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Výkon státní správy
Zpráva o poskytování informací a o podaných stížnostech

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Komenského 17, 796 01 Prostějov
tel.: +420 582 302 541, fax: +420 582 302 550, e-mail: cmg@cmgpv.cz, www.cmgpv.cz
IČ: 44053916, účet. 556549-701/0100, KB Prostějov

1. Základní údaje o škole
1.1. Úvod
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16 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, základní škola 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
Právní forma: církev, náboženská společnost, IČO: 00 445 151
Adresa: Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc
Datum zařazení do sítě škol: 27. září 1991
Právní forma: školská právnická osoba
IČO:44053916
DIC: CZ44053916
Zastupující ředitel: Mgr. Pavel Polcr (od 15.8.2014)
Jmenovaný ředitel: Mgr. Pavel Polcr (od 1.4.2016)
)
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
Základní škola
Mateřská škola
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza
Centrum celoživotního učení
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 mateřské školy 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
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)

Základní škola:
Studijní obor: základní škola 79-01-C/01
IZO ZŠ: 181 066 939
denní forma vzdělávání
Celková kapacita školy: 24 žáků
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Lenka Halouzková
Název školního vzdělávacího programu ZŠ: Doopravdy
Učební osnovy, podle kterých škola vyučuje: ŠVP Doopravdy
Webové stránky ZŠ:
Charakteristika:
Církevní základní škola poskytuje základní vzdělání opírající se o křesťanské hodnoty a
výchovu navazující na výchovu v rodinách. Jsme otevřeni všem dětem, z rodin věřících i bez
vyznání, které respektují katolické zaměření školy. Naším cílem je rozvoj osobnosti žáka
v jeho schopnostech a talentech tak, aby našel smysluplné uplatnění v budoucím studiu, ale i
osobním a profesním životě.
Poznámka: Výroční zpráva o základní škole je zpracována samostatně.
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.

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: Magda Spurná
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 Klubu: Valná hromada, rada klubu, 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. Klub 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. Personální zabezpečení činnosti školy
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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

Přijímací zkoušky do primy CMG:
1. kolo přijímacího řízení: 1. termín – 18.4. 2016
2. termín – 19.4..2016
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se
Počet přihlášených studentů: 120
z toho: na 1. termín – 24 (1 se nedostavil)
na 2. termín – 95
Počet přijatých studentů:
30
Počet studentů přijatých bez přijímacích zkoušek: 0

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.

List 1

4.3 Výsledky maturitní zkoušky
jarní termín

Celkový přehled

samé výborné:

10

dále prospěli s vyznamenáním:

12

prospěli:

8

neprospěli:

0

Společná část maturitní zkoušky
Předmět
Český jazyk a lit.
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Matematika
Matematika +

Celk.
žáků
30
15
1
1
13
7

Počet žáků s prospěchem
1
2
3
23
7
0
14
1
0
1
0
0
1
0
0
6
6
1
0
2
4

4
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
1

průměr
1,23
1,07
1
1
1,62
3

4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

průměr
1,17
1,25
1,17
1,40
1,56
1,50
2,00
1,80
1,33
2,00
1,00
1,00

Profilová část maturitní zkoušky
Předmět
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Historie
Základy spol. věd
Matematika
Chemie
Geografie
Biologie
IT
Fyzika
Deskriptivní geometrie

Celk.
žáků
12
4
6
5
9
2
6
5
9
1
1
1

Počet žáků s prospěchem
1
2
3
10
2
0
3
1
0
5
1
0
3
2
0
5
3
1
1
1
0
3
1
1
2
2
1
6
3
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
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4.4 Výsledky studentů v soutěžích
Výsledky v soutěžích nejsou samy o sobě cílem, jsou odrazem dobré práce školy.
Okresní kolo
Umělecké soutěže

1.místě

2.místě

Krajské kolo
3.místě

1.místě

2.místě

Celostátní kolo
3.místě

1.místě

2.místě

3.místě

1.místě

2.místě

1.místě

2.místě

3.místě

4.-10.

1
Okresní kolo
Sportovní soutěže

1.místě

SOČ

1.místě

2.místě

Krajské kolo
3.místě

1

1.místě

2

2.místě

6

Okresní kolo
2.místě

1

7

1.místě

2.místě

3.místě

4.-10.

5

Krajské kolo
3.místě

1

Celostátní kolo

Celostátní kolo
3.místě

1

3.místě

4.-10.

1

Přehled výsledků v soutěžích typu olympiáda, pythagoriády ve vzděl. předmětech
Okresní kolo
Krajské kolo
počty umístění na
počty umístění na
1.místě
2.místě
3.místě
1.místě
2.místě
3.místě
Předmět
Český j.
1
1
1
1
2
Anglický j.
1
1
2
Francouzský j.
1
Německý jazyk
3
3
3
1

Celostátní kolo
počty umístění na
1.místě

2.místě

3.místě

4.-10.

1
1
1

Latina

IT
Hv
Matematika
ZSV
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Přírodní vědy
Biologie

1
6

4

1
4

3

1

1

3
2

1

2

1

1
1

1

2

1

2

1

4.5. Získání mezinárodních jazykových ceritikátů

Anglický jazyk
FCE
B2

FCE/CAE
C1

17

Toefl C1

PET B1

7

2
Německý jazyk

Oster.Sprach Oster.Sprach
diplom B1 diplom B2

1

2

KET

A2 KET

Delf
B1 A1

Delf
A2

Francouzský jazyk
Delf
Delf
B1
B2
2

2

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)
Nižší gymnázium
předep
hod.NG

Vzdělávací oblast
Ročník
Vyučovaný předmět

I

II

Vyšší gymnázium

III

předep
hod.VG

SNG

IV

V

VI

Gymnázium

VII

SVG

VIII

SG

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a tvůrčí psaní

L

Anglický jazyk

Aj

Něm./Franc.jazyk

3
1
3
3

Čj

Literatura
Nj/Fj

15
12
6

3
3

3
1
3
3

4

3
3

3
1
3
4

3
4

2
2
4
3

1

4

1

4

4
3

16
13
13

0
13
13

12
12
12

Jazyková praxe

15

Matematika a její aplikace
Matematika

Informační a komunikační
technologie

3
1

IT

1

1

1

1

1

11

Člověk a společnost
H

Výchova k občanství
Základy společenských věd

Vo
ZSV

Strategie osb.rozvoje

SOR

Křesťanská a
etická výchova

KEV

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

3

3

0
14
12

33
27
25

0
27
25

0

31

2

3

6

6

38
6

7
0

14

0

8
1

0
0

12
1

0
0

3
1

1

1

1

1

1

36

16
8

0

2

2

2

4
0

0
0

2
1
1

2

4

4

17
14
12
15

4

4

1
1

1

1

1

1

1

4

4

8

8

VII - 2 týdny

Sociální praxe

21

Člověk a příroda
Fyzika

F

Chemie

Ch

Biologie

27
1

Bi

Geografie

G

2
1

2
2
2
2

2
2
2
2

1

1

1

1

2

1

1

2

0,5

2
2
2
1

0,5
0,5

10

Umění a kultura
Hudební v. a dějiny hudby Hv
Výtvarná v. a dějiny
výtvarného umění
Vv

1

7 0,5
6 0,5
8 0,5
6
0
10

Výchova ke zdraví
Tělesná
Ch
D

2

Člověk a svět práce

2
2

3

2
2

2

1

2
3
2
2

1

3
2
2

1

7
7
7
4
4

4

3
8

2

Tvk
Tvd

2
2
3
2

1
1
1
0

14
13
15
10

1,5
1,5
1,5
0

0

14

3

6
0

16
0

12
0

2

10

Člověk a zdraví

výchova

5
3

4

1
1

2
3
5
3

10
2

1

Informační technologie
Historie

16
4

M

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
V - VII, nejméně 5 dnů

2
8

pl

8
2

2

6
0

2
2

2 gy
2

2 hr
2 pl
0

0

Volitelné předměty
1.volitelný předmět
2.volitelný předmět
3.volitelný předmět

1

8
1

Třídnické hodiny

122

Celková časová dotace v ročníku

Maximum povolených hodin
Minimum povolených hodin

1

28

10

30
28

Označen předmět, ve kterém je
int. obor Výchova ke zdraví

1

30

11

30
28

1

32 12,5

32
30

32 12,0

32
30

122 45,5 132-140
109 45,5

Označen předmět, ve kterém je
částčně integorvání obor IT

1

1

1 2
2

3
3
7
7
4
4
6
6
4
4
4
4
1
35 12 34 12 34 15 31 20 134 59
35
35
35
35
134 59
27
27
27
27

Označen předmět, ve kterém je integrován
obor Člověk a svět práce

Volitelné předměty V, VI, VII a VIII - školní rok …….

2
2

7
6
4

7
6
4

256
256

105
105

Označen předmět, jehož dotaci
již nelze snížit

(ak120914)

počty ž.

Předmět/ročník

Zkr.

