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1. Základní údaje o škole 
 

1.1. Úvod 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19 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@prostejov.charita.cz 
 Marie Richterová, richterova@cmgpv.cz 
 Mgr. Martina Šubčíková, subcikova@cmgpv.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: 3 
   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: Kateřina Straková 
    Kapacita SVČ: není stanovena 
    Počet zaměstnanců: 3 
   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: Kateřina Opatrná 
  Počet zaměstnanců: 2  

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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21,0

14,0

16,0

9,0

6,0

23,0

22,0

12,0

17,0

22,0

2,0

12,0

21,0

22,5

14,5

24,0

21,0

3,0

4,0

7,0

8,0



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 – 16.4. 2019  
                                           2. řádný termín – 17.4.2019   
                                   
2. kolo přijímacího řízení: nekonalo se  
  
Počet přihlášených studentů: 122 

- z toho: na 1. řádný termín – 68 
                                                       na 2. řádný termín – 54 
                                                        
 
Počet studentů, kteří se dostavili k  přijímacímu řízení dne 16. 4. 2019 na CMG:  68 
 
Nedostavili se: 0 
 
Počet studentů, kteří se dostavili k  přijímacímu řízení dne 17.4.2019 na CMG:  54 
 
Nedostavili se: 0 
 
Počet studentů, kteří konají náhradní termín na jiné škole: 0 
           
Počet studentů, kteří konají náhradní termín na CMG: 0       
 
Počet studentů přijatých: 30 
 
Počet nepřijatých studentů:   92 
 
Počet přijatých zápisových lístků: 30 
 
Počet odvolání proti nepřijetí:  

- přijato na základě odvolání v rámci autoremedury:   15   
- odvolání proti nepřijetí zaslané na KÚ Olomouckého kraje:   7 
-   

Celkem přijatých studentů: 30 
 
 
 
 
 



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   2019
jarní termín
27 studentů

Celkový přehled samé výborné: 9
dále prospěli s vyznamenáním: 12
prospěli: 6
neprospěli:     0

Společná část maturitní zkoušky
Počet žáků s prospěchem

Předmět 1 2 3 4 5
Český jazyk a lit. 27 22 5 1,18
Matematika 10 4 3 3 1,90
Anglický jazyk 16 16 1,00
Německý jazyk 0
Francouzský jazyk 1 1 1,00

Profilová část maturitní zkoušky
Počet žáků s prospěchem

1 2 3 4 5
10 9 1

         Německý jazyk 3 3 2,00
   Francouzský jazyk 7 4 3 1,43
Základy společenských věd 6 6 1,00

3 1 2
2 2
6 4 1 1

Geografie 4 3 1 1,25
1 1
8 4 4
4 2 1 1Fyzika 1,75

Informační technologie 1,00
Biologie 1,50

Matematika 1,00
Chemie 1,50

Předmět
Anglický jazyk 1,10

Historie 1,67

Celk. 
žáků průměr

Celk.
žáků průměr

Strana 1



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 7 7 2 1

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

2 2
1 1
1 1 1

2 2
9 6 8 2

1 1
2 2 1

   Chemie 1

2 2 1 2Biologie

Zeměpis

Fyzika

Dějepis

IT
Matematika

Francouzský j.

ZSV

Německý jazyk

Český j.
Anglický j.

Předmět

Okresní kolo
počty umístění na

Krajské kolo
počty umístění na 

Celostátní kolo
počty umístění na

Umělecké soutěže
Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo

Sportovní soutěže
Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo

SOČ
Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo



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

3 3 1 9

Oster.Sprach
diplom   B1

Oster.Sprach
diplom   B2

1 3

Německý jazyk

Anglický jazyk Francouzský jazyk



5. Výroční a evaluační zpráva o průběhu a výsledcích prevence rizikového chování    
ve školním roce 2018/19  ke dni 30. 6. 2019 

Návrhy opatření pro školní rok 2019/20 
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: 238 gymnázium, 106 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 částečně. 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 
pedagogických pracovníků a vytváření 

Metodik prevence se účastní setkání ŠMP okresu 
Prostějov a vybraných seminářů organizovaných 
či doporučených PPP. 

Rozhovory 



pozitivního přátelského prostředí a vazeb 
v pracovním kolektivu školy – kurzy, 
semináře, školení 
poskytování informací vycházejících 
z nejnovějších poznatků o situaci v oblasti 
rizikového chování – výuka, ICM, besedy 

Plněno. Programy  
a) pro studenty IV. a V. – právní minimum,  
b) pro studenty VI. a VII. – závislosti    

Zpětná vazba a hodnocení studentů 

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, slavnostní ukončení šk. r. pro 
žáky 9.A, mimořádné tř. schůzky (prima, 6.A, 
tercie – výuka ETV apod.) 

Rozhovory s rodiči 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Vyhodnocení materiálně technického zabezpečení (včetně prostor), personálního zabezpečení a  finančního zabezpečení  činnosti 
3.1. MTZ: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
  
3.2. Prostorové zabezpečení: 
 
   Nedostatečné   vyhovující   výborné 
  
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  Kyberšikana a jiné 

problematické 
chování na soc. sítích 

Jiné (záškoláctví, pozdní  
omlouvání absence …) 

Četnost 0 0 1 2 

Komentář k jednotlivým případům: 
          Kyberšikana v náznaku, vše v čas podchyceno a řešeno. Obecně má mnoho mladších žáků a studentů mlhavé povědomí  
          o těchto nebezpečích a mají tendenci lehkovážně jednat na soc. sítích. 
 
 
 



5. Návrh nových konkrétních opatření a změn v oblasti prevence rizikového chování pro příští školní rok:  
1) Využití osvědčeného systému preventivního programu „Žít naplno!“ a zapracovat témata dle nového plánu Krajského plánu primární  
     prevence rizikového chování 2019 -2022. 
2) Po dobré zkušenosti s programy organizace K.M.F.C, z.s. i v roce 2019/20 realizovat programy „Právní minimum“. 
     Pro žáky ZŠ a NG je objednán program E-bezpečí Olomouc zaměřený na aktuální problémy - kyberšikana, stalking, chování na soc.  
     sítích obecně apod. 



6.2. Výroční a evaluační zpráva o činnosti ICM a školní knihovny za školní rok 2018/2019 
 

Vedoucí ICM: Bc. Stanislava Rotterova, od 1. 1. 2019 Mgr. Kateřina Opatrná 
 
Informační centrum pro mládež: 

Otevírací doba ICM pro studenty a veřejnost: 
a) ve školním roce: 10.00–16.00 (3 dny v týdnu – z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice ICM) 
b) ve dnech školních prázdnin: pondělí až čtvrtek 10.00–15.00 

Průměrná návštěvnost ICM v průběhu dne: 
a) ve školním roce: 23   
b) v době prázdnin 3,9 

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):   230 
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 2018/2019: 

Počet knih Z toho počet knih z 
doporučené četby pro Čj

Počet odkazů na 
elektronickou verzi 
doporučené četby 

Počet odebíraných 
tiskovin 

1514 325 34 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 Evropského sboru solidarity a ukazovat studentům CMG možnosti jejich 

zapojení do programů EU 
 Reprezentovat ICM i CMG na akcích pro veřejnost (Burza volného času, Scholaris 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 střední školy o dobrovolnictví a mezinárodních projektech, besedy s účastnicí EDS 
 aktualizace informační brožury  Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji) a pravidelné zpravodaje ICM 
 pravidelné soutěže, např. Dobrodružství s počítačem, LuštěnÍČKO, EU v otázkách a tvořivé dílny 
 prodej odznáčků a slevových průkazů ISIC, ISIC Scholar a ITIC pro veřejnost 
 volně dostupné časopisy na chodbě před ICM 
 zapojení studentky UPOL do činnosti centra v rámci její praxe 

 
 



6. Volnočasové aktivity školy
6.1. Výroční a evaluační zpráva o činnosti Klubu Oáza
       a Střediska volného času v roce 2019/2020

1. Vedoucí: ŠK: Mgr. Martin Bradáč - úvazek 1,0
SVČ: Mgr. Kateřina Straková - úvazek 0,5

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

ŠK Mgr. Straková - 0,5 - pedagogický pracovník
Mgr. Bartoník - 1,0 - pedagogický pracovník (od ledna)
Mgr. Matula - 0,25 - pedagogický pracovník
Pražan, ThD. - 0,25 - pedagogický pracovník
Müller, DiS. - 0,5 - ostatní pracovník

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

b) počet pracovníků na dohodu (DPČ/DPP):
lektoři - počet: 23 (z toho 9 ve ŠK a 14 v SVČ)

3. Hodnocení personálního zabezpečení v uplynulém školním roce:
Do prosince bylo pers. zabezpečení pro chod 3 klubových místností, vedení pobytových kurzů nedostačující z důvodu malého počtu (2) prac.
Po přibrání dalšího člověka do klubu (od ledna), bylo personální zabezpečení vyhovující.
Personální obsazení pro vedení jednotlivých kroužků bylo vyhovující. Po dobu nemoci Mgr. Cahy byla zajištěna náhrada

4. Provozní doba Oázy:
Během školního roku je klubová místnost Oáza otevřena od 7:00 do 17:00 hodin
Otevření místností Klub-ka a stolního tenisu byla do prosince dle personálních možností a zájmu studentů a žáků
Otevření místností Klub-ka a stolního tenisu byla od ledna otevřeno vždy od 7.30 do 16 hodin.
O prázdninách je klub Oáza uzavřen
Realizace vodáckého tábora pro žáky a studenty od 15 let probíhá o velkých prázdninách pod vedením Martina Bradáče



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. Klubové místnosti byli žáky a studenty hojně využívány.

b) Zapojení se do kurzů Doopravdy - 1) duchovní obnovy
DO personálně zabezpečili školní kaplani
DO proběhly pro tyto třídy: 7.třída; 8. třída; kvarta - jednodenní

tercie; septima - vícedenní

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, se osvědčil kurz pro III. a 8.tř. ve Fryštáku, který byl veden jejími lektory.
Celkem proběhlo na NG (I., II., IV.) a na ZŠ (6., 7. a 9. třida) 6 pobytových kurzů, které jsme lektorovali,
pro III. a 8.tř. proběhl kurz v  DiSu ve Fryštáku, který lektorovali externisté (pracovníci DiSu)
Dále proběhli jednodenní / dvoudenní kurzy pro jednotlivé třídy během školního 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 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z Matematiky
Francouzské divadlo Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z Českého jazyka
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.)
Battlefield (lanové centrum Proud - Olomouc) - studenti NG
Battlefield (lanové centrum - Praha) - finále
Školní turnaj v pingpongu
Odry - přehlídka zájmové umělecké činnosti:

(recitace, hra na flétnu, dramaťák, kapela NG a VG)
Mladá scéna 2019 - Dramaťák: Něco přidej
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
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: 228
počet účastníků SVČ (ZÚ): 163

7. Webové stránky Oázy
počet návštěvníků stránek za školní rok: 1920 září 2018 - srpen 2019



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 Šablony 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. 2018/2019



