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1. Základní údaje o škole 
 

1.1. Úvod 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/18 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 
Jmenovaný ředitel: Mgr. Pavel Polcr               ) 
Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Marie Cagalová 
Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte 
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Martina Šubčíková 
Pracovník pověřený poskytováním informací:  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/801 
   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: 120 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: Bc. Tereza Slezáková 
    Počet žáků v MŠ: 20 
    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: Mgr. Jitka Havlíčková 
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. 

 
 
 
 



              
 Informační centrum mládeže 
  Sídlo: Komenského 17 
  Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG 
  Právní forma: nemá právní subjektivitu 
  Vedoucí: Stanislava Rotterová 
  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 
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14,0

7,0

6,0

23,0

21,0

22,0

16,5

22,0

2,0

12,0



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. řádný termín – 13.4. 2018  
                                           2. řádný termín – 17.4.2018                                     
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se  - 
Počet přihlášených studentů: 149 

- z toho: na 1. řádný termín – 78 
                                                       na 2. řádný termín – 71 
                                                        
 
Počet studentů, kteří se dostavili k  přijímacímu řízení dne 18. 4. 2017 na CMG:  77 
 
Nedostavili se: 1 (žádali náhradní termín) 
 
Počet studentů, kteří se dostavili k  přijímacímu řízení dne 20. 4. 2017 na CMG:  68 
 
Nedostavili se: 3 (nežádali náhradní termín) 
 
Počet studentů, kteří konají náhradní termín na jiné škole: 1    
           
Počet studentů, kteří konají náhradní termín na CMG: 1              
 
Počet studentů přijatých: 31 
 
Počet nepřijatých studentů:   118 
 
Počet přijatých zápisových lístků: 31 
 
Počet odvolání proti nepřijetí:  

- přijato na základě odvolání v rámci autoremedury:     15 
- odvolání proti nepřijetí zaslané na KÚ Olomouckého kraje:   2 

  
Celkem přijatých studentů: 31 
 
 
 
 
 



předep
hod.NG

předep
hod.VG

Český jazyk a tvůrčí psaní    Čj 3 3 3 2 2 2 2 2
Literatura                                L 1 1 1 2 2 2 2 3
Anglický jazyk              Aj 12 3 3 3 3 3 3 4 4 13 13 12 3 3 3 3 3 3 4 4 13 13 26 26
Něm./Franc.jazyk     Nj/Fj 6 3 3 3 3 4 4 3 3 13 13 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 25 25
Jazyková praxe

15 16 10 16
Matematika                   M 4 4 1 4 1 4 2 4 4 4 4 0 32 2

1 3 4 3
Informační technologie        IT 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 6 6

11 16 38 7
Historie                         H 2 2 2 2 8 0 2 2 2 6 0 14 0
Výchova k občanství               Vo
Základy společenských věd    ZSV 1 1 1 1 4 0 2 2 3 1 8 0 12 0
Strategie osb.rozvoje             SOR 0 0 1 1 0 1 0
Křesťanská a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
         etická výchova        KEV 1 1 1 4 4 1 1 4 4 8 8
Sociální praxe VII - 2 týdny

21 27
Fyzika                           F 1 2 2 2 0,5 7 0,5 2 2 3 1 7 1 14 1,5
Chemie                        Ch 2 2 0,5 2 6 0,5 2 3 1 2 7 1 13 1,5
Biologie                        Bi 2 2 2 2 0,5 8 0,5 3 1 2 2 7 1 15 1,5
Geografie                    G 1 2 2 1 6 0 2 2 4 0 10 0

10 10 4 4
Hudební v. a dějiny hudby   Hv 1 1 1 1 2
Výtvarná v. a dějiny 
výtvarného umění               Vv 2 1 1 1 2 2 2

10 8 8 8
Výchova ke zdraví
Tělesná           Ch       Tvk 2 2 2 2 pl 2 2 2 gy 2 hr
   výchova        D       Tvd 2 2 2 2 2 2 pl

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2017/2018 (ak29082016)

Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium
Vzdělávací oblast            Ročník
      Vyučovaný předmět I II III VG G
Jazyk a jazyková komunikace

15 16 0 12 17 0

IV NG V VI VII VIII

Umění a kultura

3

33 0

V - VII, nejméně 5 dnů
Matematika a její aplikace

Informační a komunikační 
technologie

Člověk a společnost 36

Člověk a příroda

0 14 3
Člověk a zdraví

6 6 16 12



3 0 0 0 0 0
0

1.volitelný předmět 1 1 1 1 2 2 3 3 7 7 7 7
2.volitelný předmět 2 2 3 3 5 5 5 5
3.volitelný předmět 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1
122 28 10 30 11 32 12,5 32 12,0 122 45,5 132-140 35 12 34 12 34 15 30 18 133 57 255 103

Maximum povolených hodin 109 45,5 133 57 255 103
Minimum povolených hodin

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

 8

Celková časová dotace v ročníku
30 30 32 32

Třídnické hodiny

Člověk a svět práce
Volitelné předměty

35 35 35 35
27

Označen předmět, ve kterém je 
částčně integorvání obor IT

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

Označen předmět, jehož dotaci 
již nelze snížit

Volitelné předměty  V, VI, VII a VIII  - školní rok ……. (ak12042015)

28 28 30 30 27 27 27



V VI VII VIII
Ak 1 1 2 2 4 Ak spojeno v VII a VIII
Fce 2 2 2 FCE v VII a VIII
Fk 1 1 1 1 2 Fk spojena V a VI, spojena  VII a VIII
Nk 1 1 2 3 5 Nk spojena VII a VIII
Sm 2 3 5
Sit 2 2 2 Sit spojena VII a VIII
La 2 0 La spojena VII a VIII
Dg 2 3 3 Dg spojena VII a VIII
Zef 2 3 3 Zef spojena VII a VIII

HG 4 4 2 hodiny H, 2 hodiny G
Szv 4 4

Bi 4 4

F 3 3 2 hodiny F,  2 hodiny Ch

Ch 4 4

Šj 4

Ruský jazyk Rj 2 0

4 2 40 0 49 0
uče 3

Zkr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sz    

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 2

1 1 2
330,5

VIII

FCE/CAE Preparation

VI VII

Konverzace ve franc. jazyce
Konverzace v německém jazyce

CMG Poznámky:
Anglická konverzace

Předmět/ročník Zkr.

počty ž.
V

Základy ekonomického a fin.myšlení

Historie - Geografie
Seminář základy spol. věd

Biologie

Fyzika 

2 2

Seminář matematiky
Seminář infor.a kom.technologie
Latina
Deskriptivní geometrie

Sborový zpěv 1 1
Celkem hodin v ročníku

Chemie

Španělský jazyk

Celkem hodin v ročníku

 Nepovinné předměty otevřené ve šk.roce …...

Předmět/ročník NG VG CMG

Navíc odučeno

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

14) 

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):

Seznam volitelných předmětů pro oktávu(student volí celkovou hodinou dotaci 10 hodin) :

Minimální počet studentů pro otevření volitel. předmětu:  8 (studenti nepov. předmětu se nezapočítávají)

4.4.Nepovinné předměty 

Sborový zpěv

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 nepovinných předmětů  pro VG:

Nabídka tvůrčích dílen a zájmových kroužků:

 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)

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

Nabídka nepovinných předmětů  pro NG:

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 
"CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol" registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0091.



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.



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 a chování žáků: 
 
             Cílem školy v oblasti prospěchu žáků je mít 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

Maturita   2018
jarní termín
26 studentů

Celkový přehled samé výborné: 6

dále prospěli s vyznamenáním: 10

prospěli: 10

neprospěli:     0

Společná část maturitní zkoušky
Počet žáků s prospěchem

Předmět 1 2 3 4 5
Český jazyk a lit. 26 14 11 1 1,5
Matematika 15 4 7 4 2
Anglický jazyk 6 6 1
Německý jazyk 3 3 2
Francouzský jazyk 2 2 2
Anglický jazyk nepovinný 1 uspěl
Matematika + 1

Profilová část maturitní zkoušky
Počet žáků s prospěchem

1 2 3 4 5
14 10 3 1 0 0

         Německý jazyk 5 3 2 0 0 0 1,40
   Francouzský jazyk 4 2 2 0 0 0 1,50
Základy společenských věd 8 6 1 1 0 0 1,38

4 2 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0
3 3 0 0 0 0
4 2 1 0 1 0
4 3 1 0 0 0
5 3 1 1 0 0

podzimní termín
1 student

Společná část maturitní zkoušky
Počet žáků s prospěchem

Předmět 1 2 3 4 5
Český jazyk a lit. 1 0 1 0 0 0 2
Anglický jazyk 1 0 1 0 0 0 2

Fyzika 1,60

Geografie 2,00
Biologie 1,25

Matematika 2,00
Chemie 1,00

Předmět
Anglický jazyk 1,36

Historie 1,75

Celk. 
žáků průměr

Celk.
žáků průměr

Celk. 
žáků průměr

Strana 1



List 1

Profilová část maturitní zkoušky
Počet žáků s prospěchem

1 2 3 4 5
1 0 1 0 0 0

Základy společenských věd 1 0 0 0 1 0 4,00

Celk.
žáků průměrPředmět

Francouzský jazyk 2,00

Strana 2



4.4   Výsledky studentů v soutěžích

Výsledky v soutěžích nejsou samy o sobě cílem, jsou odrazem dobré práce školy.

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

1.místě 2.místě 3.místě 1.místě 2.místě 3.místě 1.místě 2.místě 3.místě 4.-10.
5 10 8 1

1.místě 2.místě 3.místě 1.místě 2.místě 3.místě 1.místě 2.místě 3.místě 4.-10.
2 6 2 1 1

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.
2 1 1 3 2
1 3

1

4 8 6

1 1 2 1
   Chemie

2 1 1

SOČ
Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo

Umělecké soutěže
Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo

Sportovní soutěže
Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo

Český j.
Anglický j.

Předmět

Okresní kolo
počty umístění na

Krajské kolo
počty umístění na 

Celostátní kolo
počty umístění na

Francouzský j.

ZSV

Německý jazyk

Dějepis

IT
Matematika

Biologie

Zeměpis

Fyzika



4.5. Získání mezinárodních jazykových ceritikátů 

FCE
B2

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

Delf 
A1

Delf 
A2

Delf 
B1

Delf 
B2

10 3 2 2

Oster.Sprach
diplom   B1

Oster.Sprach
diplom   B2

3 4

Anglický jazyk Francouzský jazyk

Německý jazyk



5. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích prevence rizikového chování    
ve školním roce 2017/18  ke dni 30. 6. 2018 

Návrhy opatření pro školní rok 2018/19 
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: 234 gymnázium, 74 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 
chování 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 nového pronajímatele bufetu dle 
vyhlášky, 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. V rámci 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 

Metodik prevence se účastní setkání ŠMP okresu 
Prostějov a vybraných seminářů organizovaných 

Rozhovory 



pedagogických pracovníků a vytváření 
pozitivního přátelského prostředí a vazeb 
v pracovním kolektivu školy – kurzy, 
semináře, školení 

či doporučených PPP. 

poskytování informací vycházejících 
z nejnovějších poznatků o situaci v oblasti 
rizikového chování – výuka, ICM, besedy 

Plněno částečně.     