V VI VII VIII
15 15
2+6
13
9
1+7

Discussion and Debating

Dd

English Revising

Er

FCE/CAE Preparation

Fce

Konverzace ve franc. jazyce

Fk

Konverzace v německém jazyce

Nk

Seminář matematiky

Sm

Seminář infor.a kom.technologie

Sit

1+5

Latina

La

7+4

Deskriptivní geometrie

Dg

2+6

Základy ekonomického a fin.myšlení

Zef

10+4

Historie - Geografie

HG

4+4

Seminář základy spol. věd

Szv

Biologie

V
1
1

VI
1
1

VII
2
2
2
2
2

7+3

5+3
3

1

5+5
11

1

1

4+8
11

2
2
2
2
2

SCMG
4
4
2
4
4
5
3
3
3
3

VIII
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

10

4
4

4
4

Bi

11

4

4

Fyzika - Chemie

FCh

6+7

4

4

Dějiny výtvarného umění

Dvu

2

1

1

Španělský jazyk

Šj

2

4

Celkem hodin v ročníku

2
4

2

46

0

56

Poznámky:
Dd spojeno v VII a VIII
ER spojeno v VII a VIII
FCE spojeno v VII a VIII
Fk spojena V a VI, spojena VII a VIII
Nk spojena VII a VIII
Sit spojena VII a VIII
La spojena VII a VIII
Dg spojena VII a VIII
Zef spojena VII a VIII
2 hodiny H, 2 hodiny G

2 hodiny F, 2 hodiny Ch

0

Od
uče

56

Nepovinné předměty otevřené ve šk.roce …...
Předmět/ročník

Zkr.

Sborový zpěv

Sz

1.

2.
1

Celkem hodin v ročníku

3.
1
0

4.

5.

6.

7.

SNG
1

8.

1
0

0

1

Navíc odučeno

0
0

0

0

SVG
1

1
1

1
1
1

384,5

1

SCMG
2
0
2
2

hodin celkem odučeno na CMG

4.2. Poznámky k učebnímu plánu
1) Angl.jazyk je povinný pro všechny studenty, další cizí jazky si studenti volí od primy. Studenti si v primě vybírají mezi jazyky francouzský a německý.
2) Třetí cizí jazyk si studenti mohou volit jako volitelný předmět pro ročníky VII a VIII
3) Pro ročníky V a VI si studenti volí buď Vv nebo Hv, dále si volí konverzaci v cizím jazyku. Konverzace ve Fj a Nj se spojuje V a VI.
4) Tělesná výchova je v VII a VIII realizována tak, že student si může volit buď klasickou Tv s převahou gymnastiky nebo plavání nebo sportovní hry.
5) Výuka předmětu Křes´tanská a etická výchova je od I dělena na 2 skupiny podle zaměření takto: pro I a II jsou studenti dělěni na základě vstupního
pohovoru s katechetou na začátečníky a pokročilé.

Pro III a IV jsou děleni na základě přihlášky rodičů do zaměření Náboženství nebo Etická výchova.
Pro V a VI se studenti v rámci předmětu Náboženství a etika hlásí do zaměření Náboženství nebo Etická výchova.
6) Průřezové témata jsou integrována do povinných předmětů a kurzů - viz kapitola 3.14
7) Vzdělávací obory Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce jsou integrována v předmětech vyjmenovaných v kapitole 4.6
8) Vzdělávací obor Informatika a informační a komunikační technologie je integrován do předmětů vyjmenovaných v kapitola 4.6
9) Výuka VvDvU se ve třídách sekunda a kvarta pro výuku půlí tak, že jednou za dva týdny má každá skupina klasickou Vv a jednou za dva týdny Vv
s využitím PC - sekunda počítačovou grafiku, kvarta tvorbu filmu - viz osnovy VvDvu.

10) Součástí učebního plánu k zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků jsou vícedenní kurzy. Studenti v průběhu studia absolvují tyto vícedenní kurzy:
1. Vstupní zážitkový kurz pro studenty I "Kdo jsi?"(3 dny, září)
2. Kurz efektivního učení pro studenty I a V (září, docházkový kurz)
3. Kurz dramatické výchovy pro studenty II "Co nechceš, aby druzí činili tobě, nedělej ani ty jjim" (4 dny, září)
4. Úvod do partnerských vztahů - kurz "Líbí se mně…" pro studenty III (3 dny, říjen)
5. Pokračovací kurz partnerských vztahů: "Láska a zamilovanost" pro studenty IV(3 dny, říjen)
6. Zimní lyžařský kurz - III, IV (týden, únor, březen)
7. Jazykový pobytový kurz v Německu a Francii - III, IV(týden, červen)
8. Kurz osobnostního růstu a timemanagementu - V "Čemu dám svůj čas, tomu patří můj život"(4 dny, září)
9. Pokračovací pobytový kurz osobnostního růstu - VI "Žádný člověk není ostrov"(3 dny, říjen)
10.Pokračovací pobytový kurz osobnostního růstu pro studenty VII " Kam patřím?"(3 dny, říjen)

11. Kurz společenského chování a tance - VI (docházkový kurz, podzim)
12. Pokračovací docházkový kurz osobnostního růstu - dvoudenní semináře - III, IV, V,VI a VII
13. Jazykový pobytový kurz v Holandsku (Aj) - V (týden, červen)
14. Letní turistický kurz - VI (týden v červnu)
15. Kurz sociálních kompetencí - VII (docházkový kurz, 10 dní, červen)
16. Společenskovědní kurz - VIII(Praha, 4 dny, září, říjen)
11) Součástí hodinové dotace přírodním vědám F, Ch a Bi jsou cvičení. Pro cvičení se žáci třídy dělí na dvě skupiny s max.počtem 16 žáků ve skupině.
Na vyšším gymnáziu je cvičení v příslušném ročníku věnována ze tříhodinové týdenní dotace jedna hodina týdně tak, že výuka probíhá v půlené třídě
ve dovuhodinových blocích vždy jednou za dva týdny.
Na nižším gymnáziu je cvičení v příslušném ročníku věnována jedna hodina ze čtyřhodinové dvoutýdenní dotace tak, že výuka probíhá
v půlené třídě ve dvouhodinových blocích vždy jednou za měsíc.
12) V případě nepřítomnosti vyučujícího hodinu přebírá učitel, který v dané třídě vyučuje. Tím je zajištěna smysluplná a aprobovaná výuka.
Odpolední hodiny tělocviku, praktických cvičení z přírodních věd, maturitních seminářů a konverzace v cizích jazycích odpadají. Hodiny tělocviku jsou doplněny
v rámci sportovních kurzů, praktická cvičení z přírodních věd, maturitní semináře a konverzace s rodilým mluvčím jsou podle časových možností studentů
i vyučujícího odučeny v náhradním termínu. V době konání pedagog.rad, třídních schůzek, dnu otevřených dveří apod. na základě rozhodnutí ředitele školy
výuka odpadá bez náhrady.
13) Půlené hodiny matemtaiky v II a III jsou využity pro výuku finanční gramotnosti - viz učební osnovy M
Do vyučovacího předmětu Inforamční technologie je začleněna výuka zaměřená na problematiku počítačem podporovaného technického kreslení a
projektování v prostředí softwarového produktu AutoCad 2013, která je podpořena multimediálními vzdělávacími materiály, které vznikly v průběhu realizace projektu
14) "CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol" registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0091., na kterém škola spolupracovala s PdF UP v Olomouci

4.3. Další volitelné předměty pro studenty V, VI, VII a VIII
Seznam volitelných předmětů pro kvintu a sextu (student volí 1 předmět):
Discussion and Debating, English Revision, Konverzace v německém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce
Seznam volitelných předmětů pro septimu(student volí 2 předměty):
Seminář matematiky SM), Seminář informačních technologií (SIT), Discussion and Debating (DD), English Revision (ER), FCE/CAE Preparation (FCE),
Konverzace v Nj(KNj), Konverzace ve j(KFj), Deskriptivní geometrie(Dg), Latina(La), Ruský jazyk(Rj), Španělský jazyk(Šj), Italský jazyk (Ij), Dějiny umění (Du),
Dějiny hudby (Dh)
Seznam volitelných předmětů pro oktávu(student volí celkovou hodinou dotaci 10 hodin):
Předměty s tříhodinovou dotací: Seminář matematiky(SM), Seminář inforamčních technologií(SIT), Discussion and Debating (DD), English Revision (ER),
FCE/CAE Preparation (FCE), Konverzace v Nj(KNj), Konverzace ve Fj(KFj), Latina(La), Deskriptivní geometrie(Dg), Španělský jazyk(Šj), Ruský jazyk(Rj), Italský
jazyk (Ij), Dějiny umění (Du), Dějiny hudby (Dh)
Předměty se čtyřhodinovou dotací: Seminář historie(SH), Seminář ZSV(SZV), Seminář fyziky(SF), Seminář chemie(SCh),
Seminář biologie(SBi), Seminář geografie (SG) nebo kombinace těchto předmětů ve společném semináři
Minimální počet studentů pro otevření volitel. předmětu: 8 (studenti nepov. předmětu se nezapočítávají)

4.4.Nepovinné předměty
Nabídka nepovinných předmětů pro NG:
Sborový zpěv

Nabídka nepovinných předmětů pro VG:
Sborový zpěv. Každý volitelný předmět si může student VII a VIII zvolit navíc jako předmět nepovinný(pokud to rozvrh dovolí).

4.5. Koružky a tvůrčí dílny
Nabídka tvůrčích dílen a zájmových kroužků:
Tvůrčí dílny a zájmové kroužky jsou každoročně otvírány ve školním klubu a SVČ podle možností školy a zájmu studentů. Podrbněji uvedeno v
příloze tohoto školního vzdělávacího programu - školní vzdělávací program pro SVČ a školní klub Oáza.

5. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích prevence rizikového chování
ve školním roce 2015/16 ke dni 30. 6. 2016
Návrhy opatření pro školní rok 2016/17
Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Jaroslav Hádr
Název dokumentu, podle kterého je prevence realizována: Minimální preventivní program „Žít naplno!“
Počet studentů, se kterými program pracuje: 239 gymnázium, 16 ZŠ
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 rizikového
Plněno skrze aktivity v rámci projektu Doopravdy Dotazníky, diskuze, rozhovory
chování zajistit výchovu mladého člověka,
který žije vědomě smysluplný život
Vytvářet ve škole sociální klima, které
Plněno. Práce pedagogické rady, studentské rady, Diskuze, dotazníky
podporuje každého člena školního
třídnické hodiny, programy projektu Doopravdy,
společenství v jeho rozvoji
výuka předmětu SOR v kvintě
Zdravý životní styl všech lidí ve škole
Plněno. Nabídka bufetu, nápojové automaty, důraz Rozhovory se studenty
na mezilidské vztahy apod.
2. Specifické úkoly stanovené pro uplynulý školní rok jejich plnění:
Specifické úkoly školního roku
Hodnocení plnění specifických úkolů
(plněno, zčásti plněno, neplněno)
Výuka vedoucí děti a mládež ke zdravému Plněno. Viz tematické celky výchovy k občanství,
způsobu života
biologie, tělesné výchovy, témata v kurzech
Doopravdy
Volnočasové aktivity a jejich koncepce – Plněno. Viz výroční zpráva klubu Oáza
klub Oáza, sportovní kurzy, zážitková hra
Osobnostní a sociální rozvoj a výcvik
Plněno. Závěrečné hodnocení lektorů s vedením
v sociálně komunikativních dovednostech
školy
dětí a mládeže – projekt Doopravdy, „Kurz
animátorů“,
zvyšování odborné erudovanosti realizátorů Metodik prevence se účastní setkání ŠMP okresu
preventivních aktivit a ostatních
Prostějov a vybraných seminářů organizovaných

Formy evaluace
Diskuze, prověřování znalostí
Diskuze, rozhovory
Dotazníky, rozhovory, reflektující slohové
práce
Rozhovory

pedagogických pracovníků a vytváření
pozitivního přátelského prostředí a vazeb
v pracovním kolektivu školy – kurzy,
semináře, školení
poskytování informací vycházejících
z nejnovějších poznatků o situaci v oblasti
rizikového chování – výuka, ICM, besedy
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
aktivní spolupráce školy s rodičovskou a
obecnou veřejností

či doporučených PPP.

Plněno částečně. Témata zařazována i do výuky
IT.
Plněno. Spolupráce s SHM PV, doporučení pro
PPP, školení týmu pedagogů

Jednání a konzultace

Plněno. Spolupráce se Spolkem RPŠ (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, využití nových prostor vzniklých v rámci
rekonstrukce vedlejší budovy
3.2. Prostorové zabezpečení:
Nedostatečné
Doporučuji pořídit: 0
3.3. Personální zabezpečení:

vyhovující

výborné

Nedostatečné
Doporučení:0
3.4. Finančního zabezpečení:

vyhovující

výborné

Nedostatečné
vyhovující
výborné
Doporučení: 0
4. Přehled o výskytu rizikového chování v uplynulém školním roce:
Jev
Četnost
Jev
Četnost

Šikana
0
Kouření
0

Alkohol
0
Rasismus
0

Drogy
0
Závislost na chatu
0

Gamblerství
0
Jiné
0

Komentář k jednotlivým případům:
5. Návrh nových konkrétních opatření a změn v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro příští školní rok:
1) I nadále plně využívat stávající koncepci preventivního programu „Žít naplno!“ a dle nabídky či konkrétní potřeby doplnit vhodnými
besedami, programy či semináři pro studenty i pedagogy, sledovat nově vznikající kolektivy primy a šestého ročníku ZŠ, věnovat
pozornost sedmé třídě, kde se loni objevily drobné neshody mezi některými děvčaty, řešilo se pohovorem, následně problémy
nepozorovány.
2) Zvážit seminář pro pedagogy o tématech moderní doby – kyberšikana, netolismus, prokrastinace aj.

6.2. Výroční a evaluační zpráva o činnosti ICM a školní knihovny za školní rok 2015/2016
Vedoucí ICM: Mgr. Kateřina Opatrná
Informační centrum pro mládež:
Otevírací doba ICM pro studenty a veřejnost:
a) ve školním roce: 7.15–17.00
b) ve dnech školních prázdnin: pondělí až čtvrtek 10.00–16.00
Průměrná návštěvnost ICM v průběhu dne:
a) ve školním roce: 20,5
b) v době prázdnin 3,4
Internetová prezentace ICM
www.icmprostejov.cz – internetové stránky ICM jsou v provozu (redakční systém Drupal – neaktualizovaný), bude třeba řešit
aktualizaci webových stránek, resp. redakčního systému.
www.twitter.com/icmprostejov
www.facebook.com/icmprostejov
Školní knihovna
Otevírací doba:
Půjčených titulů (září-červen):
Webové stránky školní knihovny:

dle otevírací doby ICM
184
databáze knihovny je k dispozici studentům i zaměstnancům v rámci intranetu CMG
https://intranet.cmgpv.cz/knihovna/
Statistika majetku školní knihovny ve školním roce 2015/2016:
Počet knih
Z toho počet knih z
Počet odkazů na
Počet odebíraných
doporučené četby pro Čj
elektronickou verzi
tiskovin
doporučené četby
1188
214
22
5

Dlouhodobé cíle práce:
 Vytvářet informační centrum školy, které umožní studentům přístup k informacím v tištěné i elektronické formě
 Učit studenty pracovat s informacemi, tj. umět informaci hodnotit, posoudit účel, s jakým je poskytnuta atd.
 Budovat školní knihovnu zaměřenou především na doporučenou školní četbu
 Vytvářet studentům prostor pro možnost využít volný čas ke studiu, přístup k dennímu tisku, časopisům
 Vytvářet informační centrum pro širokou veřejnost – především pro mládež na Prostějovsku
 Podávat informace o EU, o programu Erasmus+, o evropské informační síti pro mládež Eurodesk a dalších organizacích souvisejících
s možností zapojení mládeže do projektů
 Využívat možnosti Evropské dobrovolné služby (EDS) a ukazovat studentům CMG možnosti jejich zapojení do programů EU
 Reprezentovat ICM i CMG na akcích pro veřejnost (Scholaris, Burza volného času aj.)
 Podílet se na akcích školy souvisejících s IT (soutěže apod.)
 Spolupracovat s Centrem celoživotního učení (CCU), které organizuje další vzdělávání veřejnosti především v oblasti IT, cizích jazyků
a programů EU
Vybrané aktivity, které jsme úspěšně realizovali:
 doplnění školní knihovny o další tituly z doporučené četby
 prezentace činnosti ICM, např. Burza volného času, Setkání všech generací
 semináře pro základní a střední školy o dobrovolnictví a mezinárodních projektech
 informační brožura Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji) a pravidelné zpravodaje ICM
 zapojení účastníků Evropské dobrovolné služby do provozu ICM a CMG
 pravidelné soutěže, např. Dobrodružství s počítačem, EU v otázkách
 aktivity zahraničních dobrovolníků (konverzace, Míčové hry in English, národní večery a týdny, workshopy, …)
 prodej slevových karet ISIC a odznáčků
 volně dostupné časopisy na chodbě před ICM
 série seminářů Cestuj a buď aktivní s ICM pro Knihovnu K. Dvořáčka ve Vyškově a Městskou knihovnu Prostějov

6. Volnočasové aktivity školy
6.1. Výroční a evaluační zpráva o činnosti Klubu Oáza a
Střediska volného času v roce 2015/2016
1. Vedoucí:

ŠK: Mgr. Martin Bradáč - úvazek 1,0
SVČ: Magdaléna Spurná - úvazek 1,0

2. Další pracovníci ŠK a SVČ:
a) na pracovní smlouvu - počet úvazků
ŠK
Ing.Němec - 0,25
- pedagogický pracovník
Mgr. Matula - 0,25
- pedagogický pracovník
Müller, DiS. - 0,5
- ostatní pracovník
SVČ

Bc.Müllerová - 0,81
Mgr.Mlčůchová

- ostatní pracovník
- rodičovská dovolená

b) počet pracovníků na dohodu (DPČ/DPP):
lektoři - počet:
24 (z toho 7 ve ŠK a 17 v SVČ)

3. Hodnocení personálního zabezpečení v uplynulém školním roce:
Pro vedení kroužků
vyhovující
Pro zabezpečení klubu Oáza
nedostatečné

4. Provozní doba Oázy:
během školního roku: 7:00 - 17:00 hodin
o prázdninách je klub Oáza uzavřen
realizace vodáckého tábora pro studenty od 15 let - vede Martin Bradáč

5. 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.
Velmi smysluplné a potřebné, avšak pro nedostatek a zaneprázdněnost pracovníků
se v některých časech vyskytla absence pedagogického pracovníka v klubu Oáza.

b) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 1) duchovní obnovy
Celkem proběhlo 5 duchovních obnov a na všech se pracovníci Oázy zapojili jako lektoři.
Zapojení je smysluplné.

c) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 2) kurzy klíčových kompetencí
Pracovníci Oázy realizují kurzy NG a ZŠ; účastní se jich jako lektoři a organizátoři
Celkem proběhlo na NG (I., II., III., IV.) a na ZŠ (6.třida)
5 pobytových kurzů
Dále probíhají jednodenní kurzy, které taktéž pracovníci Oázy lektorují
Zapojení je smysluplné. Daní za vedení kurzů je absence pracovníků v klubu Oáza.
Na pobytových kurzech VG se pracovníci Oázy nezapojují

d) Smysluplné naplnění volného času - pravidlené aktivity - zájmové útvary:
pod SVČ a ŠK Oáza proběhly tyto ZÚ:
technické
Elektrotechnický
Programování v PHP
Robotika
Kamera klapka jedem

hudební
schóla
kytarová školička
školní kapela
pěvecký sbor Vrbátky

sportovní
Florbal
Historický šerm
Lezení na umělé stěně
Izraelské tance

kreativní
jiné
Výtvarný krouže Konverzace v Aj a ve Fj
Dramatický
Psaní všemi 10
Francouzské divPřírodovědný
Keramika
Náboženství

e) Smysluplné trávení volného času - nepravidelné aktivity
Recitační soutěž (školní kolo s postupem do okresního a následně do krajského kola)
Školní kolo v piškvorkách
Oblastní kolo v "pIšQworkách"
Kreativní dílny
(adventní věnce, vánoční přáníčka a velikonoční pomlázky)
Přespání ve škole
Battlefield (lanové centrum Proud - Olomouc s postupem do Prahy - celostátní kolo)
Odry - přehlídka zájmové umělecké činnosti (dramatický kroužek a taneční skupina RUT)
Soutěž v debatování
Charitativní sbírky
Zážitková hra pro studenty NG a ZŠ
aktivity kroužků:
Festivaly francouzského divadla v ČR i v zahraničí (Maďarsko, Francie, Sicílie)
Vystupování historického šermu (Kroměříž, Obědkovice, Přerov, Malenovice, Lovčičky,
Libušín, natáčení filmu o sv. Anežce České pro Americkou produkci)
Školní kolo soutěže v psaní všemi 10
Soustředění scholy
Adventní zastavení a křížová cesta (zpěv scholy)

6. Statistika činnosti:
počet žáků zapsaných do ŠK:
počet účastníků SVČ (ZÚ):

7. Webové stránky Oázy
počet návštěvníků stránek za školní rok:

152
280

1723

září 2015 - srpen 2016

7. 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. 2015/2016
( mimo akce pořádané CMG )
Jméno pracovníka
Mgr. Alexandra Markovičová
Mgr. Štěpánka Švorčíková

Datum konání

Název semináře
2.7.2015 Seminář - Agrese je OK

5.10., 9.12.2015 Seminář - Specifické poruchy učení
29.4.2016 Seminář - Poezie ve škole i mimo ni

Mgr. Daňková Jana

26.6.2015 Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ

Mgr. Šubčíková Martina

4.12.2015 Seminář - Chemie je život kolem nás i uvnitř nás
8.12.2015 Seminář - Biochemické pochody v těle člověka

Mgr. Krčová Jana

26.6.2015 Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ

Mgr. Halouzková Lenka

1.12.2015 Seminář - Specifika hospodářství, politické moci a ideologie

Mgr. Polcr Pavel
PhDr. Renata Dohnálková

září-prosinec 2015 Kvalifikační studium pro ředitele škol
leden-červen 2016 Kvalifikační studium pro ředitele škol
29.4.2016 Seminář - Poezie ve škole i mimo ni

Mgr. Kapecová Tereza

14.10.2015 Kurz - Jak založit čtenářský klub aneb čtenářská dílna ve školní praxi
25.4.2016 Seminář - Tvůrčí psaní aneb Jak se naučit vyprávět příběhy

Mgr. Bohumila Měchurová

14.10.2015 Kurz - Jak založit čtenářský klub aneb čtenářská dílna ve školní praxi
29.4.2016 Seminář - Poezie ve škole i mimo ni

Mgr. Martina Malečková

3.11.2015 Seminář - Google Classroom a Flubaroo
29.4.2016 Seminář - Poezie ve škole i mimo ni
16.6.2016 Seminář - Integrovaný žák na ZŠ a SŠ

Ing. Marie Cagalová

5.11.2015
2.3.2016
16.4.2016
26.1.2016

Seminář - Fondy EU a rozvoj obcí, škol a MAS pomocí investic KAP/MAP
Dotace EU pro školy - Výzvy KAPy,a MAPy a role MAS
Dotace EU pro školy - období 2014-2020
Seminář PAM

27.1.2016 Konference - Financování projektů z fondů EU-specifika pro CŠ
Marie Richterová
Mgr. Liliana Pospíšilová

Ing. Markéta Novotná
Mgr. Martina Kubíčková
Magdalena Spurná
Mgr. Petr Matula
Kolektiv pedagogů CMG

26.1.2016 Seminář - Cestovní náhrady od 1.1.2016
7.3.2016 Seminář DVPP - Novela školského zákona
17.5.2016 Seminář DVPP - Integrace dítěte se spec.vzd.potřebami
únor - květen 2016 Logopedický asistent-Primární logopedická prevence ve školství
27.10.2015 Seminář - Online práce a Online spolupráce nástroj pedagoga
1.12.2015 Seminář - Specifika hospodářství, politické moci a ideologie
26.6.2015 Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ
17.-18.10., 14.11.2015 Seminář - Divadlo ve škole
3.1.2016 Kurz - Instruktor školního lyžování
29.8.2015 Kurz první pomoci
25.8.2015 Seminář - Jak efektivně zavádět, plánovat a řídit kooperativní výuku

8. Údaje o prezentacích a aktivitách
školy pro veřejnost
Srpen
24. – 25. 8. 2015 Zahájení přípravného týdne na Jižní Moravě
Zaměstnanci zahájili nový školní rok seminářem na téma Kooperativní výuka na jižní Moravě ve
Strachotíně. V příjemném prostředí se nové metody výuky učí snáz.
31. 8. 2015 Školení BOZP – první pomoc
Zaměstnanci gymnázia byli proškoleni v poskytování první pomoci.
31. 8. – 4. 9. 2015 Poznávací zájezd do Londýna
Studenti poznávali hlavní město Velké Británie pod vedením Mgr. Hubáčka, Mgr. Davida a PhDr.
Dohnálkové.

Září
1. 9. 2015 Zahájení školního roku
Zahajovací mši, na které se představili noví primáni i šesťáci, sloužil nový prostějovský děkan Mgr.
Aleš Vrzala. Zpěvem doprovodila bohoslužbu schola pod vedením Mgr. Martina Bradáče.
2. – 5. 9. 2015 Seznamovací kurz studentů primy
Primáni se seznámili se svou třídní učitelkou, se Starou Vodou v Jeseníkách i spolu navzájem.
Nastoupili spolu na jednu loď a pochopili, že je potřeba si pomáhat, aby mohli jejich společným
dobrodružstvím – 8 let na gymnáziu, proplouvat bez potopení.
6. ‐ 9. 9. 2015 Kurz osobnostního růstu pro studenty kvinty "Kdo jsem já?"
Mgr. Pavel Polcr a otec Jaroslav připravili pro studenty kvinty zážitkové aktivity, které povzbudí růst
jejich osobnosti. Prošli se poslepu na Annaberg a zpátky na Starou Vodu. Museli vložit velkou důvěru
do svých kamarádů při velkém pádu do jejich náručí. A i když bylo zataženo a proto nemohli na
východ slunce na Praděd, ostatní zážitky z kurzu se určitě staly nezapomenutelnými.
6. ‐ 9. 9. 2015 Seznamovací kurz žáků 6. třídy
Šesťáci se vypravili na Annaberg, aby zjistili, jaký je jejich třídní učitel i jejich spolužáci. Celé čtyři dny
byly plné dobrodružství. Žáci se prošli poslepu, zkusili svoji spolupráci i koordinaci při přesouvání
pokladu nebo prolézání pavučinou. Na konci odjížděli jako super kolektiv.
6. – 13. 9. 2015 Mezinárodní výměna mládeže "Dare to care, Be an ethical citizen!" v Rumunsku
(ICM)

10. 9. 2015 Charitativní sbírka Světluška
Čtyři studenti, David Indra a Karolína Šobrová z kvinty, Vojtěch Skopala a Robert Protivánek z kvarty,
vyrazili do prostějovských ulic, aby pomohli vybrat peníze pro nevidomé lidi. Za příspěvek nabízeli
přívěšky na klíče, náramky s iluminačním nápisem, píšťalky a dokonce i krásná tykadla.
10. – 12. 9. 2015 Kurz "Líbí se mně…" pro studenty tercie
Kurz na téma přátelství a mezilidských vztahů začal hned v ulicích Bruntálu, kde se studenti snažili za
pomoci kolemjdoucích vyplnit dotazník o rozdílnosti mužů a žen. V tom duchu poté probíhal celý
kurz. Dívky si zkusily uvařit oběd pro všechny, chlapci zase měli na starost udržovat oheň. Následně,
ve smíšených dvojicích, probíhali náročnou trasu a společně si sáhli až na dno.
11. 9. 2015 Exkurze kvinty do Dukovan
Studenti kvinty navštívili jadernou elektrárnu Dukovany spolu s Mgr. Hádrem a Mgr. Krčovou.
15. 9. 2015 Úvodní třídní schůzky primy
Vzájemné seznámení mezi rodiči a pedagogy a seznámení s prostředím a cíli školy proběhlo
v kmenové učebně primánů.
17. – 19. 9. 2015 Kurz „Nejsem tu sám“ pro studenty sekundy
Sekunda si na svém kurzu měla šanci vyzkoušet něco málo z dramatické průpravy. Ověřili si, že stačí
trochu změnit tón hlasu a změní se tak celá řeč, pochopili, že ovládat řeč těla je někdy nad všechny
jazyky. Pomocí hraných scének si zkusili vyřešit jednoduché problémy každodenního života. Při hře se
ukázalo, že každý má někdy trochu víc štěstí a někdy více smůly a když mu pomůžou ostatní, dá se to
zvládnout snáze.
22. 10. 2015 Počítačový kurz pro začátečníky (CCU)
Jak pracovat s počítačem od úplných základů se dozví účastníci kurzu pod vedením Bc. Anny
Müllerové.
23. 9. 2015 Příjezd dobrovolnice Eleny Martínez Latorre ze Španělska
29. 9. 2015 Mimořádné třídní schůzky tercie
Rodiče byli seznámeni s průběhem výuky předmětu Etická výchova a mohli si i prakticky vyzkoušet
některé z aktivit. Potěšilo nás, že se rodiče zapojili a že je to bavilo.