( mimo akce pořádané CMG )

Jméno pracovníka Datum konání Název semináře
Mgr. Jitka Hubáčková 13.09.2018 Seminář GDPR

21.05.2019 Seminář - Rok s GDPR

Mgr. Jana Pokorníková 14.09.2018 Kurz pro asistenty pedagoga
14.06.2019 Kurz - asistent pedagoga v aktuálních otázkách

pí. Lucie Hanáčková 14.09.2018 Kurz pro asistenty pedagoga
14.06.2019 Kurz - asistent pedagoga v aktuálních otázkách

Mgr. Bohumila Měchurová 10.10.2018 Kurz hry na klavír
09.11.2018 Seminář - Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJ
12.03.2019 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti

Kolektiv pedagogů CMG 28.08.2018 Vzdělávací program - Práce s žáky s psychickými obtížemi
16.-20.6.2018 Vzdělávací a výchovný styl učitele ve třídě plné individualit

Mgr. Pavel Polcr 14.-16.11.2018 Konference CŠ a šk. zařízení

Mgr. Petr Matula 14.-16.11.2018 Konference CŠ a šk. zařízení

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

Veronika Zatloukalová 19.10.2018 Seminář - Rozvoj grafomotorických dovedností
01.09.2018 Kurz - Čtenářská pregramotnost - jazyková výchova u předškolních dětí
12.03.2019 Seminář - Zajímavé pokusy a objevy pro děti

25. a 26.4.2019 Seminář - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

Bc. Tereza Slezáková 26.11.2018 Montessori cestou
01.09.2018 Kurz - Čtenářská pregramotnost - jazyková výchova u předškolních dětí

17.10., 7.11.2018 Seminář - Plán ped.podpory a podpůrná opatření 1.-5. stupně 

Věra Pospíšilová 25. a 26.4.2019 Seminář - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

Mgr. Štěpánka Švorčíková 27.11.2018 Kurz základního školního lyžování



03.09.2018 Seminář - Jazykové hry v hodinách ČJ
12.03.2019 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti

Mgr. Tereza Kapecová 03.09.2018 Seminář - Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti
07.12.2018 Seminář - Finanční plánování rodiny
29.04.2019 Seminář - Práce s chybou v ČJ

PhDr. Renata Dohnálková 09.11.2018 Seminář - Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJ
12.03.2019 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti

Mgr. Martina Malečková 19.11.2018 Seminář - Zábavná čeština na 2.stupni ZŠ
12.03.2019 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti
12.02.2019 Seminář - vzdělávání pro učitele NJ

Bc. Jana Chammas 26.11.2018 Seminář - Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků

Mgr. Jaroslav Hádr 12.11.2018 Seminář - Měření neviditelného - jak měříme částice v mikrosvětě
23.10.2018 Seminář - Organická elekronika a Bioelektronika jako nové vědní obory

24. a 25.5.2019 Konference - Elixír do škol 2019
28.05.2019 Kurz - 33 žákovských experimentů za středoškolské fyziky

Mgr. Lenka Halouzková 19.09.2018 Seminář - Jak učit matematiku na SŠ

Mgr. Jana Krčová 19.09.2018 Seminář - Jak učit matematiku na SŠ

Mgr. Lenka Hofírková 26.11.2018 Seminář - Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků

Mgr. Liliana Pospíšilová 27.09.2018 Seminář - Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ
15. a 16.5.2019 Seminář - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Mgr. Jana Růžičková 12.12.2018 Seminář - Příklady dobré praxe a práce s chybou v Ma na SŠ

Mgr. Pavla Urbášková 12.12.2018 Seminář - Příklady dobré praxe a práce s chybou v Ma na SŠ

Mgr. Jolana Lucová 25.01.2019 Seminář - Internet ve výuce angličtiny II

Mgr. Alena Spurná 10.01.2019 Seminář - Angličtina kreativně



25.06.2019 Seminář AJ

Bc. Ada Zikmundová 25.01.2019 Seminář - Internet ve výuce angličtiny II

Mgr. Radim Žatka 07.04.2019 Kurz - Netrdiční a zážitkové hry v TV

Mgr. Kateřina Straková 11.04.2019 Kurz BOZP pro vedoucí SVČ

Mgr. Jitka Havlíčková 20.02.2019 Řízení a monitoring projektů Šablony II v praxi

Ing. Marie Cagalová 20.02.2019 Řízení a monitoring projektů Šablony II v praxi

Mgr. Ondřej Hubáček 29.03.2019 Seminář - Využití počítačů v matematice - Geogebra 3D

Mgr. Hana Martincová 17.05.2019 Seminář - Práce s fotografií - grafika

Mgr. Ing. Markéta Bobaľová 29.04.2019 Seminář - Učíme efektivně CLILem I



8. Údaje o  prezentacích a aktivitách školy       
2018/2019 

Srpen 
27. – 28. 8. 2018 Zahájení přípravného týdne ve Velkých Bílovicích ‐ Na konci srpna se ve velkých 

Bílovicích setkali pracovníci školy, aby načerpali nové cenné poznatky pro jejich práci s dětmi a 

mládeží. Zároveň se při mši svaté rozloučili s létem a potěšili se pohledem na letorosty vinné révy, na 

kterých visely velké střapce s nachovým nádechem. Do nového školního roku 2018/2019 vykročili 

pedagogové dobře naladěni s úsměvem na rtech.  

 

31. 8. 2018 Kurz “Vzdělávací a výchovný systém ve třídě plné individualit“ – pro pedagogy základní 

školy 

Září 
3. 9. 2018 Mše svatá na začátku školního roku ‐ Školní rok jsme zahájili společnou mší svatou v 

kostele Povýšení sv. Kříže, kterou celebroval Mons. Josef Nuzík. Po mši byli představeni noví studenti 

primy a šesté třídy.  

4. 9. – 7. 9. 2018 Seznamovací kurz primy ‐ Než zasedli do školních lavic, vyjeli studenti primy na 

seznamovací kurz. Díky hrám, aktivitám a společně stráveným chvílím se poznali se svou třídní 

učitelkou Mgr. Martinou Malečkovou i mezi s sebou a stali se jednotnou třídou. 

5. – 7. 9. 2018 Kurz kvinty „Kdo jsem já?“ ‐ Na Annabergu proběhl zářijový kurz pro kvintu s názvem 

„Kdo jsem já?“. Studenti v podzimních slunečních paprscích hledali a nalézali odpovědi na osobní 

otázky o svém životě. 

9. – 12. 9. 2018 Seznamovací kurz 6.A ‐ Na Staré Vodě strávili žáci 6.A čtyři dny plné aktivit a 

seznamovacích her. S paní třídní učitelkou Mgr. Pavlou Urbáškovou se lépe poznali a vytvořili si i 

vlastní pravidla třídy. Do nového školního roku 2018/19 je vyprovodilo teplé zářijové sluníčko…  

 

13. – 15. 9. 2018 Kurz „Nejsem tu sám“pro žáky 7.A ‐ Sedmáci se v půlce září společně vydali na 

Starou Vodu. Tentokrát se učili metodám správné komunikace, prohlubovali vzájemné poznání, 

rozvíjeli své vyjadřovací schopnosti a empatické vnímání.  

10. a 11. 9. 2018 Mimořádné schůzky s rodiči žáků 6. třídy a primy‐ Odborné tematické setkání bylo 
zaměřeno na seznámení rodičů s kyberprostorem, digitálními a informačními systémy i na rizika 
kyberprostoru, pravidla používání chytrých telefonů žáků a předcházení kyberšikaně. Druhá část byla 
věnována formám spolupráce s rodiči, podpoře školního prostředí, ale i vzájemné interakci mezi 
rodiči.  
 



17. 9. 2018 Mimořádné třídní schůzky pro rodiče tercie ‐ Rodiče byli seznámeni s průběhem výuky 

předmětu Etická výchova a mohli si i prakticky vyzkoušet některé z aktivit, které jejich děti budou 

během roku poznávat a objevovat při hodinách.  

18. 9. 2019  Exkurze kvinty do Carnunta 

18. 9. 2018 Exkurze pro kvintu Dukovany, Dalešice, Třebíč ‐ Každoroční exkurze pro studenty kvinty 

po památkách vědy i kultury do jaderné elektrárny Dukovany, přečerpávací elektrárny Dalešic a do 

historického města Třebíče přinesla mnoho zážitků, vědomostí a zkušeností. 

18. 9. 2018 Zahájení kurzu Paličkování (CCU) ‐ Kurz paličkování pod vedením výtvarnice Mileny 

Malinové bude probíhat v průběhu celého školního roku. 

20.9.2018  Exkurze 8.A do Javoříčských jeskyní a do Sluňákova ‐ Třída 8.A vyrazila ve čtvrtek za 

poznáním krás Javoříčských jeskyní. Autobus je také zavezl  do centra ekologické výchovy Sluňákov v 

Horce nad Moravou. Tam si vyzkoušeli spoustu zajímavých ekologických aktivit v přírodní galerii. V 

Lesním chrámu z dubových sloupů se chvíli pozdrželi a pak už hurá domů. Někteří si přivezli z exkurze 

lesní houby na večeři…  

21. 9. 2018 Výměnný pobyt Hüttenfeld ‐ V tonto roce opět proběhl již tradiční jazykový pobyt pro 

studenty němčiny kvarty a tercie v partnerské škole v německém Hüttenfeldu. V rámci akce studenti 

navštěvovali výuku různých předmětů na německo – litevském gymnáziu a poznávali krásy okolních 

měst a památek.  

23. – 25. 9. 2018 Kurz sekundy „Nejsem tu sám“ ‐ Stará Voda opět ožila díky studentům sekundy. 

Kurz na téma: „Nejsem tu sám“ doprovázelo pravé skotské počasí, které utužilo vztahy ve třídě. 

Studenti se vzájemně prostřednictvím nových aktivit více poznali mezi sebou i s panem třídním 

učitelem Mgr. Jaroslavem Hádrem, také se učili empatickému vnímání spolužáků a do většiny her se 

vrhali bez váhání ‐ po hlavě. Na závěr kurzu se na jesenických vrcholcích objevil první letošní sníh. 

24. 9. 2018 Zahájení kurzu Excelu (CCU) – Lektor Slávek Müller provede účastníky základy programu 

Excel, naučí pracovat s tabulkami a výpočty.  

26. 9. 2018 Přednáška Mons. Prof. Ladislava Tichého, Th. D. „Chvála lásky apoštolem Pavlem“ – V 

prostorách jazykové učebny Cyrilometodějského gymnázia proběhla veřejná přednáška na téma 

„Chvála lásky apoštolem Pavlem.“ Moravsko‐slezská křesťanská akademie pozvala profesora 

novozákonní biblistiky na olomoucké teologické fakultě, aby pohovořil více o Pavlově listu Kor 13, 

jednom z nejznámějších biblických textů. 