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 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   vyhovující   výborné 
 Doporučuji pořídit: ----- 
3.3. Personální zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučení: ----- 
3.4. Finančního zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
 Doporučení: ----- 
4. Přehled o výskytu rizikového chování v uplynulém školním roce: 

Jev Šikana  Alkohol Drogy Gamblerství 
Četnost 0 0 0 0 
Jev Kouření Rasismus  Závislost na chatu Jiné (zneužití údajů na soc. 

sítích, záškoláctví) 
Četnost 0 0 0 2 

Komentář k jednotlivým případům: 
5. Návrh nových konkrétních opatření a změn v oblasti prevence rizikového chování pro příští školní rok:  

1) Využití osvědčeného systému preventivního programu „Žít naplno!“, nadále sledovat stávající kolektivy tříd kvarta, kvinta na CMG  
a současné sedmé třídy ZŠ, kde se ve šk. r. 17/18 objevilo problematické chování (problémy se zveřejňováním údajů na soc. sítích bez 
souhlasu, náznaky rasismu, náznaky šikany).  Problémy dotčenými řešila třídní učitelka a ředitel školy ve spolupráci se ŠMP a vých. 
poradcem. 
2) Po dobré zkušenosti s programy organizace K.M.F.C, z.s. i v roce 2018/19 realizovat programy „Právní minimum“, a „Šikana, 
kyberšikana“ pro studenty kvarty a kvinty. Pro žáky ZŠ zkusit kontaktovat E-bezpečí Olomouc na programy zaměřené na moderní 
fenomény - kyberšikana, stalking, gamblerství apod. 



6. Volnočasové aktivity školy
6.1. Výroční a evaluační zpráva o činnosti Klubu Oáza
       a Střediska volného času v roce 2017/2018

1. Vedoucí: ŠK: Mgr. Martin Bradáč - úvazek 1,0
SVČ: Mgr. Magdalena Krejčí - úvazek 0,3

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

ŠK Mgr. Krejčí - 0,7 - pedagogický pracovník
Pražan, ThD. - 0,5 - pedagogický pracovník
Mgr. Matula - 0,25 - pedagogický pracovník
Müller, DiS. - 0,5 - ostatní pracovník

SVČ Müller, DiS. - 0,15 - ostatní pracovník
Rotterová - 0,3 - ostatní pracovník

b) počet pracovníků na dohodu (DPČ/DPP):
lektoři - počet: 22 (z toho 9 ve ŠK a 13 v SVČ)

3. Hodnocení personálního zabezpečení v uplynulém školním roce:
Personální zabezpečení pro chod obou klubových místností bylo dostačující.
Ve výjimečných případech byla k dispozici jen jedna klubová místnost 
Personální obsazení pro vedení jednotlivých kroužků bylo vyhovující. Po dobu nemoci Mgr. Martincové byla zajištěna náhrada
V květnu byl přikoupen pingpongový stůl - dozory v místnosti jsou zajištěny harmonogramem

4. Provozní doba Oázy:
Během školního roku klubová místnost Oáza otevřena od 7:00 do 17:00 hodin
Otevření místností Klub-ka a stolního tenisu bylo dle personálních možností a zájmu studentů a žáků
O prázdninách je klub Oáza uzavřen
Realizace vodáckého tábora pro studenty od 15 let - vede Martin Bradáč (díky rekonstrukci 1.patra nemohl být přítomen druhý instruktor)



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

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

Velmi smysluplné a potřebné. Vždy byla otevřena alespoň jedna klubová místnost.
Od května byl k dispozici nový pingpongový stůl, který byl hojně využíván převážně žáky ZŠ a studenty NG

b) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 1) duchovní obnovy
Do DO jsme se letos nezapojili, neboť o ně nebyl zájem.
DO proběhla pouze pro studenty a žáky primy, sekundy, 6. a 7. třídy
Pro primu, 6. a 7. třídu byla DO jednodenní - zajištěna knězem
Pro sekudnu proběhla DO víkendová - zajištěna dvěma kněžími
Doporučení pro další roky - umět studenty pro DO nadchnout a vtáhnout je

c) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 2) kurzy klíčových kompetencí
Pracovníci Oázy realizují kurzy NG a ZŠ; účastní se jich jako lektoři a organizátoři
Pro stálé narůstání množství kurzů, díky novým třídám na ZŠ, letos nově proběhl kurz pro III. a 8.tř. ve Fryštáku, který byl veden jejími lektory.
Celkem proběhlo na NG (I., II., IV.) a na ZŠ (6. a 7. třida) 5 pobytových kurzů, které jsme lektorovali
a pro III. a 8.tř. proběhl kurz v  DiSu ve Fryštáku, který lektorovali externisté (pracovníci DiSu)
Dále proběhli jednodenní kurzy během roku, lektorované pracovníky Oázy
Zapojení je smysluplné. 
Na pobytových kurzech VG se pracovníci Oázy nezapojují

d) Pravidlené aktivity - zájmové útvary:
pod SVČ a ŠK Oáza proběhly tyto ZÚ:

technické hudební sportovní 
Robotika - lego schóla Florbal
Kamera klapka jedem kytarová školička Historický šerm
Programování v PHP školní kapely (NG a VG) Lezení na umělé stěně



Izraelské tance
Stolní tenis

kreativní jiné
Výtvarný kroužek Psaní všemi 10
Dramatický Přírodovědný
Francouzské divadlo Debatování
Keramika

e) Nepravidelné aktivity
Recitační soutěž (školní kolo)
Školní kolo v piškvorkách
Oblastní kolo v "pIšQworkách"
Kreativní dílny (adventní věnce a velikonoční pomlázky)
Přespání ve škole I. (pro I., II., 6. a 7. tř.)
Přespání ve škole II. (pro studenty VIII. - vzpomínkové)
Battlefield (lanové centrum Proud - Olomouc) - studenti NG
Legie (lanové centrum Proud - Olomouc) - studenti VG
Odry - přehlídka zájmové umělecké činnosti:

(recitace, autorská recitace, hra na flétnu, autorská hra na kytaru se zpěvem)
- autorská recitace, flétna i autorská píseň s kytarou měla velký úspěch s postupem do galaprogramu a na nahrávání přenosu do T
- autorská píseň s kytarou byla oceněna zlatým pásmem

Soutěž v debatování 
Charitativní sbírky
Zážitková hra pro studenty NG a ZŠ se zapojením studentů kvinty

aktivity kroužků:
Festivaly francouzského divadla v ČR i v zahraničí
Účast na festivalech a vystupování historického šermu 
Školní kolo soutěže v psaní všemi 10
Schola (soustředění, adventní zastavení, křížová cesta, školní mše)
Turnaj ve stolním tenise v Ohrozimi
Vystupování dramatického kroužku (Prostějov)
Vystupování školní kapely VG



6. Statistika činnosti:
počet žáků zapsaných do ŠK: 197
počet účastníků SVČ (ZÚ): 285

7. Webové stránky Oázy
počet návštěvníků stránek za školní rok: 2201 září 2017 - srpen 2018



6.2. Výroční a evaluační zpráva o činnosti ICM a školní knihovny za školní rok 2017/2018 
 

Vedoucí ICM: Bc. Stanislava Rotterova 
 
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: 22,7   
b) v době prázdnin 2,0 

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:    dle otevírací doby ICM 

Půjčených titulů (září-červen):   238 
Webové stránky školní knihovny:  databáze knihovny je k dispozici studentům i zaměstnancům v rámci intranetu CMG  
      https://intranet.cmgpv.cz/knihovna/ 
Statistika majetku školní knihovny ve školním roce 2017/2018: 

Počet knih Z toho počet knih z 
doporučené četby pro Čj

Počet odkazů na 
elektronickou verzi 
doporučené četby 

Počet odebíraných 
tiskovin 

1446 329 39 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, Den otevřených dveří 
 semináře pro základní a střední školy o dobrovolnictví a mezinárodních projektech 
 distribuci informační brožury Moje první bydlení, 
 aktualizaci  informační brožury  Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji) a pravidelné zpravodaje ICM 
 pravidelné soutěže, např. Dobrodružství s počítačem, EU v otázkách, Luštěníčko 
 prodej slevových karet ISIC a odznáčků 
 volně dostupné časopisy na chodbě před ICM 

 
 



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

      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 

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

      d) Modul rozvoje cizích jazyků

      e) Modul rozvoje znalostí informačních technologií

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

       g) Modul Šablony do ZŠ

       h) Modul Šabloény do SŠ

        Pedagogové se zúčastní průběžně vzdělávacích programů NIDV zaměřených na organizaci a průběh 
        maturitní zkoušky.



Přehled o účasti na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků r. 2017/2018
( mimo akce pořádané CMG )

Jméno pracovníka Datum konání Název semináře
Mgr. Alena Spurná 10.07.2017 Seminář AJ

28.06.2018 Konference AJ

Mgr. Jaroslav Hádr 1.-3.9.2017 Veletrh nápadů učitelů fyziky

Kolektiv pedagogů CMG 28.08.2017 Seminář pedagogů
18.12.2017 Seminář pedagogů
07.05.2018 Seminář-práce s nadanými žáky

Mgr. Pavel Polcr 14.-16.11.2017 Konference CŠ a šk. Zařízení
07.03.2018 Seminář GDPR

Mgr. Petr Matula 14.-16.11.2017 Konference CŠ a šk. Zařízení

ThD. Antonín Pražan 14.-16.11.2017 Konference CŠ a šk. Zařízení

Mgr. Tereza Kapecová 28.11.2017 Jak studentům přiblížit právo v hodinách ZSV
13.04.2018 Netradiční hodiny ČJ a literatury

Mgr. Radim Žatka 09.10.2017 Seminář Netradiční a zážitkové hry v TV
15.11.2017 Současná mluvená francouzština

M. Krejčí 21.-22.10.2017 Jak dělat divadlo s dětmi

Mgr. Hana Martincová 20.10.2017 Inspirace do hodin VV

pí. Lucie Hanáčková 07.12.2017 Seminář pro asistenty

Bc. Ada Zikmundová 06.11.2017 Konference AJ - P.A.R.K.
30.03.2018 Konference AJ - P.A.R.K.
09.04.2018 AJ-Holidays and festivals



Mgr. Lenka Hofírková 03.05.2018 Francouzština prožitkem
14.03.2018 Zeměpisné hry a jejich využití ve výuce

Mgr. Martina Šubčíková 28.02.2018 GDPR srozumitelně a prakticky

Mgr. Jitka Hubáčková 07.03.2018 Seminář GDPR

Ing. Marie Cagalová 19.04.2018 GDPR v pers. systémech
14.03.2018 Seminář Šablony pro školy

Mgr. Martin Bradáč 4. - 7.5.2018 Kurz vodní turistiky

Mgr. Dominika Šmidrová 21.06.2018 Kurz genetiky a molekulární biologie

Mgr. Jana Krčová 21.06.2018 Kurz genetiky a molekulární biologie

Mgr. Martina Kubíčková 21.06.2018 Kurz genetiky a molekulární biologie

Bc. Tereza Slezáková 1.3 a 12.3.2018 Matematická pregramotnost-základy matematiky v MŠ

Veronika Zatloukalová 24.4. a 26.4.2018 Matematická pregramotnost-základy matematiky v MŠ

Mgr. Liliana Pospíšilová 8.6. a  15.6.2018 Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ



8. Údaje o prezentacích a aktivitách školy    

pro veřejnost 2017/2018 

Srpen 
28. – 29. 8. 2017 Zahájení přípravného týdne v Bystřici pod Hostýnem  

Zaměstnanci zahájili nový školní rok vzdělávacím pobytem v Bystřici pod Hostýnem. Po  společné 

pouti na Hostýn a mši svaté, následovalo vzdělávání v rámci systému prevence rizikového chování  na 

školách ‐ Efektivní komunikace s problémovým žákem, které nám zprostředkovali přednášející 

z olomouckého Sdružení D, z.s. 

