Skutečné náklady 

* Výsledek 
* Datum uskutečnění 
 

1 Upgrade - Bakaláři ICT koordinátor 11 / 2014 * Vlastní 
* 4.000,- 
* 4.060,- 
 

* Realizováno 
* listopad 2014 

2 Sebevzdělávání IT asistentů 
O. Šmidra – získání oprávnění z vahl. 50/1978Sb. par.6 
K Müller – seminář o autorském právu 
 

asistenti ICT 10 / 2014 
02 / 2015 

* Vlastní 
* 910,- 
* 910,- 
 

* Realizováno pouze  
          pro K. Müllera 
* únor 2015 
 

3 Školení učitelů v používání Google Apps - 
prostředí Gmail, Drive Google 

ICT koordinátor  * Vlastní 
 

Nerealizováno - 
odloženo 

4 Realizace nového WEBu CMG - 2. etapa -  
stránky CMG 

asistent ICT 12 / 2015 
 

* Vlastní * Realizováno 
* únor 2015 

5 Projekt Moderní učitel – tablety 
20x tablety pro učitele 
školení 

ICT koordinátor 
učitelé 
ředitel 

09 / 2014 -  
08 / 2015 

* Projekt  
* 300 000,- 
* 227.480,- (HW) 

* Realizováno 
* leden 2015 -  
         červen 2015 

6 Zajištění prodloužení smlouvy o licencích s MS v rámci 
programu Campus and Scholl 

ICT koordinátor 
ZŘE 

01 / 2015 
 

* Vlastní 
* 48.000,- 
* 35.138,- 

* Realizováno 
* leden 2015 

7 Zvýšení velikosti operačních pamětí na serveru Parent2 na 
velikost 16 GB 

ICT koordinátor 01 / 2015 * Vlastní 
* 10.000,- 
 

Nerealizováno - 
odloženo 

8 Nákup PC pro provoz dohledu (iTalc) v učebně IVT ICT koordinátor 
asistent ICT 
 

01 / 2015 * Vlastní 
* 10.000,- 
* 9.999,- 

* Realizováno 
* duben 2015 



Cíl č. Vytýčení cíle - stručně Realizátor Předpokládaný 
termín realizace 

* Zdroj finančního krytí 
* Předpokládané náklady 

* Výsledek 
* Datum uskutečnění 
* Skutečné náklady 

9 Upgrade operačních systémů v jazykové laboratoři na OS 
Win 8.1 

asistent ICT 2015 * V rámci smlouvy Campus EES Nerealizováno - 
odloženo 

10 Upgrade antivirového řešení Eset pro servery ICT koordinátor 01 / 2016 * Vlastní 
* 10.000,- 
 

Čeká na realizaci 

11 Pořízení NAS serveru v rámci zvýšení bezpečnosti dat ICT koordinátor 2015 * Vlastní 
* 38.000,- 

Nerealizováno - 
odloženo 

12 Pořízení SW pro kontrolu plagiátu v rámci seminárních 
prací 

ICT koordinátor 
asistent ICT 
 

2015 * Vlastní 
* 10.000,- 

Nerealizováno 

13 Zajištění synchronizace dokumentů na stanicích 
15 x AllwaySync 

ICT koordinátor 01 / 2015 * Vlastní 
* 5 250,- 
* 5.856,- 

* Realizováno 
* duben 2015 

14 Zefektivnění tisku z DOS aplikace Melzer ICT koordinátor 04 / 2015 * Vlastní 
* 300,- 
* 303,- 

* Realizováno 
* duben 2015 

15      

16      

17      

 



10.2. Výkon státní správy 
 
Ředitel církevní školy nevykonává státní správu, ale jeho rozhodnutí mají občansko-právní 
charakter. V uplynulém školním roce ředitel školy provedl následující počet rozhodnutí 
občansko-právní povahy: 
Rozhodnutí ředitele o Počet rozhodnutí Počet odvolání 
Přijetí/nepřijetí ke studiu 37/75 15 
Přerušení studia 0 0 
Podmínečné vyloučení 2 0 
Vyloučení 0 0 
Opakování ročníku 0 0 
Přestup na školu 1 0 
 



10.3. Doplňková činnost školy, další služby veřejnosti 
 
CMG má povolenu tuto doplňkovou činnost: 