27. 9. 2018 Přednáška Roberta Sedláčka režiséra filmu Jan Palach pro sextu a septimu ‐ Známý 

scénárista a režisér Robert Sedláček poctil svou návštěvou Cyrilometodějské gymnázium dne 27. 9. 

2018. Se studenty sexty a septimy si celé dvě hodiny povídal nejen o životě a osudu Jana Palacha. 

Přednáška některé studenty inspirovala vzhledem k jejich budoucí kariéře, v jiných probudila zájem o 

zhlédnutí. 

Říjen 
22.  ‐  26.  10.  2019 Návštěva  studentů  z Německa  – V tomto  roce  jsme  zahájili  novou mezinárodní 

spolupráci s partnerskou školou z Brém. 7 studentů a 2 pedagogové z Německa strávili týden v České 

republice společně s našimi studenty ‐ především ze sexty a septimy. Zahájili jsme v Praze, kde jsme 

sbírali  informace  o  česko‐německé  historii  a  v projektové  činnosti  jsme  pokračovali  v Prostějově  a 

Olomouci.  



1. 10. 2018 ‐ Na začátku měsíce října proběhlo úvodní zasedání Studentské rady. Zástupci žáků všech 

tříd společně s vedením školy řešili aktuální témata a demokratickou cestou zvolili předsedu  pro 

tento školní rok.  

2. 10. 2018 Zahájení Výtvarného kruhu (CCU) – Výtvarně nadané zájemkyně budou mít celý školní 

rok možnost navštěvovat kroužek pod vedením Hany Martincové. 

3. 10. 2018 Zahájení Počítačového kurzu pro začátečníky (CCU) ‐ Jak pracovat s počítačem od 

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

3. 10. – 6. 10. 2018 Společenskovědní kurz do Prahy pro oktávu  

7. 10. – 9. 10. 2018 Kurz klíčových kompetencí kvarta „Láska a zamilovanost“ 

8. 10. 2018 Beseda se spisovatelkou a malířkou Lenkou Hoňákovou Civade ‐ Studenti kvinty a sexty 

měli možnost setkat se s prostějovskou rodačkou žijící už přes 20 let ve Francii. Hlavním tématem 

besedy bylo přiblížit studentům, jaký je život spisovatelky. Lenka Hoňáková Civade hovořila mimo jiné 

o tom, že dnešní mladí lidé mají veliké možnosti cestování a s tím související učení se jazykům. Obě 

třídy si procvičily francouzštinu ve společné diskuzi. 

10. 10. 2018 Exkurze tercie Mladečské jeskyně, Bílá Lhota, Loštice ‐ Tercie zažila ve středu den plný 

poznání a zážitků. V rámci předmětu biologie se vypravili na exkurzi do Mladečských jeskyní, kde si 

prohlédli stopy po osídlení člověka kromaňonského. V Arboretu Bílá Lhota jim „kouzelný dědeček“ 

představil účinky a léčivou sílu, kterou mají stromy a na závěr se přesunuli do Loštic. V Muzeu 

Olomouckých tvarůžků shlédli video v hanáčtině a někteří si voňavé sýry přivezli jako suvenýr domů. 

7. ‐ 9. 10. 2018 Kurz klíčových kompetencí kvarta „Láska a zamilovanost“ ‐ Studenti kvarty se svojí 

třídní paní učitelkou strávili 3 podzimní dny na Chalupě Annaberg. I přes značně ztížené podmínky 

dokázali, že společné soužití pro ně není žádný problém. Vzájemná ohleduplnost a také chuť zapojit 

se do aktivit jim rozhodně nechyběla. 

11. – 13. 10. 2018 Kurz klíčových kompetencí 9. A „Láska a zamilovanost“ ‐ Poslední z podzimních 

kurzů se konal na Staré Vodě. Třída 9. A si svůj kurz i s  panem učitelem třídním na téma „Láska a 

zamilovanost“ vychutnala se vším všudy.  S nasazením všech sil plnili fyzicky náročné výzvy a večer  

si zazpívali u táboráku známé písně.  

12. 10. 2018 Fond Lux ‐ Naše gymnázium, ZŠ a MŠ získalo opět 1. místo v programu podpory etické 

výchovy na školách, které uděluje Nadační fond Josefa Luxe. Cenu osobně přebral v budově senátu 

Parlamentu ČR v Praze ředitel školy Pavel Polcr. 

12. 10. 2018 Exkurze septimy do Britského centra v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci ‐ 

Studenti septimy se společně se svými vyučujícími a s novou asistentkou do výuky anglických jazyků 

podívali do Olomouce. V Britském centru KUP se dozvěděli o zkouškách Cambridge English 

Qualifications. Při prohlídce rozsáhlé knihovny se naučili, jak vyhledávat v databázi a také zjistili, že 

vstup do knihovny je možný i v noci.  

16. 10. 2018 „English club“ s Američankou Catherine ‐ Každé úterý a čtvrtek v klubu Oáza chystá 

Američanka Catherine něco zajímavého v „English club“. Je to pro studenty příležitost procvičit si 

anglický jazyk a zároveň si zahrát některou z anglických her, shlédnout zajímavý film či si poslechnout 

zahraniční hudbu. Naposledy ochutnali americkou specialitku ‐ burákové máslo a brusinkovou 

marmeládu na vece. 

16. 10. 2018 Exkurze kvarty do Moravského krasu a Kaprálův Mlýn 



17. 10. 2018 Sbírka „Bílá pastelka“‐ Dne 17. října proběhl 19. ročník veřejné sbírky pro nevidomé a 

slabozraké „Bílá pastelka“. Tradičně se na této sbírce podílelo  Cyrilometodějské gymnázium a ZŠ. 

Čtyřem šikovným studentkám ze sexty, z kvinty a z 9. A se podařilo vybrat v Prostějově dohromady 

přes 5000 Kč. 

19. 10. 2018 Den stromů ‐ V pátek třídy 6. A a prima navštívily park Kolářovy sady. Ekocentrum Iris 

zde připravilo naučné a praktické úkoly vztahující se ke „Dni stromů“. Děti se prostřednictvím 36 

úkolů různě rozmístěných po parku seznámily s různými druhy dřevin. Mezi zvláštnosti parku patří 

např. liliovník tulipánokvětý či lípa americká. Tři nejúspěšnější řešitelé si na závěr vyzvedli odměnu a 

pak se všichni vrátili zpět do školy.  

21. 10. 2018 – Debatní liga 

22. 10. – 19. 11. 2018 Piškvorkový turnaj ‐ Na podzim se velké přestávky v klubu Oáza plnily příznivci 

křížků a koleček. Piškvorkoví nadšenci z řad studentů gymnázia i ZŠ si to na čtverečkovaném papíře 

rozdali v několika kolech. Překvapením turnaje byla šikovná studentka sekundy, která obsadila 2. 

místo. Vítězové dostali  za odměnu sladké mlsotky i nové psací potřeby. 

24. 10. 2018 ‐ Okresní kolo soutěže středních škol ve volejbale 

Listopad 

1. 11. 2018 Společná mše školy v kostele sv. Cyrila a Metoděje ke slavnosti Všech svatých ‐ Na 

slavnost Všech svatých 1. 11. 2018 jsme se sešli v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Mši sloužil školní 

kaplan působící na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži P. Petr Káňa. Svou výraznou promluvou 

oslovil mnohé ze zúčastněných. Schola pod taktovkou Martina Bradáče krásně a jemně zazpívala. Na 

závěr mše svaté pan ředitel ocenil žáky, kteří získali certifikáty z anglického jazyka, nejlepší řešitele 

soutěže Přírodovědný klokan a úplně nakonec ocenil i dvě žákyně z 6. A za vykonaný dobrý skutek. 

 

7. 11. 2018 2018 Oblastní turnaj v Pišqworkách 

Několik let zkušeností, nadšení, spousta čtverečkovaného papíru pokresleného křížky a kolečky… 

Letošní ročník tradičního turnaje v piškvorkách už zná svého vítěze. Stal se jím tým PIXELY z CMG. Pět 

úžasných studentům našeho gymnázia získalo pohár v oblastním kole soutěže PIŠQWORKY. 

Převálcovali všech 12 týmů na čtverečkovaném bojišti a postupují tak do krajského kola do 

Olomouce.  

 

8. 11. 2018 Scholaris 

Ve čtvrtek ve Společenskovědním domě v Prostějově proběhla jako každý rok Přehlídka středních škol 

Scholaris, kde se i naše škola zúčastnila. Na prezentaci byl přítomen stánek č. 19 se zástupci ICM 

(Informačního centra pro mládež) a MEIS (Městského evropského informačního střediska)  Prostějov. 

 

16. 11. 2018 – Poděkování SONS 

16. 11. 2018 ‐ 2. místo v okresním kole turnaje KB FLORBAL CHALLENGE 

Hoši z různých ročníků vytvořili silný tým florbalistů, kterému chyběl opravdu kousek k 1. místu. Hráči 

za CMG museli změnit taktiku, poté co se dozvěděli, že zápasy se budou hrát jen 1 x 14 minut. 

Dokázali se perfektně sehrát, komunikace fungovala od prvního okamžiku a ukázali, že florbal  

je skvělý sport. Jedno vítězství a dvě remízy jim nakonec zajistily krásné druhé místo v turnaji.   

 

19. 11. 2018 Informační seminář k užití výukových tabulí 



Pedagogové se sešli v jedné z nově zrekonstruovaných tříd, aby se dozvěděli více o práci s výukovou 

interaktivní tabulí. Školitel se snažil demonstrovat, jak tato pomůcka dokáže usnadnit výuku. Na 

„velkém tabletu“, jak nazval výukovou tabuli, předváděl, jak si ukládat nakreslené tahy a napsané 

texty. Je to pro nás výzva, naučit se dobře s touto unikátní novinkou pracovat a zvyknout si na ni. 

 

20.11.2018 Výchovný koncert Romantická hudba ‐  Dva mladí špičkoví hudebníci Petr Mašlaň 

(violoncello) a Daniel Jun (klavír) zavítali do klubu Oáza. Romantické tóny violoncella a klavíru se 

roznesly po celé škole a navodily milou a příjemnou atmosféru. 

 

20. – 21. 11. 2018 Soustředění scholy ve Vrahovicích ‐ Z úterý na středu proběhlo soustředění scholy 

ve Vrahovicích. Děvčata se pečlivě připravovala s vedoucím Mgr. Martinem Bradáčem na Adventní 

zastavení. Nacvičovali pásmo Popelky Nazaretské od Václava Renče. Byl to příjemně strávený čas se 

spoustou nejen hudebních zážitků. 

 

21. 11. 2018 Přednáška Doc. P. Petra Chalupy ThD., biblisty na teologické fakultě UP v Olomouci ‐ 

Vpodvečer dne 21. 11. 2018 jsme si vyslechli další přednášku známého a v našem regionu pravidelně 

vystupujícího odborníka a pedagoga P. Petra Chalupy na téma "Mladí v bibli". Přednášku zajistila 

MSKA, region Prostějov a byla jako obvykle velmi poutavá. Návštěvníci, kteří si ji přišli poslechnout, 

se dozvěděli velmi zajímavé skutečnosti o mladých lidech z pohledu Bible. Velká většina návštěvníků 

těchto přednášek přichází "z venku" a jsou velmi spokojení nejen s úrovní přednášek, ale také s 

prostorami a zázemím, které k těmto účelům propůjčuje Cyrilometodějské gymnázium. 