Září   
4. 9. 2017 Zahájení školního roku 

Školní rok byl zahájen společnou mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Celebroval ji 

provinciál Salesiánů Dona Boska P. Petr Vaculík, SDB. Přivítal také nové studenty primy a šesté třídy, 

kteří se připojili ke svým starším spolužákům ze školy, aby prožili krásný školní rok. 

 

5. – 8. 9. 2017 Seznamovací kurz studentů primy 

Noví studenti primy poprvé společně vyrazili na Starou Vodu, aby zažili seznamovací kurz. Společně 

s třídním učitelem Mgr. Jaroslavem Hádrem hráli hry, poznávali se, vzájemně se učili svoje jména a 

vytvářeli kolektiv.  

 

7. ‐ 9. 9. 2017 Kurz osobnostního růstu pro studenty kvinty "Kdo jsem já?" 

Na chalupě Annaberg proběhl kurz osobnostního rozvoje kvintánů. Společné aktivity prozářilo 

podzimní slunce a studenti v jeho paprscích hledali a nalézali odpovědi na osobní otázky o svém 

životě. 

 

12. 9. 2017 – Zahájení kurzu Paličkování (CCU) 

Celoroční kurz Paličkování v rámci CCU zahájila lektorka Milena Malinová. Pod rukama jedenácti 

účastnic budou v průběhu celého roku vznikat originální paličkované krajky, doplňky a jiné výrobky. 

10. ‐ 13. 9. 2017 Seznamovací kurz žáků 6. třídy 



Noví žáci šesté třídy rozšířili řady studentů základní školy. Po prvním týdnu ve školních lavicích spolu 

odjeli na školicí středisko na Staré Vodě, aby lépe poznali svou novou třídní učitelku Mgr. Dominiku 

Šmidrovou i své spolužáky. Zažili čtyři dny plné dobrodružství. Žáci se prošli poslepu, zkusili svoji 

spolupráci i koordinaci při přesouvání pokladu nebo prolézání pavučinou.  

 

15. 9. 2017 CMG Fest 

Oslavy čtvrtstoletí existence Cyrilometodějského gymnázia byly zahájeny děkovnou mší svatou 

v kostele Povýšení sv. Kříže. Následoval studentský happening, který byl přehlídkou volnočasových 

aktivit a vystoupení jednotlivců i souborů. Všichni zúčastnění mohli plnit úkoly na stanovištích, 

zaposlouchat se do vystoupení, zavzpomínat a prožívat radost ze setkání. 

18. – 22. 9. 2017  Projekt Edison 

Během jednoho týdne se všichni studenti gymnázia a základní školy zapojili do multikulturního 

projektu Edison. Čtyři mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé přijeli, aby spolu s žáky mluvili o zvycích, 

tradicích a situaci v jejich zemi. 

 

19. 9. 2017 Mimořádné třídní schůzky pro rodiče tercie 

 

24. – 26. 9. 2017 Kurz 7.A 

Sedmáci se už podruhé společně vydali na Starou Vodu. Tentokrát se učili metodám správné 

komunikace, prohlubovali vzájemné poznání a rozvíjeli vyjadřovací schopnosti.  

 

26. 9. 2017 Exkurze kvinty do Dukovan 

Každoroční exkurze pro studenty kvinty po památkách vědy i kultury do Dukovan, Dalešic a Třebíče 

proběhla na konci září a jako každý rok, i letos přinesla mnoho zážitků, vědomostí a zkušeností.  

Říjen 
3. 10. 2017 – Zahájení Výtvarného kruhu pro dospělé (CCU) 

Výtvarný kruh zahájil svou činnost pod vedením Mgr. Hany Martincové. V průběhu celého roku se 

bude různým výtvarným technikám učit dvanáct účastnic. 

 

4. 10. 2017 Studentské volby 

Škola se v tomto roce zapojila do celostátního projektu Člověka v tísni. Studenti vyššího gymnázia si 

vyzkoušeli,  jak probíhají volby. Jejich hlasy nerozhodovaly, ale odrážely popularitu volených stran do 

Poslanecké sněmovny.  



4. 10. – 1. 11. 2016 Počítačový kurz pro začátečníky (CCU) ‐ Jak pracovat s počítačem od úplných 

základů se dozvěděli účastníci kurzu pod vedením Bc. Anny Müllerové. 

4. – 7. 10. 2017 Společenskovědní kurz oktávy v Praze 

Maturanti se na začátku října vydali na poslední společný kurz do naší metropole. Program měli 

naplněný prohlídkami historických památek, kulturními událostmi i společenskými a hlavně 

společnými zážitky. 

5. – 7. 10. 2017  Kurz „Nejsem tu sám“ pro studenty sekundy 

Chata Annaberg se zaplnila na tři dny studenty sekundy během jejich kurzu na téma: „Nejsem tu 

sám“. Spolužáci během osobnostního kurzu nebyli ani chvíli sami a díky tomu prožili spoustu 

společné zábavy. 

5. – 7. 10. 2017 Kurz septimy „Kam patřím?“ 

Kurz pro septimu nesoucí název „Kam patřím?“ se nesl v duchu společenství a sdílení prožitků. 

Septimáni si na Staré Vodě užívali chvíle posledního společného kurzu a upevňovali svá místa v 

třídním kolektivu. 

7. – 9. 10. 2017 Kurz sexty 

Na Staré Vodě se konal kurz sexty, který nese název: „Žádný člověk není ostrov“. Aktivity, kde sextáni 

museli překonávat sami sebe, dívali se do svého nitra a společně zvládali překážky, naplnili tři dny 

úžasného osobnostního kurzu. 

8. – 10. 10. 2017 Kurz kvarty 

Krásně slunné podzimní počasí doprovázelo kurz kvartánů na chalupě na Annabergu. Kurz nesl název 

„Láska a zamilovanost“. Studenti zkoušeli projít mnoha zkouškami ve dvojicích. Hledali, jaké jsou 

jejich názory a debatovali o nich s ostatními. A společně nalézali porozumění jeden druhému i sobě. 

11. 10. 2017 Sbírka Bílá pastelka 

Charitativní celorepubliková sbírka Bílá pastelka, podporuje nevidomé. Do akce se zapojily naši 

studenti…. 

 

30. 10 – 4. 11. 2017 Zájezd do Říma  

Studenti spolu s PhDr. Renatou Dohnálkovou, Mgr. Terezou Kapecovou a P. Mgr. Petrem Matulou 

SDB projeli významná města Itálie. Navštívili Benátky, Assisi a hlavně Řím. Navštívili Forum Romanu, 

Koloseum, Pantheon a prošli Vatikánská muzea. 

31. 10. 2017 Ocenění Fondu LUX 

Naše gymnázium, ZŠ a MŠ získalo opět 1. místo v programu podpory etické výchovy na školách, které 

uděluje Nadační fond Josefa Luxe. 



Listopad 

1. 11. 2017 Mše ke Slavnosti Všech svatých 

Slavnostní společná mše při památce Všech svatých se konala v kostele Sv. Cyrila a Metoděje. Zapojili 

se i děti z mateřské školky, když přinášeli otci Antonínu Pražanovi, který mši celebroval,  atributy 

svatých. 

2. 11. 2017 Olomoucký debatní pohár 

9. 11. 2017 Scholaris  

Burza středních škol v Olomouckém kraji jako každý rok přilákala mnoho studentů. V široké nabídce 

se mohou vybrat, kam se budou ubírat jejich kroky dál. Potřebné informace o studiu zjišťovali 

studenti i rodiče u nás a ve stánku Informačního centra pro mládež, kdy se mohli zapojit do ankety a 

vyrobit si originální placku. 

15. 11. 2017 Soustředění scholy 

Na faře ve Vrahovicích se sešly zpěvačky scholy s vedoucím Martinem Bradáčem, aby nacvičili písně 

na adventní zastavení. Studentky základní školy i gymnázia od primy až po oktávu celý den zpívaly, 

hrály na hudební nástroje a hlavně se bavily. 

16. 11. 2017 Dobrodružství s počítačem 

Své dovednosti a znalosti práce s počítačem porovnalo 27 družstev ve třináctém ročníku soutěže 

Dobrodružství s počítačem. Výhru si zaslouženě odnesl tým ze ZŠ Myslejovice. 

16. 11. 2017 Okresní kolo soutěže Pisqworky 

Pět studentů gymnázia, dva ze sekundy a tři ze sexty se utkalo v logické hře piškvorky s dalšími 13 

týmy z Olomouckého kraje. Zde se umístili na 2. místě a postoupili do kola krajského, které se konalo 

v Olomouci. Tam se probojovali až do play off. 

20. 11. 2017 Soutěž Bible a my 

Okresní kolo soutěže přivítalo ty nejlepší ze školních kol celého Prostějovska. Ve čtyřech kategoriích 

se spolu utkali se svými znalostmi Bible. 

24. 11. 2017 Soutěž Na stopě literatuře 

29. 11. 2017  Výroba adventních věnců 

Před adventem se klub Oáza rozvoněl jedlovým jehličím a naplnil kreativní atmosférou. Studenti, 

studentky, rodiče i zaměstnanci vyráběli pro sebe i do školy adventní věnce. 

30. 11. 2017 Výchovný koncert 

Klavírista Daniel Jun a violista Jiří Kabát představili studentům kvarty až septimy nejrůznější podoby 

klasické hudby. S použitím grafiky a moderní technologie chtěli přiblížit vážnou hudbu mladým 

posluchačům. 



Prosinec 

3. 12. 2017 Adventní zastavení 

První neděli adventní se v chrámu Povýšení svatého kříže konalo adventní zastavení, které si společně 

s žáky a zaměstnanci nachystal otec Petr Matula SDB. Po jeho skončení bylo připraveno agapé v 

katechetickém sále. 

4. 12. 2017 Žehnání adventních věnců 

Žáci, učitelé a zaměstnanci školy se první adventní pondělí sešli, aby požehnali adventní věnce a 

zapálili první svíci a tak společně započali advent. Každé další pondělí společně zpívali k zapálení 

následujících svící. 