Říjen
30. 9. – 3. 10. 2015 Společenskovědní kurz oktávy v Praze
V posledním roce studia vyráží budoucí maturanti za kulturou a památkami hlavního města České
republiky.

5. 10. 2015 Začátek školního škola v piškvorkách
Již po druhé se na škole uskutečnil turnaj v piškvorkách. Přihlásilo se 20 zájemců od primy až po
oktávu. O velkých přestávkách se scházeli nad čtverečkovaným papírem a jejich myšlenky se zaplnily
kolečky a křížky.
5. – 9. 10. 2015 Stínování Mgr. Radima Žatky ve Francii
Mgr. Radim Žatka absolvoval stáž na francouzské škole Collège des 16 fontaines v rámci projektu
Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově.
6. 10. 2015

První schůzka rady Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia

8. 10. 2015

Závod v přespolním běhu

8. 10. – 10. 10. 2015 Kurz kvarty „Láska a zamilovanost“
Studenti se vypravili na Starou Vodu, aby se zamýšleli nad otázkou vztahů muže a ženy. Zažili mnoho
her a aktivit ve smíšených dvojicích. Museli se společně domlouvat, zjišťovali kdo je ve vztahu vůdčí,
museli se tomu druhému podřídit, bavili se o tom, co se jim na opačném pohlaví líbí a prohlubovali
vzájemnou důvěru. Velký úspěch měla diskuze o různých problémech, které může partnerský vztah
přinést. O některých otázkách jistě studenti přemýšleli ještě i doma.
8. 10. 2015 Soutěž v debatování
Pět studentů oktávy, Jakub Zálešák, Adam Cimrmann, Antonín Tichý, Daniela Luňáčková, Tomáš Kiss,
reprezentovali školu v Olomouci na Olomouckém debatním poháru 2015 a vyargumentovali si třetí
místo.
14. 10. 2015 Sbírka Bílá pastelka
Dobrovolníci z řad studentů se i letos zapojili do charitativní celorepubliková sbírka Bílá pastelka,
která pomáhá nevidomým a slabozrakým. Dvě dvojice z kvarty a kvinty společně vybraly 4 984 Kč.
15. 10. – 17. 10. 2015 Kurz septimy „Kam patřím?“
Do nádherné podzimní přírody vyrazila třída septima s Mgr. Petrem Matulou a Mgr. Pavlem Polcrem.
Cílem kurzu bylo znovu osobnostně vyrůst a také utužit partu.
22. 10. – 23. 10. 2015 Soustředění pěveckého sboru
Vánoce se blíží a pěvecký sbor se tedy soustředí na program tradičního Adventního koncertu.
27. 10. 2015 Online práce a online spolupráce, nástroj pedagoga
Pedagogové absolvovali seminář, v rámci kterého se učili nové metody spolupráce v hodinách s
využitím moderních technologií.
27. 10. 2015 Rozšiřující kurz pro začátečníky (CCU)
Lektorka Anna Müllerová zahájila navazující počítačový kurz pro začátečníky.

Listopad
2. 11. 2015 Společná mše svatá k Slavnosti všech Svatých
Školní mši v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje celebroval spirituál školy o. Petr Matula, SDB. Zpěvem
doprovodila schola pod vedením Mgr. Martina Bradáče.
3. 11. 2015 Exkurze tercie do Slavkova u Brna
PhDr. Dohnálková
3. 11. 2015 Soutěž Dobrodružství s počítačem
Rok se s rokem sešel a do dalšího ročníku soutěže Dobrodružství s počítačem se zapojilo 112 žáků
čtvrtých a pátých tříd ze třinácti základních škol z Prostějova a okolí. Ukázali, jak dobře si poradí s
počítačem a se zadanými úkoly. Z celodopoledního klání pak jako vítěz vyšlo družstvo ze ZŠ a MŠ
Myslejovice.
6. 11. 2015 Přednáška Expanze islámu
Iráčan Salman Hasan přednášel pro studenti vyššího gymnázia o problematice islámu. Jakožto bývalý
muslim začlenil do přednášky kromě faktů i hodně svých osobních zkušeností.
7. 11. 2015 Festivadlo
Francouzské divadlo vystoupilo na festivale v Brně s divadelní hrou Le Rustre.
8. – 14. 11. Zájezd do Londýna s výukou angličtiny
25 studentů pod vedením Mgr. Zikmundové a Mgr. Spurné absolvovalo zájezd do Londýna v rámci
projektu Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově
9. 11. 2015 Oblastní turnaj v piškvorkách
Celorepubliková soutěž s názvem Pišqworky uspořádala oblastní kolo, kterého se zúčastnilo i pět
našich studentů, Petr Tomčiak, Dominika Vincourková, Veronika Portešová, Radim Zeman a David
Indra. Vedli si velmi dobře, dostali se až do play off.
10. 11. 2015 Čtvrtletní třídní schůzky
12. 11. 2015 Exkurze do Ústavu experimentální botaniky
Exkurze studentů oktávy pod vedením Mgr. Jany Krčové.
15. 11. 2015 Jazykový kurz Mgr. Laňkové na Maltě
Mgr. Zdeňka Laňková absolvovala jazykový kurz na Maltě v rámci projektu Rozvoj jazykových
kompetencí na CMG v Prostějově.
15. – 20. 11. 2015 Stínování Mgr. Martiny Malečkové a Mgr. Tomáše Davida v Německu
Vyučující němčiny absolvovali stáž v Německu na škole Litaunisches Gymnasium v rámci projektu
Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově.

18. 11. 2015 Ocenění z Nadačního fondu Josefa Luxe
CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově získalo 1. místo v programu podpory etické výchovy na základních a
středních školách pro rok 2015. Ocenění předával náměstek pro regionální školství a vzdělávání Mgr.
Jaroslav Fidrmuc, bývalý ředitel Cyrilometodějského Gymnázia v Prostějově.
18. – 19. 11. 2015 Soustředění scholy ve Vrahovicích
Příprava Adventního zastavení, nové písničky i utužení party – to bylo na programu soustředění
scholy.
19. 11. 2015 Scholaris Prostějov
Na burze škol se představilo CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově společně s Informačním centrem pro mládež.
23. 11. 2015 Okresní kolo soutěže Bible a my
Na našem gymnáziu se sešli žáci základních a středních škol okresu Prostějov aby změřili své síly ve
znalostech Bible. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Nejprve všichni účastníci vyzkoušeli své znalosti
v připraveném testu. Šest nejlepších z každé kategorie se poté utkalo v souboji pěti otázek. Naši
studenti se umístili na velmi dobrých místech.
25. 11. 2015 Výroba adventních věnců
Ve školním klubu se uskutečnilo tradiční kreativní odpoledne s výrobou adventních věnců. Jedlové
větvičky byly přichystané pro všechny zúčastněné.
26. 11. 2015 Exkurze studentů tercie do Loštic
28. 11. – 4. 12. 2015 Zájezd do Berlína s výukou němčiny
13 studentů pod vedením Mgr. Malečkové a Mgr. Kapecové absolvovalo zájezd do Berlína v rámci
projektu Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově
29. 11. 3015 Adventní zastavení
Adventní zastavení připravili studenti a zaměstnanci gymnázia, schola pod vedením Martina Bradáče
a spirituál o. Petr Matula, SDB.
30. 11. 2015 Rozsvěcení adventního věnce
První svíci na adventním věnci jsme zapálili v klubu Oáza.

Prosinec
3. 12. 2015 Kreativní odpoledne v klubu Oáza
Vánoční přání si mohli studenti vytvořit během kreativního odpoledne ve školním klubu. Na ozdobení
se daly použít raznice s vánočními motivy, barevné papíry i razítka.