22. 11. 2018 Dobrodružství s počítačem ‐ Tradičně proběhl na naší škole 14. ročník soutěže 

čtyřčlenných družstev 4. a 5. tříd ZŠ „Dobrodružství s počítačem.“ Letošního ročníku se zúčastnilo 29 

družstev, což je historicky největší účast. Žáci soutěží v těchto dovednostech: hraní počítačové hry, 

kreslení obrázků na dané téma, úprava letáčku v programu Word a vyhledávání informací na 

internetu. Loňské vítězství obhájilo družstvo žáků z Myslejovic.   

25.11.2018 Tým √1764 ovládl tabulku Debate League ‐ O víkendu 23. ‐ 25. listopadu 2018 se náš 

tradiční debatní tým ve složení Ladislav Burgr, Adam Karásek a Jakub Szymsza zúčastnil prvního 

turnaje Debate League, tedy debatní ligy v anglickém jazyce. Během víkendu jsme debatovali o 

jmenování nejvyššího soudce Spojených států, kladech a záporech jaderných zbraní či účasti české 

armády na zahraničních operacích. Přestože konkurence byla velká, nakonec jsme všechny čtyři 

debaty vyhráli, tím pádem jsme se umístili na prvním místě, získali místo druhého nejlepšího řečníka 

celého turnaje a tabulku Debate League vedeme. Za týden nás čeká druhý turnaj české Debatní ligy v 

Šumperku, kde budeme v debatách o postavení žen ve společnosti bojovat o posunutí v žebříčku na 

čelní příčku, po novém roce bude poté vrcholit jak česká, tak anglická Debatní liga, kde budeme ve 

vyřazovacích kolech soutěžit o účast na prestižním celorepublikovém finále v prostorách Senátu. (J. 

Szymsza) 

26. 11. 2018 Okresní kolo soutěže „Bible a my“ ‐ V pondělí proběhlo okresní kolo soutěže „Bible a 

my“ v prostorách CMG. Soutěže se celkem zúčastnilo 54 žáků. Z toho 24 studentů z CMG, ZŠ a MŠ v 

Prostějově.  Ze čtyř kategorií postoupilo 6 žáků do ústředního celostátního kola, které proběhne v 

Brně BIGY 22. března 2019. 

27. 11. 2018 – Překladatelská soutěž v anglickém jazyce 

28. 11. 2018 – Přednáška právní minimum pro kvartu a 9.A   

 



28.11.2018 ‐ Kreativní odpoledne Výroba adventních věnců ‐ Poslední středu v měsíci listopadu jsme 

se potěšili setkáním v klubu Oáza, kde jsme společně vyrobili a nazdobili spoustu adventních věnců 

do našich domovů i pro školní kapli. Ten největší věnec nyní zdobí hlavní vchod do školy. Advent je 

tady… 

29. 11. 2018 3. místo v krajském kole PIŠQWORKY ‐ Ve čtvrtek se v Olomouci setkalo 16 

pětičlenných týmů z celého Olomouckého kraje, aby poměřily své schopnosti v PIŠQWORKÁCH. V 

silné konkurenci středních škol se naši studenti umístili na krásném 3. místě. Kostičkovaný tým Pixely 

patřil k nejmladším týmům turnaje  Při cestě vlakem se už vymýšlela taktika a jméno týmu na příští 

rok. 

Prosinec 

2. 12. 2018 Adventní zastavení ‐ První adventní neděli jsme strávili společně v chrámu Povýšení 

svatého Kříže při adventním zastavení. Letošní téma bylo Popelka Nazaretská od známého básníka 

Václava Renče. Pásmo připravili žáci a studenti naší školy pod vedením spirituála školy Antonína 

Pražana, ThD. a vedoucího scholy Mgr. Martina Bradáče. Po skončení pásma bylo připraveno agapé v 

katechetickém sále.  

3. 12. 2018 – Hodnocení soutěže „ O adventní výzdobu třídy“ 

4. 12. 2018 Den otevřených dveří na  CMG   ‐ Den otevřených dveří na CMG přilákal spoustu rodičů s 

dětmi. Zájemci o studium na naší škole se mohli na prezentaci setkat s panem ředitelem, který 

zodpověděl všechny otázky. Ve třídách s adventní výzdobou čekali učitelé a žáci s pečlivě 

připraveným programem.  Soutěže, kvízy, hádanky, hmatové kartičky, chemické pokusy, slepé mapy, 

artefakty z přírody, francouzské speciality či německá slovíčka…To a mnohem víc zažili příchozí hosté. 

Mikuláš s andělem se s  každým rozloučili a na cestu mu věnovali čokoládku.  

5. 12. 2018 ‐ Mikuláš, andělé a čerti…  ‐ I tento rok sexta dodržela tradici a převlékla se za tato 

stvoření, aby potěšila i potrápila ostatní studenty. Zodpovědně a v poklidu navštívili všechny třídy a 

společně si zazpívali. 

7. 12. 2018  ‐ Kroužek florbalu fandí na Mistrovství světa ve florbale 2018 ‐ V pátek 7. 12. 2018 si 

mladí florbalisti z kroužku přivstali, aby vlakem přijeli včas do Prahy  Libně na ojedinělou sportovní 

akci MS ve florbale 2018. Divácky zajímavý florbalový zápas odehrál Singapur a Japonsko (2 : 4).  Po 

utkání jsme se občerstvili v obchodní centru Harfa a mohli se opět vrátit na fandící tribunu. Tentokrát 

Polsko porazilo Thajsko (9 : 1). Byl to velký zážitek, že jsme se mohli stát součástí skvělé atmosféry v 

aréně. 

10. 12. – 11. 12. 2018 Festival Francouzského divadla v Moskvě 

12. ‐ 14. 12. 2018 ‐ Kurz klíčových kompetencí „Mně se líbí…“ pro 8. A ‐ Osmáci se svojí třídní paní 

učitelkou Štěpánkou Švorčíkovou strávila tři nezapomenutelné dny plné aktivit ve Fryštáku v Domě 

Ignáce Stuchlého. Žáci při aktivitách  přirozeně naráželi na různá témata, která jsou v tomto období 

lidského života aktuální a získávali nové zkušenosti prostřednictvím zážitků. Profesionální instruktoři 

Vašek a Monika připravili třídě nezapomenutelný program, který se zaměřoval především na poznání 

rozdílů v komunikaci dívek a chlapců a pochopení tělesných i psychických změn v období puberty.  

12. ‐ 14. 12. 2018 ‐ Kurz klíčových kompetencí „Mně se líbí…“ pro tercii ‐ Tercie se svojí třídní paní 

učitelkou Adou Zikmundovou prožila ve Fryštáku v Domě Ignáce Stuchlého tři nezapomenutelné dny 

plné aktivit, při kterých studenti přirozeně objevovali různá témata, která jsou v tomto období 

lidského života aktuální a visí nad nimi otazníky. Zkušené instruktorky Zuzka a Marťa připravily třídě 



program, který se zaměřoval především na poznání rozdílů v komunikaci dívek a chlapců a pochopení 

tělesných i psychických změn v období puberty.   

12. ‐ 14. 12. 2018 ‐ Obhajoba SOČ ‐ 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 zpracovali mnoho zajímavých a nápaditých témat. 

15. 12. 2018 ‐ Adventní koncert Cyrilometodějského gymnázia ‐ V sobotu odpoledne se v chrámu 

Povýšení svatého Kříže konal Adventní koncert Pěveckého sboru Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a 

MŠ. Představili se zpěváci z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci spolu s naším sborem 

pod vedením Mgr. Bohumily Měchurové. Posluchači se mohli naladit na adventní čas krásnými 

písněmi. 

17. 12. 2018 – Školní kolo talentové soutěže „Psaní všemi deseti“ 

18. 12. 2018 ‐ Ugly Christmas Sweater Party 

20. 12. 2018 ‐ Akademie Studenti studentům ‐ Než začaly vánoční prázdniny, prkna prostějovského 

divadla zapružila pod studenty CMG. Každá třída si připravila krátké originální vystoupení. Někteří 

zvolili tanec či zpěv, jiní dali přednost vtipné scénce. Pod taktovkou oktavánů se všichni báječně 

bavili…  

20. 12. 2018 ‐ Předvánoční mše ‐ Předvánoční mši celebroval významný host vícerektor 

Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci P. Pavel Šupol. Mše se konala v kostele svatého 

Cyrila a Metoděje. Nechyběly ani děti z mateřské školky. O hudbu se postarala schola pod vedením 

Mgr. Martina Bradáče. Na závěr mše svaté pan ředitel vyhlásil výsledky soutěže „O nejhezčí adventní 

výzdobu třídy.“ 

Leden 

Školní turnaj v pingpongu 2019 ‐ Zatímco venku za okny pingpongové místnosti poletovaly sněhové 

vločky, uvnitř se odehrával školní turnaj ve stolním tenise. Celkem 21 hráčů se setkávalo na koncích 

zeleného stolu celý měsíc prosinec. Byla to skvělá napínavá podívaná. Teď už známe tři nejlepší hráče 

naší školy…  

4. 1. 2019 ‐ Tříkrálová sbírka ‐ Tříkrálové charitativní sbírky, kterou již tradičně pořádá Charita, se i 

letos zúčastnilo mnoho studentů z naší školy. Dobrovolníci z víceletého gymnázia i ze základní školy 

navštívili nemocnici, Centrum sociálních služeb Prostějov a také centrum města Prostějova. Rozdávali 

radost všude tam, kam přišli. 

8. 1. 2019 ‐ Žehnání maturitních stužek ‐ V úterý na ranní mši požehnal spirituál školy otec Petr 

Matula růžovo‐bílé maturitní stužky letošních maturantů, kterými budou ostužkování na 

Reprezentačním plese CMG dne 19. ledna 2019.  Oktaváni, ať se Vám daří jak na plese, tak i u 

maturitní zkoušky! 

19. 1. 2019 – Reprezentační ples CMG  

25. 1. 2019 ‐ Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí primy ‐ Na konci ledna proběhl 1. 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí primy na CMG. Přípravné kurzy pokračují až do 

dubna. Testy jsou vždy bezprostředně po vypracování vyhodnocovány společně s vyučujícím a děti 

tak ihned zjistí, jakou udělaly chybu. Všichni zájemci o studium mají možnost na CMG přijít v dané 

termíny (pátky odpoledne) a bezplatně si vyzkoušet testy, se kterými se pak potkají u přijímacích 

zkoušek. 