4. 12. 2017 Adventní nástěnky tříd – Na začátku adventu komise složená z učitelů vybrala 

nejnápaditější adventní výzdobu v kmenových třídách. 

5. 12. 2017 Den otevřených dveří  

Den otevřených dveří přilákal spoustu rodičů s dětmi, kteří mají zájem o studium. Pro zájemce byly 

nachystané drobné soutěže a úkoly, mohli si vyzkoušet pokusy a zjistit odpovědi na vše, co je o škole 

zajímalo. K dispozici pro ně byli studenti i učitelé a dokonce i Mikuláš s andělem s malým sladkým 

dárečkem. 

8. 12. 2017 Přijímací zkoušky „Nanečisto“ 

Žáci pátých tříd si přišli vyzkoušet své vědomosti před přijímacími zkouškami. Bez starostí a stresu si 

napsali testy, jak se říká nanečisto. Mohli si tak vyzkoušet, co jim jde a na co se musí ještě učit. Na ty 

pravé písemky už můžou přijít více v klidu. 

 

11. – 13. 12. 2017 Středoškolská odborná činnost 

SOČ neboli Středoškolská odborná činnost je velké téma ve studijním životě studentů sexty. Ve třech 

dnech předvedli před spolužáky a učiteli své půlroční snažení na vybraném problému. Sextáni přinesli 

mnoho zajímavých a nápaditých témat. Podpořit je přišli i studenti kvinty, podívat se, co je čeká příští 

rok. 

12. 12. 2017  Studentské volby prezidenta ČR 

13. 12. 2017 Přednáška Právní minimum policistka Kafková 

13. – 15. 12. 2017 Osobnostní kurz pro studenty tercie a  8. A 

Studenti tercie a žáci osmé třídy jeli na svůj kurz osobnostního rozvoje do Fryštáku do Domu Ignáce 

Stuchlého, kde pro ně zkušení vedoucí měli přichystaný program na téma „Mně se líbí“. Pohybové 

hry v přírodě či kreativní natáčení filmů, ale hlavně spousta zábavy a sblížení celé třídy přineslo tři 

nádherné nezapomenutelné dny. 

17. 12. 2017 Adventní koncert 



V chrámu Povýšení svatého Kříže se konal Adventní koncert Cyrilometodějského gymnázia. Přestavili 

se zpěváci z Olomoucké evangelické konzervatoře spolu s naším sborem pod vedením Mgr. Bohumily 

Měchurové. Posluchači se mohli naladit na adventní čas krásnými zpěvy písní z Taizé a nádhernými 

koledami a vánočními písněmi. 

 

21. 12. 2017 Akademie Studenti studentům 

Před vánočními prázdninami se jeviště prostějovského divadla zaplnilo studenty. Třídy si navzájem 

předváděli své taneční vystoupení, scénky či videa. Pod taktovkou oktavánů se všichni báječně bavili. 

21. 12. 2017 Předvánoční mše 

Předvánoční mši celebroval významný host Mons. Antonín Basler. Mše se konala v kostele Cyrila a 

Metoděje. Přišli i děti z mateřské školky a přinesli s sebou své adventní putování. O hudbu se 

postarala schola pod vedením Martina Bradáče. 

Leden 

5. 1. 2018 Tříkrálová sbírka 

Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita a naši studenti pomáhají a stávají se dobrovolníky. 

Letos se zúčastnilo 23 žáků jak z gymnázia, tak ze základní školy. Tři králové roznášeli radost v 

nemocnici, v centru sociálních služeb, v denním stacionáři Lipka i na ulicích. 

10. 1. 2018 Žehnání maturitních stužek 

Aby se maturantům dařilo nejen na plese, ale hlavně při zkoušce dospělosti požehnal spirituál školy 

otec Petr Matula jejich maturitním stužkám, které žáci oktávy dostanou na plese. 

15. 1. 2018 Výchovný koncert 

Výchovný koncert hudební skupiny a agentury Marbo provedl žáky osmé třídy, kvinty a kvarty 

dějinami jazzu. Písně instrumentální i zpívané, české i anglické seznámili studenty s různými 

podobami jazzové hudby. 

17. 1. 2018 Studentské prezidentské volby – 2. kolo 

20. 1. 2018 Maturitní ples 

Maturitní ples oktávy ve stylu amerických dvacátých let, byl velkolepý. Oktaváni nachystali krásnou 

výzdobu, nástup a tedy i atmosféru. 

26. 1. 2018 Pokračovací kurz septimy 

V katechetickém sále se naposledy sešli studenti septimy, aby společně rozvinuli otázku “Kam 

patřím“, kterou si pokládali již na podzimním kurzu. Rozvíjeli společenské vztahy ve třídě, ale také 

hledali své místo ve světě. 

29. – 30. 1. 2018 Pokračovací kurz kvinty 



Otázka „kdo jsem já“ zněla po dva dny v katechetickém sále. Rozvíjení osobnostního kurzu z podzimu 

doprovázeli kreativní aktivity, smyslové hry nebo i vytváření živých soch. Kvintáni pomocí testů a 

společných diskuzí zjišťovali, co mají v nitru. 

30. 1. 2018 Školní kolo recitační soutěže 

Školního kola recitační soutěže se letos zúčastnilo 15 studentů a studentek. V první kategorii vyhrála 

Miriam Klimtová ze sekundy, druhou ovládl kvartán Matěj Snášel. Z vyššího gymnázia ve třetí 

kategorii nejvíce zaujala Marie Coufalová z kvinty s autorským textem a v nejstarší kategorii již 

tradičně zvítězila oktavánka Karla Tomanová. 

Únor 

1. – 2. 2. 2018 Přespání ve škole 

Večer a noc před pololetními prázdninami se již tradičně mohli žáci zúčastnit netradiční události ve 

škole. Zažili společnou večeři, hry po škole, kreativní dílny a na závěr promítání filmu. Akce se mohli 

zúčastnit žáci šesté a sedmé třídy a primy a sekundy. Snad se všem zdáli krásné školní sny. 

4. – 10. 2. 2018  Lyžařský výcvikový kurz kvarty 

Kvartáni se vydali již podruhé na společný výcvikový lyžařský kurz na Starou Vodu v Jeseníkách. 

Zdokonalovali své sportovní dovednosti na lyžích i snowboardu. Vyzkoušeli si i biatlonové a sjezdové 

závody. Užili si týden plný zábavy a sněhu. 

5. – 6. 2. 2018 Pokračovací kurz sexty 

„Žádný člověk není ostrov“ je motto kurzů pro studenty sexty. V katechetickém sále se společně 

zamýšleli, jak se mění pohled člověka a jak spolu komunikovat. Během her a aktivit žáci museli 

spolupracovat a vzájemně si pomáhat. 

11. – 17. 2. 2018 Lyžařský výcvikový kurz tercie a 8. A 

Studenti tercie a osmé třídy se poprvé společně vypravili na Starou Vodu a Annaberg, kde se někteří 

učili, někteří oprašovali a někteří zdokonalovali své umění lyžovat. 

14. 2. 2018 Mše Popeleční středy 

První den postního období se žáci, učitelé a zaměstnanci z gymnázia, základní školy a dokonce i 

mateřské školy sešli v kostele Cyrila a Metoděje k popeleční mši. Celebroval ji P. Josef Glogar SDB. 

Všichni měli příležitost být požehnáni popelcem a začít tak postní dobu. Hudbou a zpěvem celou mši 

doprovázela schola. 

2. – 4. 3. 2018 Duchovní obnova sekundy 

Duchovní obnova sekundy se konala na chalupě na Staré Vodě. Se studenty se na ni vydal otec Pavel 

Čáp. Pomáhal mu otec Antonín Pražan a dvě starší studentky. Sekundáni prožili tři společné dny 

modliteb, ticha, sdílených zážitků, ale i smíchu. 

 



Březen 

20. 3. 2018 Plavecký pohár CMG 

Závod „Plavecký pohár CMG“ jako každoročně přilákal do Prostějovských lázní plavce z Olomouckého 

kraje, kteří se snažili proplavat na stupně vítězů. Jako v předchozích letech i letos na soutěži panovala 

přátelská nálada a díky tomu si všichni závod užili a již se těší na příští ročník. 

22. – 3. 3. 2018 Francouzské divadlo ve Francii  

Soubor francouzského divadla vycestoval s představením plným pařížských památek do 

francouzského města Saint‐ Malo na festival frankofonních studentských divadel. Studenti nejen 

předvedli svůj um, ale mohli se inspirovat herci z celého světa. Vše mohli zažít díky přispění města 

Prostějova a Olomouckého kraje. 

23. 3. 2018 Bible a my Strážnice 

Ústřední kolo soutěže Bible a my letos probíhalo ve Strážnici. Na výročním 25. ročníku nás 

reprezentovalo 5 studentů a studentek. Daniel Vychodil z oktávy se probojoval až do finále a získal 

překrásné 5. místo. 

25. 3. 2018 Křížová cesta 

Na květnou neděli proběhla v chrámu Povýšení svatého Kříže modlitba Křížové cesty. Zamyšlení 

jednotlivých zastavení četli studenti a zaměstnanci školy, Hudbou a zpěvem modlitbu doprovázela 

schola pod vedením Martina Bradáče. Modlitbu připravil otec Petr Matula SDB. 

 

28. 3. 2018 Pletení velikonoční pomlázky 

Kreativní odpoledne v klubu Oáza bylo opět před Velikonocemi zaměřeno na pletení pomlázek. Pro 

zájemce byly nachystány vrbové proutky. Někteří účastníci si upletli svou první pomlázku, jiní už jich 

mají doma několik, ale všichni se společně připravili na český tradiční zvyk. 

 

28. – 29. 3. 2018 Přespání ve škole pro maturanty 

Večer a noc před velikonočními prázdninami si maturanti zorganizovali přespání ve škole, které je již 

tradiční akcí ovšem mladších ročníků. Společně strávený čas vyplnili společná večeře, hry po škole, 

tancem na tanečních podložkách a karaoke zpěvem. 

 

DUBEN 

3. 4. 2018 Velikonoční mše 



Společnou velikonoční mši školy v kostele Sv. Cyrila a Metoděje vedl P. Pavel Caha SDB. Jako vždy na 

školních mších hrála a zpívala schola pod vedením Mgr. Martina Bradáče za doprovodu Mgr. Tomáše. 

Do zpěvu a mše se zapojili i žáčci mateřské školy. 

4. – 6. 4. 2018 Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách 

Čtyři studentky reprezentovaly naši školu na výročním 25. ročníku přehlídky v Odrách. Dívkám se 

všechna vystoupení velmi podařila a zaujaly publikum i porotu. Adéla Pudová obdržela zlaté pásmo, 

Marie Coufalová získala čestné uznání. Obě i s Lucií Vrbovou vystoupily na galaprogramu a 

slavnostním večeru natáčeném televizí Noe. 