4. 12. 2015 Výchovný koncert „Od Baroka po současnost“
Výchovný koncert uspořádal pro studenty prostějovský klavírista Daniel Jun.
7. – 11. 12. 2015 Stínování Mgr. Jaroslava Hádra na Slovensku
Mgr. Hádr absolvoval stáž na Slovensku na Gymnáziu Viliama Pauliho Tótha zaměřenou na výuku
fyziky v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově.
7. 12. 2015 Mikuláš ve škole
Studenti sexty připravili pro ostatní studenty Mikulášskou nadílku. S Mikulášem přiletěl velký zástup
andělů, ale i čertů. Aby žáci nebyli pomalováni uhlím, museli sami nebo celá třída zazpívat písničku.
8. 12. 2015 Den otevřených dveří
Na Dnu otevřených dveří jsme přivítali několik desítek zájemců o studium na gymnáziu nebo na
církevní základní škole. Program si pro ně připravili vyučující i studenti gymnázia. Prezentaci pro
rodiče zájemců vedl ředitel Mgr. Pavel Polcr.
13. 12. 2015 Vánoční koncert pěveckého sboru
Školní pěvecký sbor vystoupil v Městském divadle pod vedením Mgr. Bohumily Měchurové.
14. 12. 2015 Soutěž v psaní na klávesnici
Před Vánocemi se ve škole uskutečnila také soutěž v psaní na klávesnici.
14. 12. 2015 Vánoční debatiáda
Soutěže v debatování na GJW se zúčastnili Karolína Taberyová, Kristýna Vlachová, Tomáš Batěk,
Adam Hradil a Adam Karásek. V předvánočním čase se sešlo několik prostějovských středních škol.
Naši studenti se sice neumístili na předních místech, ale nabrali cenné zkušenosti.
16. 12. 2015 Přednáška o Haity
Povídání o Haity pro studenty tercie a kvarty připravila …
16. – 18. 12. 2015 Obhajoby seminárních prací studentů sexty
Studenti představili své projekty a práce před porotou i ostatními spolužáky.
22. 12. Slavnostní mše na závěr roku
Vánoční mši celebroval o. Petr Bulvas. Zpěvem doprovodila schola pod vedením Martina Bradáče.
22. 12. 2015 Akademie Studenti studentům
V Městském divadle v Prostějově se studenti před Vánočními prázdninami rozloučili tradiční
Akademií. Každá třída si připravila krátké vystoupení. K vidění byly vtipné scénky, krásné písničky,
taneční vystoupení a dokonce i jedna přednáška o tom, jak připravit kvalitní vystoupení na Akademii.

Leden
20. 1. 2016 Zahájení výstavy Výtvarného kruhu (CCU)
Účastnice Výtvarného kruhu pod vedením PeadDr. Květoslavy Snášelové uspořádaly výstavu svých
celoročních prací v Galerii pro duši na schodišti školy.
22. 1. 2016 Přípravný kurz na přijímací zkoušky
Žáci pátých tříd základních škol měli možnost se pod vedením našich učitelů připravovat na přijímací
zkoušky na gymnázium.
23. 1. 2016 Reprezentační ples CMG
Olympijskou přípravu zahájili oktaváni, kteří byli na plese slavnostně stužkováni. Oktaváni jako
olympionici zažehli oheň jako symbol svého vrcholného závodu, maturity. K tanci hrála skupina
Novios, o předtančení se postarali mladí tanečníci ze sexty. Všichni rodiče pyšně sledovali své
ratolesti. Celý večer byl vydařený a maturanti tak začali poslední etapu svého studia.
28. 1. Netradiční přespání ve škole
Již tradičně se večer před pololetními prázdninami otevřou dveře školy pro zájemce o přespání ve
škole. Tentokrát si účastníci mohli vyrobit svícen ze starých CDček a kamínků, nebo se v týmu pokusit
rozluštit křížovky a hlavolamy a vyhrát sladkou odměnu. Před spaním si všichni společně zazpívali u
umělého ohně, který ozvláštnil již tak netradiční večer.

Únor
31. 1. – 6. 2. 2016 Lyžařský kurz tercie
Terciáni vyrazili do Jeseníků vstříc zasněženým kopcům, carvingovým obloukům a novým
dobrodružstvím. Vedoucím kurzu byl Mgr. Radim Žatka a s ním se o pohodu a lyžařskou průpravu
studentů starali Daniela Tobolová, Petr Matula, Lucie Hanáčková, Aleš Matyášek.
7.2 ‐ 13. 2. 2016 Lyžařský kurz Kvarta
Kvartáni již podruhé během svého studia stáli se třídou na lyžích. Pod vedením svého třídního učitele
Mgr. Ondřeje Hubáčka si užívali krásy sněhu. O jejich pohodu a lyžařské schopnosti se ještě starali
Daniela Tobolová, Petr Matula, Aleš Matyášek.
10.2. 2016 Mše sv. na Popeleční středu
Popeleční středou jsme vstoupili do čtyřicetidenního postního období. Během mše svaté zpívala
schóla pod vedením Mgr. Martina Bradáče, za doprovodu basové kytary Mgr. Tomáše Davida.

11.‐12.2.2016 Pokračující kurz sexty
Celý pokračovací kurz rámovala myšlenka, zda opravdu žádný člověk není ostrov. Během dvou dnů
byl katechetický sál naplněn empatií, nasloucháním a přátelstvím. Studenti se také vžívali do
nejrůznějších společenských skupin a vytvářeli živou fotografii z jejich života.
2. 2. – 8.3. 2016 Počítačový kurz pro začátečníky (CCU)
Jak pracovat s počítačem od úplných základů se dozví účastníci kurzu pod vedením Bc. Anny
Müllerové

8. 2. ‐15.2.2016 Počítačový kurz Práce s flash diskem (CCU)
Se základy práce s flash diskem a uspořádáním složek a souborů v počítači seznámí účastníky lektor
Slávek Müller.
18.2. 2016 Bobřík informatiky ‐ krajské kolo
24.2.2016 Okresní kolo recitační soutěže
Okresní kolo soutěže v recitaci se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Prostějově. Naši školu šli
reprezentovat studenti ze sekundy a tercie a to Tereza Siková, Barbora Latýnová a Michaela
Šmidrová. Michaela Šmidrová z tercie získala druhé místo a postoupila tak až do krajského kola
v Olomouci.
26.2.2016 Páteční křížová modlitba v kapli
Studentky septimy spolu se školním spirituálem otcem Petrem Matulou pozvali ostatní spolužáky na
krátkou modlitbu v postním období. Jelikož byla účast nečekaná, tyto modlitby se konaly každý pátek.
14.‐16.3. 2016 Pokračující kurz kvinty
Dvoudenní pokračovací kurz nesl název: „Kdo jsem?“. První den byl trochu netradiční. Studenti si
vyzkoušeli debatování, když za nimi přijeli dva lektoři z České debatní společnosti a vysvětlili žákům
základy debatní soutěže.
15.3. 2016 Odry, celostátní přehlídka
Na celostátní přehlídce církevních škol naše gymnázium reprezentovali čtyři vystoupení. Dvě sólové
recitátorky Barbora Latýnová, která byla oceněna čestným uznáním a Michaela Šmidrová. Čestné
uznání obdržel i dramatický soubor s představením Bláznivá teta a já a taneční soubor Ruth pod
vedením Mgr. Evy Štefkové. Tanečnice z Ruth byly dokonce vybrány, aby se předvedly na slavnostním
závěrečném galaprogramu.
7.3. ‐11.4.2016 Počítačový kurz Práce s fotografií (CCU) Tvorbu pohyblivých prezentací z fotek, textů
a obrázků v programu PowerPoint a jejich převod na video zájemce naučil Ing. Petr Češka.

15.3. – 12.4. 2016 Počítačový kurz pro začátečníky ‐ pokračující(CCU) s velkou trpělivostí vedla Bc.
Anna Müllerová
20.3. 2016 Křížová cesta na Květnou neděli
Křížová cesta se konala v chrámu povýšení sv. Kříže. Jednotlivá zastavení byla čtena studenty,
animátory, učiteli a zaměstnanci Cyrilometodějského gymnázia. Modlitbu připravil a vedl o. Petr
Matula.
21.3.2016 Pletení velikonoční pomlázky
Každoročně před velikonocemi se v klubu Oáza sejdou kluci, ale i holky aby si vlastnoručně upletli
svoji pomlázku. Nachystány byly proutky i zkušení odborníci na pletení pomlázek, připraveni všem
pomoci a poradit.
22.3. 2016 Bücherwurm
V Olomouci se konala soutěž v předčítání německých knih Büchnwurm neboli Knihomol. Naši školu
reprezentovaly dvě studentky – Anita Žouželková a Tereza Marková. Obě byly ve své kategorii velmi
úspěšné. Tereza Marková získala 3. místo a Anita Žouželková dokonce krásné 1. místo. ˇObě
studentky připravovala Mgr. Martina Malečková.
22.3. 2016 Seminář pedagogů v katechetickém sále
Seminář v katechetickém sále byl na téma etická výchova. O seminář se postaral ředitel Mgr. Pavel
Polc s přispěním dalších učitelů etické výchovy Mgr. Jaroslavem Hádrem a P. Mgr. Petrem Matulou
SDB. Učitelé tak na vlastní kůži zažili, jak probíhají hodiny etické výchovy.
29.3.2016 Rada Spolku přátel gymnázia
29.3.2016 Velikonoční mše
Slavnostní mši sv. sloužil vícerektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci P.Pavel Šupol.
Na závěr mše si studenti přichystali překvapení pro své pedagogy. Ke dni učitelů je obdarovali
krásnou růží a poděkováním za jejich práci.
31. 3. 2016 Debatní soutěž Verbattle
V Olomouci se konala soutěž v novém formátu debatování nazvaném Verbattle pojmenovaná
olomoucká Argubitka. Soutěže se zúčastnili dva dvoučlenné týmy našich studentů. Jakub Zálešák,
Adam Karásek, Adéla Krpcová a Adam Hradil. Se svými výkony nemohli být spokojenější. V bitce slov
si totiž vybojovali první a druhé místo.
4.4.2016 Vyhlášení literární soutěže Daniel
Studentka sexty Tereza Vysloužilová se zapojila do literární soutěže vyhlášené Národním institutem
dětí a mládeže pořádanou ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea
v Praze. Za svou povídku na téma rasismus a holocaust byla oceněna čestným uznáním.