29. 1. 2019 – Kurz první pomoci s Mgr. Hubáčkem 

30. 1. 2019 ‐ Školní kolo recitační soutěže ‐ Někteří až na poslední chvíli podali svou přihlášku na 

recitační soutěž. Letošní ročník soutěže stál za to. Výběr recitovaných textů byl různorodý a porota se 

bavila. Vedle klasické Erbenovy Polednice z básnické sbírky Kytice se objevily i moderní texty od 

Woodyho Allena vždy ve zcela osobitém podání našich studentů. 

31.1.2019 ‐ Netradiční přespání ve škole ‐ Ve čtvrtek se nás sešla velká parta v Klubu Oáza. Kluci i 

holky z primy, sekundy, ze šestky a ze sedmičky se na Netradiční přespání ve škole těšili. Povečeřeli 

jsme, pozdravili se neobvyklými světovými pozdravy a při hře Aktivity se nám všechny svaly v těle 

zahřály. Na druhou večeři jsme si podle chuti objednali pizzu. Z pěti trailerů jsme téměř jednohlasně 

zvolili večerní film. Následovalo dobrodružství a trošku strachu, který jsme zažili při Velké noční hře s 

čelovkami. Zatančili jsme si JustDance. Někdo si ubrouskovou technikou vyrobil pěkný tácek či kolíček 

ukrývající vtipné překvapení. Všichni si večer moc užili. 

 

ÚNOR 

10. ‐ 16. 2. 2019 ‐ Zimní lyžařský kurz tercie ‐ Studenti tercie jako první třída letošní sezónu vyrazili na 

lyžařský výcvikový kurz na Annaberg.  Celý týden provázelo pěkné počasí a dobré sněhové podmínky. 

Všechna družstva absolvovala sjezdový výcvik a v půlce týdne vedoucí kurzu pan učitel Žatka 

zorganizoval společný půldenní výlet na běžkách.  Byl to příjemně strávený čas a tercie se o poznání 

více poznala. Hodně zábavy si užili při společném „palačinkovém večeru“ a při biatlonu, na který se 

přijel podívat i pan učitel Hubáček.  

17. 2. 2019 – Turnaj ve stolním tenise ‐ Dne 17. 2. 2019 proběhl velký turnaj ve stolním tenise v 

Ohrozimi. Turnaje se zúčastnili žáci CMG, jejich rodiče a přátelé.  Po celou dobu panovala výborná 

atmosféra v duchu fair – play a na šesti zelených stolech létaly míčky sem a tam. Hlavní organizátor 

soutěže P. Pavel Caha stojí za kroužkem stolního tenisu při CMG již řadu let. Pro vítěze tohoto klání 

byly připraveny diplomy, medaile a sladké ceny. 

17. ‐ 23. 2. 2019 ‐ Zimní lyžařský kurz kvarty ‐ Zimní lyžařský kurz kvarty se konal jako tradičně ve ski 

areálu Annaberg. Studenti byli ubytovaní na chatě Sluníčko na Staré vodě a na svah dojížděli denně 

několik minut autobusem. Cílem kurzu bylo naučit se lyžovat a někteří pokročilí lyžaři už pouze 

zdokonalovali své lyžařské dovednosti. Byla tu také možnost naučit se jízdě na snowboardu, kterou 

někteří studenti využili. Po dvou dnech výuky  nejistými obloučky sjeli i náročnější terén.  Kurz se 

obešel bez vážných zranění a do Prostějova jsme si přivezli spoustu zážitků.  

24. 2. – 2. 3. 2019 Zimní lyžařský kurz 8.A ‐ Zimní lyžařský kurz 8. A se vydařil. Všichni žáci za týden 

strávený ve skiareálu ANNABERG zlepšili své lyžařské dovednosti a naučili se základním deseti 

pravidlům FIS. Vedoucí kurzu Mgr. Matyášek zajišťoval organizaci kurzu, o stravu se celý týden starali 

manželé Bradáčovi a P. Antonín Pražan společně s žáky připravoval modlitby 

BŘEZEN 

5. 3. 2019 pokračovací kurz pro septimu „Kam patřím“ ‐ V úterý v Klubu Oáza proběhl pokračovací 

kurz pro septimu na téma „Kam patřím“. Studenti se v rámci kurzu podíleli např. na společném 

projektu „MOST“ a při zážitkové hře zaměřené na hlední řešení se ukázalo se, že jsou schopni velmi 

dobře zvládnout vzájemnou komunikaci a dojít tak bez obtíží ke společnému cíli.  

6. 3. 2019 Mše Popeleční středy ‐ První den postního období se studenti a učitelé z gymnázia, 

základní školy a mateřské školy sešli v kostele sv. Cyrila a Metoděje k popeleční mši. Celebroval ji 



Páter František Bezděk, který působí na SOŠ svatého Jana Boska v Kroměříži. Všichni měli příležitost 

být požehnáni popelcem a začít tak postní dobu. Při mši krásně hrála a zpívala schola pod vedením 

Mgr. Martia Bradáče a za doprovodu Mgr. Tomáše Davida. 

8. 3. 2019 Beseda s europoslancem Pavlem Svobodou ‐ V pátek zavítal na naše gymnázium poslanec 

Evropského parlamentu, právník a vysokoškolský pedagog Pavel Svoboda. Se studenty probíral 

aktuální témata v politickém dění a snažil se detailněji přiblížit jeho vlastní práci.  Studenti se aktivně 

zapojili a využili možnosti blíže poznat, co obnáší práce europoslance. 

8. 3. 2019 První místo v „Olomoucké Argubitce 2019“ ‐ Na krajském střetnutí debatních týmů, které 

proběhlo v Olomouci, se dvoučlenný tým z Cyrilometodějského gymnázia s názvem „NEGACE“ umístil 

na první příčce. Několikrát do roka probíhají tzv. „argubitky“ v různých městech po celé České 

republice. Za měsíc se soutěžící setkají ve Zlíně a také Klub Oáza při CMG poskytne zázemí pro jednu 

ze soutěží. Organizátorem těchto utkání je Česká debatní společnost. 

11. 3. 2019 Pondělní postní modlitba ‐ Vždy v pondělí v čase před Velikonocemi se scházíme u naší 

kukaně k ranní postní modlitbě, kterou připravuje vždy jeden z kněží působících na CMG. Písničky 

chystají a na kytaru doprovází studentky vyššího gymnázia, stálé členky scholy. Také si čteme 

evangelium. Tato společná modlitba otevírá každý nový týden postní doby.   

11. ‐ 12. 3. 2019 Pokračovací kurz pro kvintu „Kdo jsem já“ ‐ Dvoudenní pokračovací kurz 

osobnostního růstu „Kdo jsem já“ strávila kvinta v prostorách Klubu Oáza. Kurz byl rozdělen na 

praktickou a teoretickou část a zaměřoval se především na sebepoznání. Prostřednictvím zážitkových 

aktivit měli studenti možnost dojít k uvědomění si vlastních postojů a k sebereflexi. Na realizaci kurzu 

se podílela také nová praktikantka Petra ‐ studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci. 

14. 3. 2019 Výchovný koncert manželů Kocůrkových v Oáze ‐ Druhý březnový čtvrtek přijali manželé 

Kocůrkovi pozvání na CMG od paní učitelky Měchurové.  Koncert s názvem „Hudba starověkých 

kultur, středověku a renesance“ byl poutavý zejména proto, že studenti mohli poznat starodávné 

nástroje z různých období i z různých částí světa. Po koncertu si někteří zvídaví studenti nástroje 

osahali a vyptali se pana Kocůrka na zajímavosti. Manželé pocházejí z Brna a jsou absolventy 

Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU). Jejich společným velkým zájmem je cestování a tak 

mají i mnoho co vyprávět ze svých cest. 

18. – 19. 3. 2019 Pokračovací kurz pro sextu „Žádný člověk není ostrov“ ‐ V pondělí a v úterý 

proběhl pokračovací kurz klíčových kompetencí s hlavním tématem „Žádný člověk není ostrov“. 

Obsah kurzu byl zaměřen především na zvládání emocí a význam stresu v našem životě. Studenti 

sexty zažili náročné a zároveň přínosné a obohacující aktivity, které vedly opět k bližšímu poznání 

sebe samých. O přípravu a realizaci celého programu se postarali Kačka Straková a Marek Bartoník. 

22. 3. 2019 Soutěž „Bible a my“‐ Ústřední kolo soutěže „Bible a my“ proběhlo v pátek 22. 3. 2019. 

Mezi zástupci ze 7 krajů ČR se zařadilo i CMG. Soutěž se konala v Brně na Biskupském gymnáziu. 

Nejdříve psaly test první dvě kategorie a zbytek studentů shlédl přednášku o africkém kmeni Masajů, 

poté se skupiny v aule vystřídaly. U těžkých testů rozhodovaly body i čas a do ústního kola 

postupovalo pouze prvních 6 soutěžících. Každá kategorie měla své téma jako např. Sv. Pavel a jeho 

cesty, Kniha Exodus či Podobenství. Osm studentů na soutěž doprovodili a podpořili Petr Hubáček, 

Martin Bradáč a Marek Bartoník.  

22. – 24. 3. 2019 Duchovní obnova tercie – Na cestu jsme se tentokrát vydali zcela odkázáni  na 

dobrodiní naše největšího vlakového dopravce, který nás s výlukami nezklamal. Pauzu čekání v 



Bruntále jsme využili k hledání PEKLA, NEBE  a ZEMĚ. Vaření bylo tentokrát zcela v režii sedmnácti 

studentů. Obzvláště lívance se povedly skvěle! Páteční večer jsme mohli prožít celonoční adoraci či 

pochod s křížovou cestou na Annaberg. V sobotu jsme skrze různé aktivity, večerní mši svatou a 

dobré jídlo zažívali, že „Štěstí začíná uvnitř.“ Vlakem jsme se v pořádku v neděli vrátili domů.  

25. 3. 2019 Sbírka „Srdíčkové dny“ ‐ V pondělí 25. 3. 2019 se čtyři studentky naší školy zapojily do 

tradiční dobročinné sbírky „Srdíčkové dny.“ V jarním neklidném počasí vyrazily do ulic města 

Prostějova s kasičkami a s kolekcí veselých magnetek a kolíčků. Zakoupením těchto drobných 

předmětů kolemjdoucí lidé přispěli na pořízení rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčků, 

zdravotních kočárků a podobně. Výtěžek veřejné sbírky pomůže vážně nemocným dětem, které jsou 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu odkázány na celodenní péči jednoho z rodičů. 

26. 3. 2019 Plavecký přebor CMG 

29. – 31. 3. 2019 Duchovní obnova septimy 

30. 3. 2019 Duchovní obnova kvarty ‐ S vírou, nadějí a láskou jsme od supermarketu Albert a se 

sestrou Albertou vyrazili do Bystřice pod Hostýnem. Jako správní poutníci jsme vystoupili na poutní 

místo Svatý Hostýn, kde jsme při mši, při křížové cestě a při lízání zmrzliny mysleli na ostatní 

spolužáky z kvarty. Po krátké zastávce na hřbitově jsme už uháněli autem zpět k domovu.   