6. – 8. 4. 2018 Francouzské divadlo v Pardubicích 

Nejmladší žáci kroužku Francouzského divadla navštívili s představením o Egyptě Pardubický 

frankofonní festival. První zkušenost jim dodala sebevědomí do dalších divadelních let. Studenti 

mohli vyjet díky přispění města Prostějova a Olomouckého kraje. 

11. 4. 2018 Večer francouzského divadla 

Kroužek francouzského divadla pod vedením Jany Chammas si připravil již pátý slavnostní večer, kde 

se představili všechny skupinky a jejich celoroční divadelní snažení. Tentokrát vše proběhlo v 

Městském divadle. Nechybělo ani občerstvení francouzských specialit. Krásný kulturní večer proběhl 

díky přispění města Prostějova a Olomouckého kraje. 

 

14. – 20. 4. 2018 Francouzské divadlo v Litvě 

Nejstarší skupina Francouzského divadla vycestovala společně s vedoucí Janou Chammas na festival 

do Litvy. Zde se zúčastnili zajímavých workshopů a předvedli krásné představení o cestě kolem světa. 

Nové a nevšední zážitky získali i díky přispění města Prostějova a Olomouckého kraje. 

17. 4. 2018 Okresní kolo SOČ 

19. 4. 2018 Legie  

Šest studentů kvinty se vydalo do lanového centra Proud v Olomouci zápolit v nelehkých fyzických i 

vědomostních úkolech v soutěži zaměřeném na 1. světovou válku. Ve velké konkurenci vybojovali 

krásné sedmé místo. 

20. – 26. 4. 2018 Sonnenberg 

Na týden se studenti spolu s Mgr. Tomášem Davidem a Mgr. Dominikou Šmidrovou vydali na 

vzdělávací zahraniční pobyt do německého Sonnenbergu. 

24. 4. 2018 Battlefield 

Dvě šestičlenné skupiny vytvořené ze studentů sekundy se poprvé vydali prozkoumat zajímavé úkoly 

na soutěži Battlefield s tématem 2. světové války. V lanovém centru Proud v Olomouci je čekali úkoly 

prověřující jejich fyzickou zdatnost, ale i vědomosti. 



27. 4. 2018 Poslední zvonění oktávy a pasování septimy 

Maturanti se naposledy vesele rozloučili s učiteli a ostatními studenty na škole. V krásných maskách 

předali septimánům roli nejstarších žáků. S úsměvem a písní odešli připravit se na tu poslední 

zkoušku. 

30. 4. 2018 Beseda s poslancem Marianem Jurečkou 

Poslanec Parlamentu České republiky Ing. Marian Jurečka navštívil naši školu a setkal se se studenty 

sexty a septimy. Zajímavá beseda o společenské a politické situaci v naší zemi byla pro studenty jistě 

zajímavým obohacením. 

KVĚTEN 

4. 5. 2018 Majáles 

Naši studenti vyššího gymnázia se i letos zapojili do středoškolského happeningu Majáles. Na pódiu je 

reprezentovali studenti ze sexty a taneční vystoupení dívek z kvinty. Vystoupením a kostýmem Ježíše 

zaujali natolik, že se student Jakub stal letošním králem Majálesu. 

 

11. 5. 2018 Beseda s poslancem Parlamentu ČR Janem Farským, téma Legislativní proces 

Poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Jan Farský přednášel studentům kvinty a sexty. Téma byl 

legislativní proces v republice. Během besedy měli studenti možnost pokládat otázky a pan poslanec 

na všechny odpovídal. Díky tomu se všichni dozvěděli pravdivé odpovědi. 

14. 5. 2018 Ochutnávka mléka do škol šesťáci 

21. 5. 2018  Zahájení maturit 

Maturitní týden byl zahájen slavnostní mší svatou v kapli gymnázia. Následně již byly taženy první 

maturitní otázky. 

21. – 22. 5. 2018  Pokračovací kurz kvarty 

V maturitním týdnu se studenti kvarty sešli v katechetickém sále, aby rozebírali nejrůznější otázky 

ohledně lásky a zamilovanosti. Děvčata a chlapci dohromady, ve skupinách i každý zvlášť přemýšleli 

nad tématy týkající se vztahů. 

23. 5. 2018 Hvězdárna a planetárium Brno Kvarta 

Kvartáni se spolu s Mgr. Jaroslavem Hádrem vypravili do Hvězdárny v Brně. Připraveny tam pro ně 

byly přednášky a zajímavé experimenty. Krásný den tak přinesl nejen odpočinek, ale především 

vědomosti. 

23. – 24. 5. 2018 Pokračovací kurz tercie 



Terciáni poprvé společně navštívili katechetický sál v rámci pokračovacích kurzů. Navázali na 

prosincový kurz, který trávili ve Fryštáku. Na téma „Mně se líbí“ se zamýšleli, jaké jsou rozdíly mezi 

dívky a chlapci, bavili se o tom, čeho si na druhém pohlaví váží nebo čemu nerozumí. 

24. 5. 2018 Slavnostní ukončení maturit  

Studenti se sešli ke slavnostnímu zakončení maturitního týdne, aby poděkovali zkoušejícím i ostatním 

pedagogům za osmileté úsilí. 

29. 5. 2018  Seminář sexty pro kariérní praxi 

Studenti sexty v týdnu od 21. do 25. května opustili školní lavice a vyzkoušeli si pracovat. Každý z nich 

si mohl ověřit, co vysněná či pouze zvažovaná profese obnáší. Společně si na závěrečném semináři 

sdělili klady a zápory vybrané práce a zhodnotili, zde by se jí v budoucnu chtěli věnovat. 

29. 5. 2018  Zasedání rady Spolku přátel CMG 

30. 5. 2018 Premiéra dramaťáku 

ČERVEN 

1. 6. 2018 Zahradní slavnost 

Zahradní slavnost spojená se slavnostním předáváním maturitních vysvědčení absolventům se již 

tradičně konala v chrámu Povýšení svatého Kříže. Mši celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan 

Graubner. Následně studenti i rodiče přešli oslavovat na farní zahradu. 

5. 6. 2018 Debatní soutěž CMGCup 

Druhý ročník debatní soutěže CMGCup opět přilákal šikovné dvojice debatérů z nejrůznějších 

středních škol. Teze přinesly zajímavé názory a argumenty. Naši studenti, kteří soutěž spolupořádali, 

se zapojili jako soutěžící i jako porotci. 

6. 6. 2018 5. ročník CMGfilm fest 

Pátý ročník studentského filmového festivalu představil šestici krátkých filmů. Diváci mohli zhlédnout 

pohádku, drama i sociální příběh. Na filmech pracovali žáci kvarty pod vedením Ing. Markéty 

Novotné. 

6. 6. 2018  Přednáška kyberšikana 

7. 6. 2018 Akademie souvislostí 

14. – 28. 6. 2018 Kurz sociálních kompetencí 

Septimáni na konci školního roku již tradičně vyrazili prozkoušet své sociální dovednosti. V domovech 

důchodců, ve speciálních školách, v centech sociálních služeb či školkách deset dnů pomáhali 

pracovníkům i klientům. Díky přispění renovabis zakusili studenti nové zkušenosti a prožitky. 

17. – 22. 6. 2018 Turistický kurz 



Sextáni na Staré Vodě v rámci svého turistického kurzu vyzkoušeli své síly a dovednosti na vodě, na 

skalách, na kolech, v přírodě. A hlavně společně dokázali, že jsou výborný kolektiv a umí se bavit. 

19. – 20. 6. 2018 Vzdělávací kurz pro učitele základní školy 

27. – 28. 6. 2018 Zážitková hra 

Ve dvou dnech probíhala zážitková hra. Nejprve se na cestu vydali žáci základní školy společně s 

primány. Druhý den putovali zbývající studenti nižšího gymnázia. Všichni úspěšně našli sídlo hraběte 

ve Vrahovicích a tak před prázdninami mohli oslavovat. 

29. 6. 2018 Mše na závěr školního roku 

Mši na závěr školního roku celebroval kaplan pro mládež P. Mgr. Tomáš Strogan. Popřál studentům 

gymnázia, žákům základní školy, dětem z mateřské školy i všem pedagogům a zaměstnancům CMG 

krásné prázdniny. 

 



9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
– činnost CCU ve školním roce 2017/18   

 
Centrum celoživotního učení působí při Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a 
mateřské škole v Prostějově pod tímto názvem již od roku 2009, kde navazuje na téměř 
dlouholetou praxi v oblasti pořádání vzdělávacích kurzů pro dospělé.  
 
Současná činnost Centra se zaměřuje na oblast vzdělávání pedagogických pracovníků našeho 
gymnázia a na nabídku vzdělávacích programů pro učitele a pracovníky jiných církevních 
škol v rámci celé České republiky. Nabídka zahrnuje akreditované semináře se zaměřením na 
smysl a poslání církevních škol, kompetence pedagogů na církevních školách, autoevaluci či 
na osobnostní rozvoj žáků. 
Další oblastí je odborné a zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost. Ve stálé nabídce jsou 
počítačové kurzy pro seniory, umělecky zaměřené zájmové kruhy, které doplňují  
příležitostné přednášky.   
 
Vzdělávání zaměstnanců naší školy bylo v tomto roce zaměřeno na „Principy systému 
prevence rizikového chování“. Už v přípravném týdnu zahájili prvním seminářem na téma - 
Efektivní komunikace s problémovým žákem. Seminář byl realizován v Bystřici pod 
Hostýnem. Druhá část „Třídnické hodiny – pozitivní třídní klima“ proběhla na gymnáziu dne 
18.12.  Obojí pod záštitou Sdružení D, z.ú. z Olomouce.  
V tomto roce se naši pedagogové zapojili do projektu MŠMT a EU v Operačním programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání - „Zvyšování kvality výuky na MŠ a ZŠ na CMG v Prostějově“ 
a „Zvyšování kvality výuky SŠ na CMG v Prostějově“. Celá sborovna byla proškolena 
v inkluzivním tématu „Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky v hodinách“ a učitelé 
ZŠ zahájili sérii seminářů na téma "Vzdělávací a výchovný styl učitele ve třídě plné 
individualit“. 
Jednotliví pedagogové si dále podle svého zaměření vybírali z akreditovaných nabídek 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemně spolupracovali a sdíleli své 
zkušenosti i s pedagogy z jiných škol. 
Do projektu jsou zapojeni i pedagogičtí pracovníci naší mateřské školy. Je podpořena činnost 
sociálního pedagoga ve školce, jednotlivé učitelky zvyšují vzdělávání ve čtenářské, 
matematické pregramotnosti, inkluzi, ale rozvíjí se i po osobnostně sociální stránce. Profesní 
rozvoj předškolních pedagogů je zajištěn prostřednictvím supervize.  
  
 

   
 
 
Z CCU byla odeslána nabídka vzdělávacích programů akreditovaných programů na podporu 
zavádění etické výchovy na školy Olomouckého kraje, formou brožury a dále nabídka etiky a 
vzdělávacího semináře pro vedení, pedagogy a pracovníky církevních škol v celé ČR s 
ohledem na jejich specifika. 
 