5.4.2016 Přednáška ICM Zanzibar
Daniela Tobolová se se zájemci podělila o své nezapomenutelné zážitky z návštěvy exotického
ostrova v jihovýchodní Africe Zanzibar. Posluchači mohli dokonce ochutnat tamní kávu a čaj nebo
zabořit prsty do autentického písku .
7.4.2016 Večer francouzského divadla
Kroužek Francouzského divadla pořádá slavnostní Večer francouzské kultury, kde představí všechny
představení, na kterých celý rok pracoval. Tento rok se akce přesunula do přednáškového sálu
Národního domu v Prostějově. Zájem o vystoupení byl opravdu veliký a tak se za chvíli celý sál
naplnil. O přestávkách mohli návštěvníci ochutnat francouzské speciality a moravská vína.
8.4.2016 Plavecké závody O pohár CMG
V městských lázních se již tradičně uskutečnila plavecká soutěž o pohár Cyrilometodějského gymnázia
pořádaný Mgr. Ivanou Matyáškovou. Studenti jsou jako ryby ve vodě, proto se v mnoha závodech
umístili na stupních vítězů.
8.‐9.4.2016 Duchovní obnova tercie ve Vrahovicích
Duchovní obnova tercie nese motto: „štěstí začíná uvnitř“. Na faře ve Vrahovicích se nad tím
zamýšleli společně s Mgr. Martinem Bradáčem a otcem Petrem Matulou.
14.4.2016 Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v programování
Studenti CMG se zúčastnili krajského soutěže v programování.
15.‐17.4.2016 Duchovní obnova kvarty
Kvartu na duchovní obnově provázela tři důležitá slova. Víkendové dny na Staré Vodě byly plné
kreativity, rozjímání a sdílení. To vše prostoupeno vírou, nadějí a láskou.
19.4.2016 Okresní kolo SOČ
Na gymnáziu se konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši studenti byli zastoupeni
v každé tematické kategorii.
19.4. ‐17.5.2016 Počítačový kurz Pohyblivé obrázky (CCU)
Tvorba pohyblivých prezentací z fotek, textu a obrázků v programu PowerPoint a jejich převod na
video.
25.‐30.4.2016 Sonnenberg ‐ Německo ‐ setkání naší školy a německých gymnázií
Studenti kvinty až septimy se v dubnu vypravili do Německa na setkání se stejně starými studenty
z německých gymnázií. Hostil je krásný a zasněžený Sonnenberg. Účastníci diskutovali o závažných
tématech, které hýbou celým světem.

27.4.2016 Pasování septimánů na maturanty
Před tím, než se maturanti začali připravovat na maturitu, museli ještě předat svůj titul maturantů
těm budoucím. Letošní septimáni byli poslepu přivedeni na Rajskou zahradu a tam před celou školou
slavnostně pasování.
29.4.2016 Poslední zvonění
Poslední rozloučení se školou pojali maturanti opravdu radostně. Všichni si přišli poslední zvonění
poslechnout v nápaditých maskách. S každou třídou i se svými učiteli se rozloučili vesele a to s písní
na rtech.
1.5.2016 Vystoupení dramatického kroužku v Centru pro rodinu Prostějov
U příležitosti svátku svatého Josefa Dělníka vystoupily dívky z dramatického kroužku na společném
setkání rodin. Sehráli krátké představení s názvem Bláznivá teta a já.
6.5.2016 Majáles
Ve středoškolském prostějovském průvodu na majáles vlála i vlajka CMG. Studenti vyššího gymnázia
si tentokrát vybrali téma pro své kostýmy celkem netypické, bylo jím typický Čech.
6.‐8.5.2016 Duchovní obnova kvinty v Ostravě
V Ostravě během duchovní obnovy navštívili kvintáni mnoho zajímavých míst. Produkční studio
Telepace televize Noe, prostory vítkovických železáren, kostel Panny Marie královny a přednášku
doktorky Marie Fridrichové.
11.5. 2016 Koncert duchovní hudby Pěveckého sboru
V rámci Prostějovských dnů hudby zazpíval pěvecký sbor CMG v chrámu Povýšení svatého Kříže.
11.5.2016 Lanové centrum Battlefield
Dvě družstva vytvořená z řad studentů nižšího gymnázia se v lanovém centru Proud v Olomouci
zúčastnili sportovně‐historické soutěže. Závod má tematiku druhé světové války. Družstva prokázala
svou spolupráci na zemi i ve vzduchu. Oddíl pojmenovaný Úžasňáci se umístili na druhém místě a
postoupili na celostátní kolo do Prahy.
11.5.2016 Sbírka Ligy proti rakovině
Český den proti rakovině probíhá v celé republice. Tradiční žluté kvítky tento rok zdobila růžová
stužka jako znak boje proti rakovině prsu. K dobrovolníkům se přidalo i pět studentů gymnázia, kteří
sbírku podpořili prodejem těchto kvítků.

18.5.2016 Přednáška o Janu Nepomuckém
Přednáška Moravsko‐slezské křesťanské akademie

20.5.2016 Beseda s Liborem Michálkem
Studenti kvinty, sexty a septimy měli jedinečnou možnost zúčastnit se besedy s panem Liborem
Michálkem senátorem za Prahu 2. Mgr. Libor Michálek, MPA je český ekonom a je známý
odhalováním korupčních praktik.
20.‐22.5.2016 Duchovní obnova septimy na Velehradě
Po významných duchovních a církevních památkách na Velehradě a v jeho okolí putovali studenti
septimy spolu s otcem Jaroslavem a Mgr. Martinem Bradáčem.
23.5.2016 Zahájení maturit
Mší svatou ve školní kapli byl zahájen maturitní týden.
23.‐24.5.2016 Pokračovací kurz tercie
Větou: „Mně se líbí“ se již podruhé zabývali terciáni. Tentokrát na pokračovacím kurzu
v katechetickém sále. Povídali si o tom, co se jim na opačném pohlaví líbí, čemu nerozumí a jak by se
navzájem mohli lépe pochopit.
24.5.2016 Exkurze sekundy po církevních památkách OL
Za krásami a tajemstvími Olomouce se vypravili studenti sekundy s Mgr. Hanou Martincovou a Mgr.
Martinem Bradáčem. Z věže Dómu svatého Václava se mohli rozhlédnout po celém kraji.
24.5.2016 Hvězdárna a planetárium Brno kvarta
Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře navštívili studenti kvarty pod vedením Mgr. Jaroslava
Hádra. Díky moderní interaktivní výstavě se mohli zábavnou formou dozvědět o tajemstvích vesmíru.
25.5.2016 Den odborníků pro VI. a VII.
Tři opravdový odborníci přednesli studentům sexty tři poutavé přednášky během Dne odborníků ve
škole.
25.‐26.5.2016 Pokračovací kurz kvarta
Prohloubení tématu o lásce a vztazích se věnoval pokračovací kurz. Na modelových situacích si
studenti prošli několika fázemi partnerského vztahu. Během dvou dnů spolu v katechetickém sále
spolužáci debatovali o problémech, které jsou pro ně důležité.
26.5.2016 Závěrečné ukončení maturity
Maturanti se sešli k slavnostnímu zakončení jejich maturitního týdne. Už z nich opadnul všechen
strach a napětí a nyní už s úsměvem děkovali všem pedagogům za osmiletou práci a podporu.
27.‐29.5.2016 Duchovní obnova sekundyTéma duchovní obnovy pro sekundu zní: „Nazval jsem vás
přáteli“. Odměnou za překonávání společných překážek jim byla ojedinělá snídaně v přírodě a to
rovnou na stromech.

3. 6. 2016 Předávání maturitních vysvědčení a zahradní slavnost pro rodiče a absolventy
Slavnostní mši celebroval a maturitní vysvědčení předával biskup Mons. Josef Hrdlička. Po mši se na
Rajské zahradě u kostela Povýšení svatého Kříže konala zahradní slavnost plná zábavy, hudby a
občerstvení.
8. 6. 2016 CMG film fest
Třetí ročník filmového festivalu studentských filmů proběhl v klubu Oáza. Mladí filmaři z řad kvarty
promítali šest krátkých autorských filmů. Na jejich závěrečné dílo se přišli podívat herci, kamarádi,
spolužáci i rodinní příslušníci.
15. 6. 2016 Battlefield v Praze
Celostátního finále v branném závodu šestičlenných týmů pro žáky středních škol s názvem
Battlefield se zúčastnili i studenti tercie CMG. Soutěž měla téma druhé světové války konkrétně
tajnou operaci Anthropoid. Soutěžící měřili svoje síly na lanových překážkách, ale i v logických
aktivitách. Z jednadvaceti týmů se naši studenti umístili na krásném šestém místě.
12.‐17.6.2016 Letní turistický kurz sexta
12.‐17.6.2016 Letní turistický kurz sexta
16.6.2016 Zlatý list
21.6.2016 Věda v ulicích
24.6.2016 Pěší pouť do Olomouce
29.6.2016 Zážitková hra
30.6.2016 Závěrečná mše na závěr školního roku 2015‐2016