DUBEN 

2. 4. 2019 Plavecké závody „O pohár CMG“ ‐ V úterý 2.4.2019 se v Městských lázních Prostějov 

uskutečnily plavecké závody družstev i jednotlivců. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci (6. – 

9. třídy ZŠ a NG) a starší studenti (1. – 4. ročník SŠ). Plavci a plavkyně z CMG se s celkovým součtem 

bodů umístili na  2. místě v kategorii starší studenti za GJW. V kategorii mladší žáci obsadilo CMG 5. 

příčku. Plavecké závody byly zrealizovány za podpory města Prostějova. 

3. 4. 2019 Historicky největší vítězství CMG na přeboru církevních škol ve florbale ‐ sen se proměnil 

ve skutečnost! Léta florbalových zkušeností na věhlasném přeboru církevních škol ve sportovní hale v 

Dubině se konečně zúročila. Chlapecký tým studentů pečlivě sestavený nejlepšími tělocvikáři CMG 

vyrazil před úsvitem v 5:45 hod z prostějovského nádraží. Rozespalí leč připraveni bojovat se utkali v 

prvním zápase s olomouckým Gymnáziem Německého řádu, které přijelo do Ostravy stejným 

rychlíkem. Prostějovský tým nasázel olomouckým 4 branky.  

Další soupeři, mezi kterými byly silné týmy např. z Ostravy či Brna, nedali našim chlapcům nic 

zadarmo. O třetí místo se hrálo se 100% nasazením až do poslední stopované minuty. 

O  půl  třetí  odpoledne  dozněly  zvuky  plastových  florbalek  a  děrované míčky  dolétaly.  Vítězství  na 

bronzové  příčce  bylo  zasloužené  a  skvělá  domluva,  organizace  a  spolupráce  celého  týmu  k tomu 

velmi přispěly.  V průběhu turnaje padaly na hřiště jen slova povzbuzení a vzájemné chvály.  

Ostravskými šatnami ještě dlouho zněly společné písně a radostné výkřiky…  

 

8.  4.  2019  „Odznak  všestrannosti“    ‐  Patnáct  sportovců  ze  ZŠ  a  NG  z  CMG  poměřilo  síly  s  jinými 

sportovci  z  různých  škol  v  soutěži  „Odznak  všestrannosti“  nebo  také  „Sazka  Olympijský  víceboj“. 

Tento školní sportovní projekt patří v ČR k největším. Založili jej dva olympijští medailisté  

v  desetiboji  Robert  Změlík  a  Roman  Šebrle.  Pod  vedením  pana  učitele  Hubáčka  každý  z  žáků 

absolvoval deset disciplín, na které se v hodinách TV společně připravovali. Někteří přivezli i medaile. 

 

14. 4. 2019 Křížová cesta ‐ Na květnou neděli proběhla v chrámu Povýšení svatého Kříže modlitba 

Křížové cesty ECCE HOMO – Hle, člověk.  Autorkou zamyšlení k jednotlivým zastavením a 



doprovodných fotografií je Michaela Šmidrová, studentka sexty. Hudbou a zpěvem modlitbu 

doprovázela schola pod vedením Martina Bradáče. 

15. 4. 2019 Velikonoční kreativní odpoledne ‐ V pondělí jsme měli v Oáze další oblíbené kreativní 

odpoledne. Tentokrát bylo hlavním tématem pletení pomlázek a malování velikonočních vajíček 

speciální technikou  ‐ voskem. Sešli se tu holky i kluci z různých tříd. Jak si uplést pěkný „kocar“ 

ukazoval Martin Bradáč, který pomlázky plete spoustu let. Dívky více času věnovaly nanášení 

barevných vosků špendlíkovou hlavičkou na připravená čistá vajíčka. Zdobné vzory, dobré rady a 

klidnou atmosféru přinesla do klubu mezi děti Jana Bartoníková. Po chvilce trpělivosti si šikovné ruce 

odnesly vlastnoručně vyrobený symbol Velikonoc. 

 

23. 4. 2019 Battlefield  ‐ Již tradiční branný závod Battlefield měl letos naše čtyřnásobné zastoupení. 

Týmy CouCou, 6 tigers, WWIA.T.M a Jablečný koláč s posypkou bojovaly téměř do vypuštění dechu 

nejen s těžkou konkurencí, ale i s velkým větrem a vlastním pudem sebezáchovy. Soutěž se již 

poněkolikáté konala v olomouckém lanovém centru Proud. Týmy překonávaly překážky rozdílné 

obtížnosti v různých výškách, plnily logické úkoly, soutěžily v historických znalostech a v prostorové 

orientaci. V nabídce bylo množství různorodých úkolů, jejichž výběr záležel pouze na strategické 

vyspělosti týmu. Všechny týmy zápasily do posledních minut časového limitu o příděl bodů. 

I když snaha všech týmů byla obrovská, zdrcujícím finišem a zřejmě i vtipně zvolenou formou 

prezentace historické osoby nakonec zvítězil tým Jablečný koláč s posypkou  a vybojoval si tak postup 

do celostátního finále, které proběhne v Praze. 

23. 4. 2019 Velikonoční mše CMG ‐Společnou velikonoční mši naší školy v kostele Sv. Cyrila a 
Metoděje vedl vzácný host olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.   Při mši zpívala a hrála schola 
tradičně pod vedením Mgr. Martina Bradáče, který vždy s velkým citem vybírá krásné písně.  Otec 
arcibiskup měl připraveno poutavé a zároveň srozumitelné kázání pro studenty a zaměstnance školy. 
Na závěr mše si vzal slovo pan ředitel Mgr. Pavel Polcr a jmenovitě ocenil studenty, kteří se v průběhu 
roku umístili na předních pozicích ve vědomostních a jiných soutěžích či získali mezinárodní jazykový 
certifikát. 
 
23. 4. 2019 Slavnostní otevření a požehnání nových prostor ‐ Cyrilometodějské gymnázium 

zmodernizovalo specializované učebny a venkovní prostory školního dvora díky podpoře z 

Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení kvality vzdělávání studentů gymnázia v 

klíčových kompetencích CMG Prostějov.“ Po mši svaté se konalo slavnostní otevření 

zmodernizovaných učeben a nových venkovních prostor, které požehnal olomoucký arcibiskup Mons. 

Jan Graubner. Celá akce proběhla za přítomnosti televize Noe a významných hostů z prostějovské 

radnice, mimo jiné i PaedDr. Jana Krchňavého náměstka primátora a MVDr. Zuzany Bartošové. 

Nechyběl ani pan architekt Ing. Otto Schneider, který celý projekt navrhoval.   

25. 4. 2019 Večer francouzského divadla ‐ Večer francouzského divadla probíhal tento rok ve velkém 

stylu opět pod taktovkou paní Chammas. Čtyři vynikající představení v podání studentů CMG, výborní 

moderátoři, veselé publikum a ochutnávka typických francouzských pokrmů – to vše bylo ve čtvrtek 

večer (nejen) k vidění v Městském divadle v Prostějově. Studenti ukázali svůj herecký potenciál a 

vášeň pro divadlo před diváky a zúročili tak spoustu hodin příprav a zkoušení.   

26. 4. 2019 Poslední zvonění oktávy a pasování septimy 

29 . 4. 2019 Debatní tým √1764 ve finále v Senátu Parlamentu České Republiky ‐ O víkendu probíhal 
v Praze velký finálový turnaj v debatování anglické i české ligy. V anglické lize náš legendární debatní 



tým √1764  vyhrál základní část a postoupil do pondělního finále, které se uskutečnilo v Jednacím sále 
Senátu Parlamentu České republiky. V Senátu bylo hlavním tématem debatování v anglickém jazyce 
„Jaderné zbraně nám přinesly více škody než užitku“, kde naši obhajovali opoziční stranu a debatu 
vyhráli. Pohár předával ministr školství Robert Plaga a pan senátor Jiří Růžička. Druhé finále české ligy 
se zaměřilo na problematiku zadlužení. Debatní tým poskládaný ze studentů Ladislav Burgr, Adam 
Karásek a Jakub Szymsza ukořistil další dvě výhry a tudíž dva týmové poháry ‐ za 1. místo v anglické 
lize a za 2. místo v české lize z turnajů v průběhu celého roku. Jakub Szymsza navíc získal ocenění 
jakožto nejlepší anglický řečník, nejlepší nováček v anglické i české lize a druhý nejlepší český řečník. 

30. 4. 2019 Majáles 2019 ‐ K poctě Danielovi Nekonečnému  

2. 5. 2019 Studenti CMG četli na náměstí jména obětí holokaustu ‐ Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu, které probíhá v Praze každoročně od roku 2006, se letos uskutečnilo poprvé v Prostějově. 
Odpoledne 2. 5. 2019 na náměstí T. G. Masaryka před budovou muzea se sešla široká veřejnost a 
mezi ní i někteří studenti CMG, aby se zapojili do čtení, do akce zvané Jom ha‐šoa. Jádrem této akce 
byl maraton čtení jmen žen, mužů a dětí, kteří byli kvůli svému přisouzenému židovskému nebo 
romskému původu pronásledováni, perzekuováni a zavražděni během druhé světové války. 

11. 5. 2019 Duchovní obnova 8. A „Štěstí začíná uvnitř“‐ Nebylo nás sice moc (4), ale stálo to za to! Z 
Prostějova jsme vyrazili vlakem do Starého Města u Uherského Hradiště. Každý ostatním představil 
na začátku nějakou postavu, která ho zaujala, a seznámil s jejím odkazem.  Po cestě jsme se pak 
snažili zachytit na foťák místa, která nám připomínají nebe, tento svět a peklo. Od vlaku jsme na 
Velehrad pokračovali pěšky a přemýšleli, co vede ke štěstí (dobrá komunikace, zdravé sebepřijetí, že 
nás má někdo rád). Na Velehradě jsme pak ke kříži položili kamínky či dřívka symbolizující naše 
těžkosti, které Bohu odevzdáváme. Pomodlili jsme se v bazilice (i za ty, co nejeli), dali si zmrzlinu (i za 
ty, co nejeli) a vlakem uháněli k domovu. 

11. – 16. 5. 2019 Sonnenberg ‐ Vybraní žáci z kvinty, sexty a septimy měli možnost zažít jedinečný 
týden v německém městečku Sonnenberg, které leží 80 km severně od Berlína. Celý seminář byl na 
téma česko – německé vztahy a účastnily se ho česká i německá skupina studentů. Paní učitelka 
Dominika Šmidrová a pan učitel Tomáš David doprovázeli studenty na všech aktivitách, které byly 
vedené v anglickém jazyce. Studenti si procvičili i němčinu při komunikaci s německými vrstevníky. 
Ubytování se nacházelo uprostřed lesů v krásné přírodě a stravu zajišťovala hotelová kuchyně 
prostřednictvím švédských stolů  třikrát denně. Podnikli společně několik výletů, např. do 
historického města Goslar, ležícího uprostřed Německa v Dolním Sasku v pohoří Harz. Historie tohoto 
města je svázána s těžbou rud v nedalekém Rammelsbergu a doly i s městem jsou součástí světového 
dědictví UNESCO.  