    
 
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. 
Zájemce o počítačové kurzy učíme základním praktickým dovednostem použití PC a 
internetu. Kurz pro úplné začátečníky a rozšiřující pro začátečníky s velkou trpělivostí vedla 
Bc. Anna Müllerová. Pro pokročilé jsme nabídli Kurz Práce s flash diskem, Kurz práce s 
fotografií a Kurz MS Excel pod vedením Květoslava Müllera, Dis., kde se zájemci naučili 
tvorbu tabulek a funkcí. 
Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách. Nabídky jsou 
zveřejňovány také v Radničních listech a články vychází v regionálním tisku, dále 
prostřednictvím letáků, plakátů a Facebooku.  
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 a pod vedením Mgr. Hany Martincové vznikají osobitá díla.  
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. 
V tomto roce se nám podařilo zrealizovat společnou výstavu obou zájmových skupin v galerii 
„Na schodech“ v prostorách gymnázia. 
 
Náklady CCU jsou pokryty z kurzovného a z dotačního programu Olomouckého kraje, 
směřující k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení ohrožených skupin, jako 
jsou senioři, maminky na MD, nezaměstnaní a ostatní široká veřejnost, díky kterému jsme 
mohli zachovat stávající ceny kurzu. 
 
 

  



 
Shrnutí 
 
IT kurzy pro seniory 
 
1 kurz pro začátečníky, 1 rozšiřující kurz pro začátečníky, 1 kurz práce s fotografií,  
1 kurz práce s flash diskem, 1 kurz práce s fotografií a 1 kurz MS Excel 
 
 Počet 

účastníků 
výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 

Začátečníci 
(říjen, listopad 
2017) 

5 2500 2500 1500 -1500 

Rozšiřující       
( listopad, 
prosinec 2017) 

5 2500 2500 1500 -1500 

Práce s flash 
diskem       
(únor 2018) 

10 2000 1000 600 +400 

Práce 
s fotografií 
(březen, duben 
2018) 

7 3500 2500 1500 -500 

MS Excel(únor, 
březen 2018) 

6 3600 2500 1500 -400 

CELKEM 33 14100 11000 6600 -3500 
 
Hodnocení: 
Zájem základní i nadstavbové kurzy se snížil v důsledku nabídky podobných, ale 
bezplatných kurzů v knihovně. Obsah kurzů i přístup lektorů je hodnocen velmi kladně. 
Kurz MS Excel měl velký úspěch a je zájem o jeho opakování. 
 
 
Paličkování 
Kurz probíhá pátým rokem od září 2017 do června 2018. Celkem jej navštěvuje 11 
účastnic, některé z nich nepravidelně.  
 
 Počet 

účastníků 
výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 

Paličkování – 1. 
pololetí 

11 10000 6600 3300 +100 

Paličkování – 2. 
pololetí 

11 (+100) 9000 4500 -13500 

CELKEM  10000 15600 7800 -13400 
 
 
Hodnocení: 
Zájmový kurz pro dospělé je nabízen šestým rokem, stávající počet účastnic je 11, i když 
se některé obměňují. 
Obsah a vedení kurzu je hodnoceno velmi kladně, lektorka je výborná. Pro účastnice je 
kurz poměrně drahý, proto jsme rádi, že ho můžeme částečně dotovat z přidělené 
dotace. 
 



 
Výtvarný kruh pro dospělé  

 
 Počet 

účastníků 
výnosy náklady nájem Zisk/ztráta 

Výtvarný kruh 
– 1. pololetí 

12 12000 3600 1800 6600 

Výtvarný kruh 
– 2. pololetí 

10 (6600) 6000 3000 -9000 

CELKEM  12000 9600 4800 -2400 
 
 
Hodnocení: 
V tomto školním roce Výtvarný kruh vedla Mgr. Hana Martincová a po dobu její 
dlouhodobé nepřítomnosti paní Stanislava Náglová.  
 
Závěrečný výsledek 
 
 Počet 

účastníků 
příjmy výdaje nájem Zisk/ztráta 

IT kurzy 33 14100 11000 6600 -3500 
VV kurzy 23 22000 25200 13600 -15800 
Dotace ol. kraj  31500    
Propagace, 
tisk, služby 

  11200   

CELKEM 56 67600 47400 20200 0 
 
 
 

 
 

  



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 2017/2018  proběhlo inspekční šetření týkající se mediální výchovy a jejího 

zařazení  do průřezových témat ŠVP základního, gymnaziálního a zájmového vzdělávání. 

Průběžně se škola také zapojuje do jednotlivých dotazníkových inspekčních šetření, která 

probíhají elektronickou formou. 
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Komentář k účetní závěrce 

Cyrilometodějského gymnázia, základní škola a mateřské školy  
za rok 2017 

 
 
Vychází se z účetnictví organizace za rok 2017 v následujících bodech: 
 

7.2.Zajišťování zdrojů 
 
7.2.1. Dostatek finančních prostředků pro zajištění chodu a rozvoje školy 

 Stanovený cíl 
Škola má dostatek finančních prostředků pro vlastní rozvoj i pro zaplacení špičkových 
odborníků 

 Zjištěné skutečnosti 
Evaluační zdroj                            Zjištěná skutečnost 
                            Vlastní hodnocení školy  
                            Výroční zpráva o hospodaření 
 

Škola čerpá především ze státní dotace (normativní), dále disponuje prostředky ze 
školného a z grantů, projektů.  Škole chybí strategický partner, který by školu finančně 
dotoval, sponzoring je nedostatečný.  

 Hodnocení skutečnosti vzhledem k cíli  
Škola je odkázána na prostředky státu vyčleněné pro školství obecně a církevní školství 
speciálně. Tato situace je velmi omezující vzhledem k možnostem dalšího rozvoje 
školy. Díky náročnému jednání na politické i odborné úrovni se podařilo stanovit 
normativy speciálně pro církevní školy a jejich ukotvením přímo v rozpočtu MŠMT 
směrem k MF zajistit, aby bylo zachováno financování církevních škol alespoň na 
stávající úrovni. 
Problémem zůstává roční zpoždění navyšování mezd vzhledem k regionálnímu školství.  

 Opatření 
Hledat strategického partnera, jednat na MŠMT – posilovat postavení církevních škol a 
nedopustit jejich podfinancování, hledat vlastní zdroje příjmů, rozvíjet grantovou 
politiku školy. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 

 
 
 
 
7.2.2. Efektivita finančních prostředků využívaných na mzdy zaměstnanců 

 Stanovený cíl 
Zaměstnanci jsou ve srovnání s ostatními školami placeni minimálně na stejné úrovni 
s tím, že mzdy jsou diferencovány tak, že výrazně lépe jsou placeni zaměstnanci, kteří 
odevzdávají výbornou práci, zaměstnanci, kteří pracují nad rámec svých běžných 
povinností a zaměstnanci, kteří přicházejí s inovacemi. Finanční ohodnocení 
představuje motivační faktor pro jejich nasazení ve službě mládeži a škole. 

 Zjištěné skutečnosti 
Evaluační zdroj Zjištěná skutečnost 
                             Studium materiálů školy 
V roce 2017 byla na mzdy s odvody vynaložena částka 17.610.947,- Kč, 
tj. 79,9 % rozpočtu školy. V porovnání s rokem 2016 bylo na mzdy s odvody  
vynaloženo o cca 2.359 tis. Kč více, po eliminaci růstu kapacit ZŠ se jedná o 
navýšení o cca 1,5 mil Kč. Navýšení normativů pro církevní školy ze strany 
MŠMT a efektivní hospodaření s prostředky dotace umožnilo významně 
posílit mzdovou oblast (dorovnání 8% navýšení mezd v regionálním 
školství).  
Náročným jednáním na odborné i politické úrovni se podařilo i pro rok 2017 
zajistit mzdové prostředky alespoň v takové výši, která bude – byť se 
zpožděním – korespondovat s růstem mezd v regionálním školství. To 
umožní takovou výši mzdových prostředků, aby na škole mohli působit 
skutečně kvalitní odborníci.  
 
Mzdy jsou diferencovány funkčními příplatky, ročními příplatky a 
jednorázovými odměnami.  

 Opatření 
Prohloubit diferenciaci mezd ročními příplatky i jednorázovými odměnami, používat 
srážky ze mzdy za nesplněný úkol 
 
7.2.3. Efektivita finančních prostředků využívaných na rozvoj zaměstnanců 

(další studium, semináře, zaměstnanecké výhody) 
 Stanovený cíl 

Podporovat další vzdělávání pracovníků, kteří jsou pro školu perspektivní a kteří mají 
zájem o odborný i osobnostní rozvoj. Podporovat vzdělávání pracovníků v oblasti 
seznamování s cíli školy, jejím posláním a postupy k naplňování cíle i poslání školy. 
Klíčová oblast investic. 

 Zjištěné skutečnosti 
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                Evaluační zdroj  Zjištěná skutečnost 
                                                                    Studium materiálů školy  

                                                   V roce 2017 byla na rozvoj zaměstnanců vynaložena částka 146.106,- Kč, tj. 
0,7 % rozpočtu školy, což je téměř totožná výše jako v roce 2016. 

                                                   Cílem pro rok 2018 je proto zajistit dostatek vlastních i grantových zdrojů 
školy na posílení vzdělávacích aktivit pracovníků. Koncepce školy klade 
důraz na naplňování rozpočtu v oblasti vzdělávání, proto je potřeba v dalším 
období zvýšit úsilí pro zajištění této oblasti rozvoje zaměstnanců. Je také 
potřebné zvýšit motivaci zaměstnanců pro účast na vícedenních vzdělávacích 
a týmových aktivitách.  

                                                   Čerpané prostředky byly vynakládány v souladu se stanoveným cílem 
(zaměstnanci čerpali ve větší míře mj. zaměstnanecké výhody).     

 Opatření 
Zajistit finanční prostředky z prostředků EU – připravit projektové záměry pro možnost 
zapojení do dalšího programového období EU, motivovat zaměstnance. 
 
7.2.4. Efektivita finančních prostředků využívaných na úhradu provozu školy 

(energie, kancelářské potřeby, opravy…) 
 Stanovený cíl 

Náklady na provoz školy snížit na minimum bez omezení činnosti školy. 
 Zjištěné skutečnosti 

                Evaluační zdroj Zjištěná skutečnost 
                                                                      Studium materiálů škol 

 V roce 2017byla na úhradu provozu školy vynaložena částka 2.538.489,- Kč 
tj. 11,5% rozpočtu školy, vzhledem k roku 2016 došlo k navýšení ve výši 
cca 552 tis. Kč, což souvisí především s otevřením nové budovy ZŠ (nájem 
budovy, energie). 
 Škola má systém řízení topení pomocí IT, tj. topí efektivně. Stoupající    
 náklady na elektrickou energii (souvisí s vybavením školy výpočetní a  
 prezentační technikou) byly eliminovány provedením přechodu na nízký  
 tarif. Dále probíhá fakturace zeleného bonusu (výsledek projektu Slunce do  
 škol). Náklady na provoz jsou vzhledem k jiným školám nízké v oblasti  
 energií díky omezeným prostorám školy a prováděnými úspornými  
 opatřeními.   