9. Výroční zpráva o činnosti Centra celoživotního učení při CMG ve
školním roce 2015/16
Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově
zaměřuje svou činnost na oblast dalšího vzdělávání dospělých. Nabízí nejen zájmové a
odborné kurzy pro širokou veřejnost, ale také vzdělávání pedagogickým pracovníkům
církevních škol z celé republiky, za podpory zkušených interních i externích lektorů.
I v tomto školním roce byla nabídka zaměřena na několik oblastí:
‐ vzdělávání pedagogických pracovníků našeho gymnázia
‐ nabídka vzdělávacích programů pro učitele a pracovníky jiných církevních škol
‐ počítačové a zájmové kurzy pro širokou veřejnost
Pedagogové a pracovníci gymnázia zahájili nový školní rok již na konci srpna dvoudenním
seminářem na téma „Kooperativní výuka“ v rámci rozvojového programu MŠMT - „Podpora
implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících
víceletých gymnázií v roce 2015“. Učitelé se zabývali zásadami zavádění, plánování, řízení a
vyhodnocování kooperativní výuky, aktivně zpracovávali předložená témata a modelové
situace.
V průběhu dalšího semináře, který proběhl v říjnu si pedagogové prohloubili své znalosti
moderních technologií díky projektu „Moderní učitel“, který zahájili již v minulém školním
roce. Vzdělávací seminář „Online práce a online spolupráce, nástroj pedagoga“ jejich znalosti
a dovednosti oživil, utvrdil a naučil, jak v hodinách používat nové metody spolupráce s
využitím moderních technologií. Akreditovaný seminář vedli lektoři ze společnosti JOB o.s. a
byl také podpořen z programu MŠMT Podpora implementace etické výchovy do výuky.
Druhým cílem Centra celoživotního učení je podporovat další vzdělávání pedagogických
pracovníků církevních a ostatních škol. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem se
zaměřujeme na témata etické výchovy, osobnostního růstu studentů, rozvoj kompetencí
pedagogů, efektivní hodnocení práce studentů, ale i zhodnocení práce školy systémem
autoevaluace.
Nyní nabízíme pět programů na podporu zavádění etické výchovy do výuky na školách. V
tomto roce nám byla prodloužena akreditace, která je vedena pod číslem: MSMT10876/2016-1-235 na základě § 25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
V tomto školním roce se uskutečnily dva semináře Etické výchovy v rozsahu 30 hodin pro 30
pedagogů Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s. r. o. Zařazením etické výchovy do
vzdělávacího plánu školy se zvyšuje kvalita vzdělání, co se týče obsahu, ale i sociálního
klimatu na škole. Představuje také účinný nástroj prevence sociálně nežádoucích jevů.
Nabídka CCU pro CŠ byla upravena a rozeslána v polovině srpna 2015, na začátku září 2015
a v únoru 2016 v rámci ČR. V tomto roce nebyly vypsány žádné otevřené semináře a ze stran
škol byl zájem spíše o programy Etické výchovy. Na jaře byla prodloužena akreditace
programů do roku 2019.

Další oblastí snahy Centra celoživotního učení je podpořit a realizovat vzdělávání pro různé
věkové skupiny dospělých, včetně seniorů. Nabízíme širokou nabídku počítačových i
zájmových kurzů. Zvláštní důraz klademe na rozvíjení schopností a znalostí účastníků.
Důležité je oživení zájmu o vlastní vzdělávání a seberozvoj i v dospělém věku a aktivní
začleňování do veřejného života.
V tomto roce jsme zrealizovali dva počítačové kurzy pro začátečníky a další dva kurzy pro
pokročilé, které vedla Bc. Anna Müllerová. Dále proběhly rozšiřující kurzy Práce s fotografií,
Práce s flash diskem fotografií pod vedením Květoslava Müllera, Dis. Tvorbu pohyblivých
prezentací z fotek, textů a obrázků v programu PowerPoint a jejich převod na video zájemce
naučil Ing. Petr Češka.
V průběhu školního roku se sedmi kurzů zúčastnilo 62 účastníků.
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.
Mezi nabízené zájmové kurzy patří Výtvarný kruh pro dospělé a Kurz paličkování, které
probíhají v průběhu celého školního roku. Výtvarný kruh je určen všem zájemcům o kresbu a
malbu. V příjemném a inspirativním prostředí pod vedením členky Unie výtvarných umělců
olomoucka PeaDr. Květoslavy Snášelové vznikají osobitá díla. V tomto roce byla uspořádána
samostatná výstava prací Kruhu v Galerii pro duši v prostorách gymnázia.
Výtvarně nadaní a tvořiví zájemci mohou navštěvovat také celoroční kurz Paličkování. Pod
vedením zkušené lektorky Mileny Malinové se učí touto tradiční technikou tvořit krásné
šperky, obrázky a různé krajkové doplňky.
Zájmové kruhy v průběhu celého školního roku navštěvovalo 29 účastníků.
Aktuální nabídky jsou průběžně zveřejňovány na webu CCU, v regionálním tisku, Radničních
listech, prostřednictvím letáků, plakátů a Facebooku. Informace o kurzech byla rozeslána na
obecní úřady v okolí. Využity v tomto roce byly i nabízené dárkové poukazy.
Náklady CCU jsou pokryty z kurzovného. Letos byla podána žádost o dotaci na podporu
CCU. Cílem projektu je nabídka vzdělávacích a zájmových kurzů pro seniory a širokou
veřejnost, směřující k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení ohrožených
skupin, jako jsou senioři, maminky na MD, nezaměstnaní a ostatní široká veřejnost. Díky
projektu bude v příštím roce nabídka rozšířena o cyklu přednášek Finanční gramotnost.

Shrnutí
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 Pohyblivé obrázky (PowerPoint)

Začátečníci
(září, říjen
2015)
Rozšiřující
(říjen, listopad
2015)
Začátečníci
(únor, březen
2016)
Práce s flash
diskem (únor
2016)
Rozšiřující
(březen, duben
2016)
Práce
s fotografií
(únor, březen
2016)
Pohyblivé
obrázky (duben,
květen 2016)
CELKEM

Počet
účastníků
6

výnosy

náklady

nájem

Zisk/ztráta

3000

2500

1500

-1000

6 (+1 pouze
jednou)

3500

2500

1500

-500

11

4700

2500

1500

+700

9

1800

1000

600

+200

11

4700

2500

1500

+700

8

4000

2500

1500

0

10

5000

2500

1500

+1000

61 (+1)

26700

16000

9600

+1100

Hodnocení:
O základní i nadstavbové kurzy je stále zájem. Obsah kurzů i přístup lektorů je
hodnocen velmi kladně. Možné rozšíření o další kurzy (MS Excel, Google dokumenty,
střih videa, doteková zařízení, www stránky).

Paličkování
Kurz probíhá pátým rokem od září 2015 do června 2016. Celkem jej navštěvuje 12
účastnic, některé z nich nepravidelně.

Paličkování – 1.
pololetí
Paličkování – 2.
pololetí
CELKEM
Hodnocení:

Počet
účastníků
11

výnosy

náklady

nájem

Zisk/ztráta

15220

8400

4200

+2620

12

18290

13200

6600

-1510

12

33510

21600

10800

+1110

Zájmový kurz pro dospělé je nabízen čtvrtým rokem, stávající počet účastnic je 12, 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

Výtvarný kruh
– 1. pololetí
Výtvarný kruh
– 2. pololetí
CELKEM

Počet
účastníků
16

výnosy

náklady

nájem

Zisk/ztráta

17875

7200

3600

+7075

9

8100

4800

2400

+900

17

25975

12000

7000

+7975

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
Počet
účastníků

0

CCU
DVPP
30

IT senioři
62

Paličkování
12

VV kruh Rekvalifikační
IT kurz
17

0

1. Finanční zisk seminářů CCU
CCU CŠ CCU
pro Veřejnost - Veřejnost
– Rekvalifikační
ostatní školy IT
zájmové kurzy kurzy
Finanční
+ 1100 Kč
+9085 Kč
0 Kč
zisk

10. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Spolupráce CMG,ZŠ 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.

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

11. Výsledky inspekční činnosti
Ve školním roce 2015/2016 inspekce na škole neproběhla, průběžně se škola zapojuje do
jednotlivých dotazníkových inspekčních šetření, která probíhají elektronickou formou.

13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání.
Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2015 financovány následujícími donátory:
Název projektu

Anotace

"Moderní učitel"
„Rozvoj jazykových kompetencí na CMG v Prostějově“

Podpora vzdělávání pedagogů s využitím tabletů
Jazykové studijní pobyty pedagogů a žáků v zahraničí

295 810
704 197

Evropský sociální fond
Evropský sociální fond

„Jazyková výuka na CMG v Prostějově“
"Vánoční koncert Pěveckého sboru"
"Francouzské divadlo"

Nové formy výuky cizích jazyků a na rozvoj kompetencí pedagogů.
Podpora realizace Vánočního koncertu
Podpora činnosti Francouzského divadla

414 460
9 500
10 500

Evropský sociální fond
Město Prostějov
Město Prostějov

"Plavecký pohár"

Podpora plavecké soutěže

"Francouzské divadlo"
"Doopravdy"

Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech
Program osobnostního rozvoje studentů

Celkem

Dotace v Kč

8 000
25 000
35 596
1 503 063

Poskytovatel

Město Prostějov
Olomoucký kraj
ČBK z prostředků Nadace Renovabis

14. Další
14.1. 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
Přijetí/nepřijetí ke studiu
Přerušení studia
Podmínečné vyloučení
Vyloučení
Opakování ročníku
Přestup na školu

Počet rozhodnutí
40/79
0
0
0
0
1

Počet odvolání
16
0
0
0
0
0

14.2. Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím za školní rok 2015/2016
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) Počet podaných písemných žádostí o informace: 4
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
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: 0

Počet stížností

Předmět stížnosti