15. 5. 2019 Český den proti rakovině ‐ I tento rok se naše škola zapojila do tradiční a známé sbírky 

Český den proti rakovině. Letošní sbírka se konkrétněji zaměřila na nádorová onemocnění plic. Středa 

byla chladná a deštivá a pro čtyři studenty z CMG  to byla velká výzva. Po dvojicích chodili městem s 

košíčkem žlutých symbolů sbírky a vybírali finanční prostředky prostřednictvím jejich prodeje. Obě 

dvojice vybrali celkem 6.198 Kč. Vybrané peníze putovaly do občanského sdružení Liga proti rakovině 

Praha. 

20. ‐ 21. 5. 2019 Pokračovací kurz pro tercii „Líbí se mně…“ ‐ Kurz tercie navázal na předešlé 

zkušenosti z Fryštáku. Opět jsme se jako třída více sblížili, diskutovali jsme a vyměňovali si názory a 

také jsme si užili spoustu legrace. Děvčata i chlapci si tvořili profil ideálního partnera a srovnávali jej 

pak se skutečností. Venku bylo deštivo a tak jsme v suchu a teple Klubu Oáza nasávali příjemnou a 

velmi otevřenou atmosféru. Parádní kurzík se vším všudy. 

20. – 24. 5. 2019 Kariérní praxe studentů sexty ‐ Studenti vykonali týdenní kariérní praxi na 

odborných pracovištích, odpovídající zájmu a zaměření žáků. V rámci absolvování praxe si studenti 



vedli deník praxe, který byl podkladem pro prezentaci při  závěrečném semináři a sdílení zkušeností s 

ostatními studenty. Deník praxe bude součástí profesního portfolia žáka. 

 

21. – 24. 5. 2019 Maturity ‐ Maturanti završili své roky studia na gymnáziu maturitní zkouškou. Při 

mši dostali požehnání k úspěšným závěrečným zkouškám. Celá letošní maturitní třída předvedla 

excelentní výkon. Někteří členové komise označili tuto maturitu za příjemné popovídání si o odborné 

problematice. Při závěrečném zhodnocení byla cítit spokojenost na obou stranách.  

22. 5. 2019 Přednáška Prof. Drahoše 

22. ‐ 23. 5. 2019 Pokračovací kurz pro kvartu „Láska a zamilovanost“ ‐ I kvarta prožila letošní školní 

rok už poslední pokračovací kurz. Nejdříve jsme byli svědky soudního líčení v parku v altánku, potom 

jsme si odskočili na přednášku Prof. Drahoše, který zavítal na naši školu a hovořil shodou náhod o 

rodině. Pak už jsme se vrhli do společných projektů. Ukázalo se, že naše kvarta je skvělá parta a že 

debaty a probírání témat z různých úhlů pohledu – v tom jsou kvartáni jako ryby ve vodě. Užili jsme si 

kamarádskou a pohodovou atmosféru, otestovali se a každý si z kurzu odnesl svůj malý kousíček 

poznání. Shodli jsme se, že trávit čas společně se nám zkrátka moc líbí.. 

23. 5. 2019 Středoškolský turnaj v plážovém volejbale – „HRDINOVÉ Z PÍSKU“ ‐ I takto by se dalo 

popsat účinkování našich nadějných beach – volejbalistů Honzy a Dana ze septimy ve středoškolském 

turnaji v plážovém volejbale. 

„Ranní teploty horkotěžko převyšovaly15C hranici teploměru, a tak se sportovci museli vyrovnávat s 

chladným pískem, čemuž odpovídalo i nezvyklé odění. Zima však naše borce nezchladila, právě 

naopak, to oni byli ti, kteří zmrazili výsledkem 15 : 12 soupeře a rivala z GJW a dosáhli překvapivého 

skalpu hned na úvod turnaje. Na povedený výkon z prvního duelu se však nepodařilo navázat. Proti 

párům z RG jsme byli bezzubí. V druhém derby s GJW se proti sobě postavily páry, které sehrály 

krásný set, ale pár zkažených míčů nás poslalo do kolen zabřednutých v chladném a mokrém písku. U 

srdce nás ale hřála jedna věc. Jedinou výhrou  dokázali porazit celkově druhý tým turnaje, za což jim 

patří náležité ovace studentů CMG.“ Jan Lakomý 

28. 5. 2019 Krajské kolo soutěže Odznak všestrannosti ‐ V úterý se pět studentů z našeho gymnázia 

vypravilo reprezentovat školu v navazujícím postupovém kole náročného víceboje, který se konal na 

atletickém stadionu v Hranicí na Moravě. Závodníci v rámci Odznaku všestrannosti musí splnit šest 

disciplín: sprint 60 m, skok daleký do písku z rozběhu, shyby na šikmé lavičce, leh‐sedy, hod míčkem a 

pak si zvolí jednu ze tří variant: běh 1000 m, plavání po dobu 2 minut či dribling basketbalovým 

míčem.  

31. 5. 2019 Předávání maturitních vysvědčení, zahradní slavnost‐ Absolventi Cyrilometodějského 

gymnázia získali z rukou biskupa Josefa Hrdličky svá maturitní vysvědčení poslední květnový pátek.   

Celý maturitní ročník, jejich rodiny  a blízcí přátelé a zaměstnanci školy  se setkali na slavnostní mši 

svaté v chrámu Povýšení sv. Kříže.  O výběr písniček na mši svatou  se postarali oktaváni spolu s 

Martinem Bradáčem vedoucím scholy. Někteří  ze studentů se dočkali speciálních ocenění, např. 

Cena zřizovatele školy, Cena školního kaplana, Cena maturitní komise.  

Po slavnostní mši svaté jsme vyšli z chrámu Povýšení svatého Kříže bočními dveřmi do Rajské 

zahrady. Zahradní slavnost právě začínala… Stoly se prohýbaly pod tácy s dobrým jídlem, sladkého ani 

slaného nechybělo, malé děti zobaly první červené třešně a vesele poskakovaly okolo čerstvých 

maturantů a jejich rodičů. Zahradu naplňovala příjemná atmosféra až do pozdního večera.  



21. 6. 2019   Vyřazení deváťáků – V pátek 21.6. proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. A. Akce začala 

společnou mší ve školní kapli a následovala oficiální část za přítomnosti rodičů, pedagogů a rodinných 

příslušníků ve venkovní učebně. Po skončení formálního programu byli všichni pozváni na  přátelské 

povídání při příjemném občerstvení v klubu Oáza. 

28. 6. 2019 Mše na závěr školního roku  ‐ Na závěr školního roku se konala mše svatá v kostele sv. 

Cyrila  

a Metoděje. Při mši jsme se rozloučili s dlouholetým školním kaplanem P. Mgr. Petrem Matulou SDB.  

a  jáhnem Petrem Hubáčkem,  který odchází  do důchodu.  Po mši  byla udělena  významná ocenění  z 

různých soutěží a předány výroční ceny studentům. Krásný hudební doprovod zajistila školní schola. 



9. Výroční zpráva o činnosti Centra celoživotního učení při CMG ve 
školním roce 2018/19   

 
Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově 
zaměřuje svou činnost na oblast dalšího vzdělávání dospělých. Nabízí nejen zájmové a 
odborné kurzy pro širokou veřejnost, ale také vzdělávání pedagogickým pracovníkům našeho 
gymnázia. V nabídce jsou také akreditované vzdělávací programy Etické výchovy, které jsou 
nabízeny i ostatním školám. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem se zaměřujeme na 
témata etické výchovy, osobnostního růstu studentů, rozvoj kompetencí pedagogů, efektivní 
hodnocení práce studentů, ale i zhodnocení práce školy systémem autoevaluace.  
 
Pedagogové a pracovníci gymnázia zahájili nový školní rok již na konci srpna výjezdním 
seminářem do Velkých Bílovic. Zabývali se tématem „Práce s žáky s psychickými obtížemi“ -
v rámci operačního programu Věda, vývoj a  vzdělání MŠMT - „Zvyšování kvality výuky SŠ 
na CMG v Prostějově“. Učitelé pod vedením psycholožky Mgr. Andrey Šíchové aktivně 
zpracovávali předložená témata a modelové situace. Ve skupinách analyzovali problematická 
témata, projevy a řešení případů dané poruchy, společně s lektorkou třídili znalosti a 
zkušenosti v dané oblasti a jejich využití pro praxi. 

 
  
 
    
 
Další oblastí snahy Centra celoživotního učení je podpořit a realizovat vzdělávání pro různé 
věkové skupiny dospělých, včetně seniorů. Nabízíme širokou nabídku počítačových i 
zájmových kurzů. Zvláštní důraz klademe na rozvíjení schopností a znalostí účastníků. 
Důležité je oživení zájmu o vlastní vzdělávání a seberozvoj i v dospělém věku a aktivní 
začleňování do veřejného života. 
V tomto roce jsme zrealizovali počítačové kurzy pro začátečníky a pro pokročilé, které vedla 
Bc. Anna Müllerová. Dále proběhly rozšiřující kurzy Práce s fotografií, Práce s flash diskem a 
Kurz MS Excel pod vedením Květoslava Müllera, Dis., kde se zájemci naučili tvorbu tabulek 
a funkcí. Tvorbu pohyblivých prezentací z fotek, textů a obrázků v programu PowerPoint a 
jejich převod na video zájemce v kurzu před koncem školního roku naučila Bc. Anna 
Müllerová. 
V průběhu školního roku se sedmi kurzů zúčastnilo 48 účastníků. 
Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách. Nabídky jsou 
zveřejňovány také v Radničních listech a články vychází v regionálním tisku.  
 
 



 

 
 
 
Mezi nabízené zájmové kurzy patří Výtvarný kruh pro dospělé a Kurz paličkování, které 
probíhají v průběhu celého školního roku. Výtvarný kruh je určen všem zájemcům o kresbu a 
malbu. V příjemném a inspirativním prostředí pod vedením Mgr. Hany Martincové vznikají 
osobitá díla.  
Výtvarně nadaní a tvořiví zájemci mohou navštěvovat také celoroční kurz Paličkování. V 
tomto roce byla situace ztížená dlouhodobou zdravotní neschopností lektorky paní Mileny 
Malinové. Zájmové kruhy v průběhu celého školního roku navštěvovalo 22 účastníků. 
 

 
Aktuální nabídky jsou průběžně zveřejňovány na webu CCU, v regionálním tisku, Radničních 
listech, prostřednictvím letáků, plakátů a Facebooku.  
 
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 dotaci jsme 
mohli zachovat stávající ceny kurzů. 
 
 
 
  
 
 
 
 



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 2018/2019  proběhlo inspekční šetření týkající se informační gramotnosti 

pro celorepublikovou zprávu ČŠI. 

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

probíhají elektronickou formou. 