                            Přesto je třeba věnovat pozornost zvyšování spotřeby především elektrické  
                            energie a vody, které částečně souvisí s nutností obměny energeticky  
                            náročných spotřebičů. Tato však je závislá na dostatečných vlastních  
                            zdrojích školy, protože ji nelze hradit z dotace MŠMT. Tuto oblast může  
                            významně pozitivně ovlivnit získaná dotace ITI z prostředků EU na  
                            rekonstrukci a vybavení přírodovědných učeben gymnázia. 
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Nutností přesto zůstává dbát na úspory (zhasínání po skončení vyučování, 
vypínání počítačů apod.)     
Škola již v roce 2011 realizovala změnu systému tisku tj. zajistila tiskové  
služby dodavatelsky. Nový systém tisku a kopírování umožňuje přehled počtu  
kopií za osobu a motivuje k úsporám (náklady na kopírování za rok 2012  
činily 146 tis.Kč, v roce 2013 106 tis. Kč, v roce 2014 116 tis. Kč, v roce 2015 
128 tis. Kč, v roce 2016 100 tis. Kč, v roce 2017 124 tis.).Úsporná opatření 
částečně eliminují nárůst výkonů ZŠ v této oblasti.  
Od roku 2013 má škola v pronájmu tělocvičnu na Komenského 4 s povinností 
hradit také její otop, energie a vodu, což se postupně promítá do zvyšování 
nákladů v této položce. Pronajímáním prostor tělocvičny                        
v době mimo vyučování se daří významně eliminovat náklady na její provoz. 

 Opatření 
Hledat možnosti úspor v oblasti elektrické energie a spotřeby vody, dále v oblasti tisku 
a kopírování aj. Omezení výdajů na provoz by však v některých oblastech znamenalo 
snížení standardu – omezení sms zpráv rodičům, zrušení doplňkového pitného režimu, 
omezení rychlosti připojení internetu aj. Tato opatření by znamenala krok zpět v úrovni 
poskytovaných služeb školy a jsou možností v případě kritického nedostatku prostředků 
na provoz. Klíčové v této oblasti bylo rozšíření školy o druhý stupeň ZŠ a realizace této 
výuky v nově rekonstruované budově školy.      
 
7.2.5. Efektivita finančních prostředků využívaných na podporu žáků (odměny, 

kurzy osobnostního rozvoje, dotace na zahr. výměny, účast v soutěžích a 
festivalech aj.) 

 Stanovený cíl 
Finančně podporovat žáky, kteří dosahují mimořádných výsledků, podporovat talenty. 
Podporovat finančně osobnostní rozvoj studentů, podporovat rozvoj spirituální 
inteligence. 

 Zjištěné skutečnosti 
                Evaluační zdroj  Zjištěná skutečnost 

                                                                   Studium materiálů školy  
 
             V roce 2017 byla na podporu žáků vynaložena částka 120.182,-  Kč na 

odměny studentům, náklady na stravování žáků činily 196.584,- Kč , ostatní 
náklady na podporu studentů (kurzy, DO, soutěže) 208.722,- Kč. Celkově 
bylo na rozvoj studentů vynaloženo 525.488,- Kč, což je 2,4% rozpočtu 
školy.   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově 
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Studenti jsou za mimořádné výkony podporováni vypsanými finančními 
odměnami. Na krytí těchto nákladů se podílí ve zvyšující se míře sponzoring. 
Mimo uvedené prostředky je formou mezd pracovníků dotován osobnostní 
rozvoj studentů (kurzy), spirituální rozvoj (duchovní obnovy). 

 Opatření 
Zajistit dostatek prostředků na tuto oblast, především ze školného. 
 
7.2.6. Efektivita finančních prostředků využívaných na rozvoj školy (nákup 

učebních pomůcek, IT, úpravy budovy…) 
 Stanovený cíl 

Má-li škola svou nabídkou oslovovat rodiče a jejich děti, musí být také moderní. 
Prostorné a moderně vybavené učebny, moderní učební pomůcky a IT technologie jsou 
klíčovou oblastí investic. 

 Zjištěné skutečnosti 
               Evaluační zdroj  Zjištěná skutečnost 

                                                                   Studium materiálů školy 
  

                                            V loňském roce byla na vybavení a rozvoj vynaložena částka 882.187,- Kč, 
tj. 4,0 % rozpočtu školy, což je o cca 580 tis. Kč méně, než v roce 2016, kdy 
byla mimořádně vybavovaná budova ZŠ.  V roce 2017 bylo především 
posíleno vybavení školy moderními učebními pomůckami a výpočetní 
technikou. Převážná část prostředků vynaložených na tuto oblast byla získána 
z prostředků provozní dotace.   
Vynaložené prostředky byly investovány účelně. 
Důležité je, aby veškeré moderní vybavení školy bylo náležitě využíváno. 

 Opatření 
Pokračovat v získávání prostředků na tuto oblast prostřednictvím zdrojů EU i dalších 
donátorů. Díky úspěchu školy v získání dotace ITI OA na rekonstrukci odborných 
učeben gymnázia bude v roce 2018 tato oblast významně posílena. Je třeba také dále 
usilovat o získání prostředků na realizaci dostavby budovy školy, která je klíčovou 
oblastí pro další rozvoj školy, jak po kapacitní stránce (možnost otevření nižšího stupně 
ZŠ i paralelních ročníků), tak po stránce kvalitativní – nové prostory pro výuku, další 
vzdělávání pedagogů i veřejnosti (kurzy a školení), tělocvična aj.  
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7.2.7. Efektivita finančních prostředků využívaných na marketing (ročenka, akce 
školy, kalendář, plakáty, propagace v tisku …) 

 Stanovený cíl 
Další klíčová oblast investic. Máme-li mít dostatek zájemců a máme-li mít talentované 
děti, pak musí o nás veřejnost vědět. Nestačí budovat jméno školy pouze dobrou prací. 
 

 Zjištěné skutečnosti 
              Evaluační zdroj Zjištěná skutečnost 

                                                                      Studium materiálů školy  
V loňském roce byla na marketing vynaložena částka 218.754,- Kč, tj. 1,0 % 
rozpočtu školy a je meziročně v kontinuální výši.  
Bylo investováno mimo jiné do těchto oblastí: ročenka, kalendář, portfolio, 
propagační nástěnky, články do místního i regionálního tisku, aktualizace www 
stránek, dotace akcí (zahradní slavnost, vernisáže výstav, večer Francouzského 
divadla, adventní zastavení, Vánoční koncert aj.).  

 Opatření 
Průběžně aktualizovat marketingový plán a na základě jeho vyhodnocení hledat nové a 
efektivnější způsoby propagace školy. Důraz na personální obsazení této oblasti.  
 
7.2.8. Doplňková činnost školy a její efektivita 

 Stanovený cíl 
Doplňková činnost školy je efektivní v oblasti finanční i z hlediska image školy. 

 Zjištěné skutečnosti 
              Evaluační zdroj Zjištěná skutečnost 

                               Výroční zpráva o hospodaření 
Doplňková činnost školy musí být ze zákona zisková. Výnos doplňkové 
činnosti byl v roce 2017 cca 274 tis. Kč, zisk činil 62 tis. Kč. 
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 
ve školství obtížné realizovat ziskově. Naopak ziskové jsou činnosti související 
s pronájmem prostor a prodejem učebnic. 

 Opatření 
Hledat vhodná opatření – nacházet vhodné oblasti pro doplňkovou činnost, hledat 
možnosti trhu. 
  
7.2.9. Zapojení školy do projektů a grantů 

 Stanovený cíl 
Škola dokáže využívat projektů a grantů k rozvoji a získání dalších finančních 
prostředků. Granty a projekty nezatěžují školu a nesnižují úroveň práce pracovníků 
zapojených do jejich řešení 
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 Zjištěné skutečnosti 
              Evaluační zdroj Zjištěná skutečnost 

                                                     Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

Město Prostějov podpořilo školu finančními prostředky v celkové výši 20 tis. 
Kč na podporu konkrétních projektů (Francouzské divadlo, Plavecký pohár). 
Činnost Francouzského divadla podpořil také Olomoucký kraj částkou 30 tis. 
Kč. Olomoucký kraj poskytl dále 12 tis. Kč na realizaci aktivit CCU.  
Z prostředků Nadace Renovabis byl Českou biskupskou konferencí podpořen 
projekt Rozvoj kariérních a sociálních kompetencí studentů částkou 80 tis. Kč.  
Nadační fond Josefa Luxe ocenil realizaci etické výchovy na škole částkou 20 
tis. Kč.  
Prostředky získané realizací projektů jsou velmi významné pro finanční situaci 
školy. V roce 2017 škola získala dotaci na realizaci projektu Zvyšování kvality 
výuky ZŠ a MŠ na CMG v Prostějově v rámci tzv.“Šablon ZŠ a MŠ“ ve výši 
550 tis. Kč. Vzhledem k zahájení aktivit projektu až od září 2017 bylo 
z uvedených zdrojů v roce 2017 využito 26 tis. Kč. Aktivity projektu v roce 
2018 podpoří především vzdělávání pedagogů.  

 Opatření 
Pokračovat v získávání grantů a dotací, zapojovat se však pouze do takových výzev, 
které umožní realizovat projekty v souladu s koncepcí školy.  
Důraz na výběr personálu do projektu – vybírat lidi, kteří mají zájem, schopnosti a 
charakter.  
 
 

Výsledkem hospodaření školy v roce 2017 je účetní zisk ve výši 55 tis. Kč, 
který je vykazován i po zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku, na 
které nedostává škola žádné finanční prostředky.  
 