• Školící a vzdělávací služby 
• Vydávání vlastních učebních textů 
• Poradenská činnost v pedagogicko-psychologické činnosti 
• Informační centrum mládeže 
• Provozování školního bufetu 
• Pronájem nebytových prostor včetně vybavení 

Realizace doplňkové činnosti ve školním roce 2014/15: 
a) Školící a vzdělávací služby: 

CMG realizovalo vzdělávací a školící akce v rámci: 
• Projektu Doopravdy (ESF) 
• Projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF) 
• Projektu Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů (ESF) 
• Projektu Centra pro podporu etické výchovy v Olomouckém kraji (ESF) 
• Projektu QUO VADIS II – Cesta ke vzdělávání (ESF) 
• Projektu Cílevědomě za budoucím povoláním (ESF) 
• Centra celoživotního učení 
• Střediska volného času  
• Informačního centra mládeže 

b) Vydávání vlastních učebních textů 
• V rámci projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF) 

c) Poradenská činnost v pedagogicko-psychologické oblasti 
• Projektu Doopravdy (ESF) 
• Projektu Štěstí začíná uvnitř (ESF) 
• Projektu Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů (ESF) 
• Projektu Centra pro podporu etické výchovy v Olomouckém kraji (ESF) 
• Projektu QUO VADIS II – Cesta ke vzdělávání (ESF) 
• Projektu Cílevědomě za budoucím povoláním (ESF) 
• Informačního centra mládeže 

d) Informační centrum mládeže 
Viz zpráva o činnosti ICM 

e) Pronájem nebytových prostor včetně vybavení 
• Pronájem prostor pro školení a vzdělávání 
• Pronájem prostor školního bufetu 
 

Doplňková činnost školy musí být ze zákona zisková. Výnos doplňkové činnosti byl 
v roce 2014 cca 379 tis. Kč, došlo k navýšení výnosů o 50 tis. Kč. 
Zisk činil cca 48 tis. Kč, což vzhledem k rozpočtu školy není částka významná. 
Nejdůležitější aktivita doplňkové činnosti je činnost Centra celoživotního učení, 
která je zajišťována částí úvazku vedoucí Centra, což představuje největší výdajovou 
část doplňkové činnosti. Tuto oblast doplňkové činnosti je vzhledem k úsporným 
opatřením v celém hospodářství a především ve školství obtížné realizovat ziskově. 
Naopak ziskové jsou činnosti související s pronájmem prostor a prodejem učebnic. 



10.4  Přehled realizovaných projektů v roce 2014 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání.
Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2014 financovány následujícími donátory:

Název projektu Anotace Dotace v Kč Poskytovatel
"Šablony" Zvyšování kvality výuky na CMG 53 791 Evropský sociální fond
"CAD - Počítačem podporované technické kreslení do škol " Partnerství v projektu podpory výuky technického kresle  253 373 Evropský sociální fond
"Kariéra - Cílevědomě za budoucím povoláním" Podpora kariérového poradenství ve školách 1 054 063 Evropský sociální fond 
"Moderní učitel" Podpora vzdělávání pedagogů s využitím tabletů 35 210 Evropský sociální fond
"Vánoční koncert Pěveckého sboru" Podpora realizace Vánočního koncertu 7 400 Město Prostějov
"Plavecký pohár" Podpora realizace soutěže o Plavecký pohár CMG 8 000 Město Prostějov
"Podpora polytechnického vzdělání v MŠ" Dílničky a semináře pro učitelky MŠ 4 000 MŠMT a OHK Prostějov
"Francouzské divadlo" Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech 35 000 Město Prostějov
Celkem 1 450 837



10.5.  Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím za školní rok 2014/2015 

 
 

 
Podle § 17e Zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 
pozdějších zákonů, je škola povinna zpracovat výroční zprávu o činnosti školy. Podle 
§18e Zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, je do výroční zprávy 
jako její samostatná část začleněna zpráva o poskytování informací. 
 
a),b) Počet podaných písemných žádostí o informace a počet podaných odvolání proti 
rozhodnutí: 
 
Počet podaných žádostí o informace Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Šk.rok 2013/2014 Šk.rok 2014/2015 Šk.rok 2013/2014 Šk.rok 2014/2015

2 2 10 15  
 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0 
 
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:  0 
 
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:   0 
 
f) Počet a předmět podaných stížností: 
Školní rok Počet stížností Předmět stížností 
   
2011/12 0 0 
2012/13 0 0 
2013/14 1 Výuka 
2014/2015 0 0 
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