 
 
V Prostějově dne 29.3.2018 
 
 
Zpracoval: Ing. Marie Cagalová  



 
 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

12. Základní údaje o hospodaření školy 
      za rok 2017 – gymnázium  
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
  
   
 
   
   

 
    



 
 
                                               
 

        Zpráva o hospodaření školy za rok 2017 

 
 
 

 
  

    
a)    Výnosy  v tis. Kč  
   

1. Tržby za vlastní výkony 843  
2. Ostatní výnosy 862  
3. Tržby z prodeje majetku 1  
4. Přijaté příspěvky 140  
5. Provozní dotace 21 098  
6. V ý n o s y     c e l k e m     22 944  

 
 
    
b)     Náklady   
   

a) Spotřeba materiálu, energie 1 897  
b) Služby 2 124  
c) Osobní náklady            17 689  
d) Daně a poplatky  
e) Ostatní náklady 191  
f) Odpisy 933  
g) 
h)           

Poskytnuté příspěvky 
Daň z příjmu  

4
51  

 

N á k l a d y   c e l k e m  
 
 

22 889

 
    

Hospodářský výsledek 55  
    
    

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                               
 

 

  Zpráva o čerpání finančních prostředků v roce 2017    
        
        

a)    Příjmy       v tis. Kč
       

1.      Příjmy z dotace SR                    21 012
2.      Příspěvky rodičů, ostatní příspěvky     752
3.      Prostředky zřizovatel    
4.      Granty a dotace (projekty Město PV, Ol. Kraj, Renovabis)  142
5.      Dotace Evropského sociálního fondu      26
6.      Dary fyzických a právnických osob, (zřizovatel, nadace)   60
7.      Fondy      
8.      Příjmy z ostatních činností (pronájem, školení, úroky, ost. výnosy) 274
9.      P ř í j m y     c e l k e m     (součet ř. 1 až 9)   22 266
       

        
b)     Výdaje       v tis. Kč

       V ý d a j e   c e l k e m      22 044
        z toho:                            
     Investiční výdaje  c e l k e m     99
        
     Neinvestiční výdaje   c e l k e m    21 945
     z toho :                                 
    a) výdaje na platy pracovníků školy                   13 360

 b) 
zákonné odvody zdravot. a sociál. 
pojištění                    4 251

 
c) výdaje na učebnice, knihy a 

učeb.pomůcky,DHM             1 170
 d) výdaje za energii, plyn, vodu                           700

 
e) opravy a udržování, cestovní náhrady, 

repre. náklady                                                  192

 
f) nákup ostatních služeb (nájem, revize, 

komunikace)                                                    1 961
 g) ostatní provozní náklady                                311

        
PŘÍJMY - VÝDAJE     222

        
        

     
        
        
        
   
      
        

 

 

 
 
 
 



 
 
                                               
 

 

                             Čerpání rozpočtu v roce 2017
 v Kč                                                        ZDROJE KRYTÍ                                             

22 267 580 21 012 392 752 491 80 000 62 000 60 019 26 248 274 431

Celkem Dotace SR Příspěvky Zřizovatel Ost. granty Fondy Dotace 

rodičů Renovabis a dotace ESF

1.Mzdy 13 359 651 13 158 245 20 471 47 950 4 500 10 160 23 133 95 192
v tom Platy zaměstnanců 12 283 346 12 171 015 12 956 8 000 9 133 82 242

OPPP 1 076 305 987 230 7 515 47 950 4 500 2 160 14 000 12 950

2.Zákonné odvody 4 251 296 4 213 102 4 406 2 720 3 105 27 963

2 Zákonné odvody 4 251 296 4 213 102 4 406 2 720 3 105 27 963

Mzdové prostředky s odvody 17 610 947 17 371 347 24 877 47 950 4 500 12 880 26 238 123 155

3. Nákup materiálu celkem 1 169 788 1 075 592 70 174 16 208 1 500 6 314
v tom Učebnice,šk.potř.zdar. 122 198 122 198

Knihy,učeb.pomůcky 84 673 79 851 1 570 3 252

Drobný hm.majetek 721 366 646 773 62 588 12 005

Ochrané pomůcky 8 309 8 263 46

Kancelářské potřeby 43 406 36 180 1 832 4 203 900 291

Materiál na opr.a údržbu 35 253 35 253

Ostatní 154 583 147 074 4 138 600 2 771

4. Nákup vody,paliv, energie 700 468 561 807 86 363 9 411 42 888
v tom El.energie 257 289 234 744 1 050 21 495

Paliva (plyn) 327 203 233 767 67 778 9 411 16 246

Voda 96 944 74 263 17 535 5 146

Odpady 19 032 19 032

5. Nákup služeb celkem 1 960 804 1 778 390 73 494 15 842 56 000 3 150 33 929
v tom Služby pošt 22 060 12 591 9 469

Služby telekomunikací 88 282 74 903 246 13 133

Nájemné 649 298 624 473 13 850 4 400 6 575

Konzultac.porad.služby 130 417 130 417

Služby školení a vzděl. 53 040 53 040

Bezp.sl.,úpravy softw.,TS 29 973 29 973

Reklama,propagace 134 859 128 877 2 352 3 630

Režijní náklady na stravování 196 584 177 030 19 554

Programové vybavení 41 295 41 295

Ostatní 614 997 505 791 28 023 12 212 51 600 3 150 14 221

6.Ostatní 192 163 150 779 34 264 7 120
v tom Opravy a udržování

Opravy a udržování bud. 47 368 47 368

Reprezentace 55 906 18 085 32 142 5 679

Cestovné,cest.náhrady 88 889 85 326 2 122 1 441

7. Ostatní ONIV celkem 311 394 74 478 178 864 23 004 28 508 10 6 530

v tom Ost.pov.poj.hraz.zaměst. 50 430 49 968 10 453

Daně,popl., úroky 72 040 9 348 56 615 6 077

Poskytnuté příspěvky 151 100 2 410 120 182 28 508

Pojištění 37 601 12 752 1 845 23 004

Ostatní provozní náklady 222 222

8. ONIV Celkem (3+4+5+6+7) 4 334 617 3 641 045 443 159 32 050 57 500 42 685 28 508 10 89 660

9. NIV Celkem (1+2+8) 21 945 564 21 012 392 468 036 80 000 62 000 55 565 28 508 26 248 212 815

10. Investice 99 308 99 308

11. Výdaje celkem (9+10) 22 044 871 21 012 392 567 343 80 000 62 000 55 565 28 508 26 248 212 815

12. Rozdíl (zdroje - výdaje) 222 709 0 185 148 4 454 -28 508 61 616

        

VÝDAJE PODLE DRUHU Doplňková 
činnost

Dary - 
nadace, 

zřizovatel



 
 
                                               
 

 
 
 
 

Celkem 11     Gymnázium 1

22 267 580,26 11000 13 166 008,00 21 012 392,00
Mzdové prostředky dotace 

1 Mzdové prostředky -13 359 651,00 -9 015 029,00 -13 158 245,00
z toho Platy zaměstnanců -12 283 346,00 11001 -8 490 509,00 -12 171 015,00

OPPP/OON -1 076 305,00 11002 -524 520,00 -987 230,00
Zákonné odvody -4 251 296,00 -2 919 145,00 -4 213 102,00

2 Zákonné odvody -4 251 296,00 11003 -2 919 145,00 -4 213 102,00
ONIV

3 Nákup materiálu  -1 169 787,50 -316 312,16 -1 075 591,65
z toho Učebnice, šk.potř.zdarma -122 198,00 11010 -29 184,00 -122 198,00

Knihy, učeb.pomůcky -84 672,60 11011 -51 720,05 -79 851,05
Drobný hm.majetek -721 366,00 11012 -155 777,00 -646 773,00
Ochranné pomůcky -8 309,11 11013 -3 269,11 -8 263,11
Kancelářské potřeby -43 405,69 11014 -3 018,00 -36 179,69
Materiál na opravy a údržbu -35 253,00 11015 -10 803,00 -35 253,00
Ostatní -154 583,10 11016 -62 541,00 -147 073,80

4 Nákup vody,paliv,energie celk. -700 468,24 -173 309,59 -561 806,50
z toho Elektřina -257 289,04 11021 -70 653,62 -234 744,08

Plyn -327 202,71 11022 -73 009,24 -233 767,48
Voda -96 944,49 11023 -23 814,73 -74 262,94
Odpady -19 032,00 11024 -5 832,00 -19 032,00

5 Nákup služeb celkem -1 960 804,44 -589 899,84 -1 778 389,89
z toho Služby pošt -22 060,00 11030 -11 531,00 -12 591,00

Služby telekomunikací /tel.,Internet/ -88 281,58 11031 -26 666,58 -74 902,58
Nájemné -649 298,00 11032 -85 772,00 -624 473,00
Konzultac.porad.práv.služby, revize -130 417,28 11033 -42 939,28 -130 417,28
Služby školení a vzdělávání -53 040,00 11034 -27 777,00 -53 040,00
Bezp. sl., úpravy softw. -29 972,97 11035 -8 946,97 -29 972,97
Reklama, propagace -134 858,70 11036 -48 964,45 -128 876,70
Režijní náklady na stravování -196 584,00 11037 -108 835,90 -177 030,00
Programové vybavení -41 294,87 11038 -10 541,00 -41 294,87
Ostatní -614 997,04 11039 -217 925,66 -505 791,49

6 Ostatní: -192 163,00 -92 013,00 -150 779,00
z toho Opravy a udržování 11040

Opravy a údržba budovy -47 368,00 11041 -14 619,00 -47 368,00
Reprezentace -55 906,00 11042 -14 344,00 -18 085,00
Cestovné -88 889,00 11043 -63 050,00 -85 326,00

7 Ostatní ONIV celkem: -311 393,69 -51 218,22 -74 478,14
z toho Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav. -50 430,26 11050 -36 852,14 -49 968,06

Daně,poplatky, úroky  -72 040,14 11051 -9 043,08 -9 348,08
Poskytnuté příspěvky -151 100,00 11052 -2 410,00
Pojištění -37 601,00 11053 -5 323,00 -12 752,00
Ostatní náklady -222,29 11059

8 ONIV celkem (3+4+5+6+7) -4 334 616,87 -1 222 752,81 -3 641 045,18
Investiční akce

9 61..      Investiční akce celkem -99 307,50 11060

ONIV + mzdy + odvody (8+1+2) -21 945 563,87 -13 156 926,81 -21 012 392,18

kontrola
ONIV + mzdy + odvody + investice(8+1+2+9) -22 044 871,37 -13 156 926,81 -21 012 392,18

kontrola
 Výsledek zdroje-použití 222 708,89 9 081,19 -0,18

Střediska z hlediska zdrojů

CELKEM

ÚTVAR



Přehled realizovaných projektů v roce 2017 včetně výše jednotlivých dotací
Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově aktivně působí v různých oblastech výchovy a vzdělávání.
Aktivity Cyrilometodějského gymnázia nad rámec zabezpečení výuky byly v roce 2017 financovány následujícími donátory:

Název projektu Anotace Dotace v Kč Poskytovatel
"Francouzské divadlo" Podpora činnosti Francouzského divadla 15 000 Město Prostějov
"Plavecký pohár" Podpora plavecké soutěže 5 000 Město Prostějov
"Francouzské divadlo" Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech 30 000 Olomoucký kraj 
"Projekt Centra celoživotního učení" Podpora vzdělávacích seminářů a kurzů pro veřejnost 12 000 Olomoucký kraj 
"Rozvoj kariérních a sociálních kompetencí" Program osobnostního rozvoje studentů 80 000 ČBK z prostředků Nadace Renovabis 
"Podpora etické výchovy" Podpora výuky etické výchovy 20 000 Nadační fond Josefa Luxe 
"Zvyšování kvality výuky MŠ a ZŠ" Podpora vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů 26 000 MŠMT
Celkem 188 000



       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 Počet rozhodnutí Počet odvolání 
Přijetí/nepřijetí ke studiu 31/118 22 
Přerušení studia 0  
Podmínečné vyloučení 0  
Vyloučení 0  
Opakování ročníku 1  
Přestup na školu 3  
 

 
 

14.2.  Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím za školní rok 2017/2018 

 
Podle § 10 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 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:   2 
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  22  

 
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 
  
  
  
  

 