 
 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

12. Základní údaje o hospodaření školy 
      za rok 2018 – gymnázium  
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
  
   
 
   
   

 
    



 
 
                                               
 

        Zpráva o hospodaření školy za rok 2018 

 
 
 

 
  

    
a)    Výnosy  v tis. Kč  
   

1. Tržby za vlastní výkony 919  
2. Ostatní výnosy 892  
3. Tržby z prodeje majetku 1  
4. Přijaté příspěvky 304  
5. Provozní dotace 26 810  
6. V ý n o s y     c e l k e m     28 926  

 
 
    
b)     Náklady   
   

a) Spotřeba materiálu, energie 4 166  
b) Služby 2 951  
c) Osobní náklady            20 945  
d) Daně a poplatky 11  
e) Ostatní náklady 263  
f) Odpisy 1 412  
g) 
h)           

Poskytnuté příspěvky 
Daň z příjmu  

2
 

 

N á k l a d y   c e l k e m  
 
 

29 750

 
    

Hospodářský výsledek -824  
    
    

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                               
 

        
 

 

  Zpráva o čerpání finančních prostředků v roce 2018    
        
        

a)    Příjmy       v tis. Kč
       

1.      Příjmy z dotace SR                    23 647
2.      Příspěvky rodičů, ostatní příspěvky     829
3.      Prostředky zřizovatel    
4.      Granty a dotace (projekty Město PV, Ol. Kraj, Renovabis)  126
5.      Dotace EU     9 577
6.      Dary fyzických a právnických osob, (zřizovatel, nadace)   297
7.      Fondy      
8.      Příjmy z ostatních činností (pronájem, školení, úroky, ost. výnosy) 257
9.      P ř í j m y     c e l k e m     (součet ř. 1 až 9)   34 733
       

        
b)     Výdaje       v tis. Kč

       V ý d a j e   c e l k e m      36 833
        z toho:                            
     Investiční výdaje  c e l k e m               8 482
        
     Neinvestiční výdaje   c e l k e m    28 351
     z toho :                                 
    a) výdaje na platy pracovníků školy                   15 869

 b) 
zákonné odvody zdravot. a sociál. 
pojištění                    5 008

 
c) výdaje na učebnice, knihy a 

učeb.pomůcky,DHM             3 526
 d) výdaje za energii, plyn, vodu                           654

 
e) opravy a udržování, cestovní náhrady, 

repre. náklady                                                  207

 
f) nákup ostatních služeb (nájem, revize, 

komunikace)                                                    2 748
 g) ostatní provozní náklady                                339

        
PŘÍJMY - VÝDAJE              -2 100

        
        

     
        
        
        
   
      
        

 

 

 
 
 



 
 
                                               
 

 
 
 

                             Čerpání rozpočtu v roce 2018

 v Kč                                                        ZDROJE KRYTÍ                                             

34 732 833 23 646 485 829 073 20 000 106 191 297 327 9 576 743 257 015

Celkem Dotace SR Příspěvky Zřizovatel Ost. granty Fondy Dotace 

rodičů Renovabis a dotace ESF

1.Mzdy 15 868 629 15 083 118 257 826 7 500 17 200 127 000 268 720 107 265
v tom Platy zaměstnanců 14 494 139 14 071 078 160 126 100 000 62 470 100 465

OPPP 1 374 490 1 012 040 97 700 7 500 17 200 27 000 206 250 6 800

2.Zákonné odvody 5 007 652 4 862 127 90 149 21 241 34 135

2 Zákonné odvody 5 007 652 4 862 127 90 149 21 241 34 135

Mzdové prostředky s odvody 20 876 281 19 945 245 347 975 7 500 17 200 127 000 289 961 141 400

3. Nákup materiálu celkem 3 525 700 1 110 839 22 922 12 500 2 600 64 308 2 304 702 7 829
v tom Učebnice,šk.potř.zdar. 170 548 170 173 375

Knihy,učeb.pomůcky 1 384 945 236 613 3 340 999 1 138 590 5 403

Drobný hm.majetek 1 708 425 485 945 1 453 4 361 52 117 1 164 549

Ochrané pomůcky 4 333 4 333
Kancelářské potřeby 75 396 67 258 8 139

Materiál na opr.a údržbu 30 377 30 377

Ostatní 151 675 116 140 17 754 2 600 11 192 1 563 2 427

4. Nákup vody,paliv, energie 654 062 613 702 6 151 34 209
v tom El.energie 285 430 270 908 14 522

Paliva (plyn) 251 914 229 909 4 870 17 136

Voda 97 686 93 853 1 282 2 551

Odpady 19 032 19 032

5. Nákup služeb celkem 2 748 290 1 753 562 319 268 86 391 105 436 448 129 35 503
v tom Služby pošt 26 218 14 681 11 537

Služby telekomunikací 77 821 57 825 240 19 756
Nájemné 687 690 665 418 2 900 11 900 7 472

Konzultac.porad.služby 112 833 112 070 763

Služby školení a vzděl. 258 606 30 958 24 669 202 979
Bezp.sl.,úpravy softw.,TS 48 844 48 844

Reklama,propagace 51 560 42 179 9 381

Režijní náklady na stravování 238 104 218 160 19 944
Programové vybavení 119 231 61 365 2 514 8 593 46 760

Ostatní 1 127 382 502 062 247 321 74 491 96 843 198 391 8 275

6.Ostatní 207 573 130 862 57 252 2 100 17 359
v tom Opravy a udržování

Opravy a udržování bud. 22 380 21 942 438

Reprezentace 43 836 1 213 40 523 2 100
Cestovné,cest.náhrady 141 357 107 707 16 291 17 359

7. Ostatní ONIV celkem 339 253 92 275 223 850 22 420 230 479
v tom Ost.pov.poj.hraz.zaměst. 60 129 59 420 1 230 479

Daně,popl., úroky 88 528 19 317 69 211

Poskytnuté příspěvky 152 004 129 584 22 420
Pojištění 38 592 13 538 25 054

Ostatní provozní náklady
8. ONIV Celkem (3+4+5+6+7) 7 474 877 3 701 240 629 443 12 500 88 991 171 843 22 420 2 770 420 78 020

9. NIV Celkem (1+2+8) 28 351 158 23 646 485 977 418 20 000 106 191 298 843 22 420 3 060 381 219 420

10. Investice 8 481 644 1 965 282 6 516 362

11. Výdaje celkem (9+10) 36 832 802 23 646 485 2 942 701 20 000 106 191 298 843 22 420 9 576 743 219 420

12. Rozdíl (zdroje - výdaje) -2 099 969 -2 113 628 -1 516 -22 420 37 594

        

VÝDAJE PODLE DRUHU Doplňková 
činnost

Dary - 
nadace, 
zřizovatel



 
 
                                               
 

 

Celkem 11     Gymnázium 1

34 732 833,12 11000 14 088 646,00 23 646 485,00
Mzdové prostředky

1 Mzdové prostředky -15 868 629,00 -9 999 705,00 -15 083 118,00
z toho Platy zaměstnanců -14 494 139,00 11001 -9 438 615,00 -14 071 078,00

OPPP/OON -1 374 490,00 11002 -561 090,00 -1 012 040,00
Zákonné odvody -5 007 652,00 -3 260 496,00 -4 862 127,00

2 Zákonné odvody -5 007 652,00 11003 -3 260 496,00 -4 862 127,00
ONIV

3 Nákup materiálu  -3 525 699,69 -416 905,66 -1 110 839,03
z toho Učebnice, šk.potř.zdarma -170 548,00 11010 -60 499,00 -170 173,00

Knihy, učeb.pomůcky -1 384 944,62 11011 -156 263,21 -236 613,21
Drobný hm.majetek -1 708 425,46 11012 -152 572,75 -485 945,42
Ochranné pomůcky -4 333,00 11013 -680,00 -4 333,00
Kancelářské potřeby -75 396,31 11014 -15 779,70 -67 257,70
Materiál na opravy a údržbu -30 377,00 11015 -9 577,00 -30 377,00
Ostatní -151 675,30 11016 -21 534,00 -116 139,70

4 Nákup vody,paliv,energie celk. -654 062,06 -153 802,30 -613 701,61
z toho Elektřina -285 430,47 11021 -69 103,19 -270 908,34

Plyn -251 914,01 11022 -54 706,32 -229 908,57
Voda -97 685,58 11023 -23 908,79 -93 852,70
Odpady -19 032,00 11024 -6 084,00 -19 032,00

5 Nákup služeb celkem -2 748 289,56 -507 051,14 -1 753 562,49
z toho Služby pošt -26 218,00 11030 -10 633,00 -14 681,00

Služby telekomunikací /tel.,Internet/ -77 821,17 11031 -19 617,17 -57 825,17
Nájemné -687 690,00 11032 -93 346,00 -665 418,00
Konzultac.porad.práv.služby, revize -112 833,48 11033 -37 512,48 -112 070,48
Služby školení a vzdělávání -258 605,90 11034 -8 500,90 -30 957,90
Bezp. sl., úpravy softw. -48 844,35 11035 -18 125,35 -48 844,35
Reklama, propagace -51 559,53 11036 -14 138,00 -42 179,00
Režijní náklady na stravování -238 104,00 11037 -111 262,00 -218 160,00
Programové vybavení -119 230,72 11038 -17 404,54 -61 364,72
Ostatní -1 127 382,41 11039 -176 511,70 -502 061,87

6 Ostatní: -207 573,16 -80 079,16 -130 862,16
z toho Opravy a udržování 11040

Opravy a údržba budovy -22 380,16 11041 -7 164,16 -21 942,16
Reprezentace -43 836,00 11042 -1 213,00
Cestovné -141 357,00 11043 -72 915,00 -107 707,00

7 Ostatní ONIV celkem: -339 252,72 -58 415,84 -92 274,71
z toho Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav. -60 128,87 11050 -42 426,84 -59 419,71

Daně,poplatky, úroky  -88 527,85 11051 -11 457,00 -19 317,00
Poskytnuté příspěvky -152 004,00 11052
Pojištění -38 592,00 11053 -4 532,00 -13 538,00
Ostatní náklady 11059

8 ONIV celkem (3+4+5+6+7) -7 474 877,19 -1 216 254,10 -3 701 240,00
Investiční akce

9 61..      Investiční akce celkem -8 481 644,00 11060

ONIV + mzdy + odvody (8+1+2) -28 351 158,19 -14 476 455,10 -23 646 485,00
kontrola

ONIV + mzdy + odvody + investice(8+1+2+9) -36 832 802,19 -14 476 455,10 -23 646 485,00
kontrola

 Výsledek zdroje-použití -2 099 969,07 -387 809,10 0,00

Střediska z hlediska zdrojů

CELKEM

ÚTVAR



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově 
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Komentář k účetní závěrce 

Cyrilometodějského gymnázia, základní škola a mateřské školy  
za rok 2018 

 
Vychází se z účetnictví organizace za rok 2018 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  
                             Zpráva o hospodaření 

Škola čerpá především ze státní dotace (normativní), dále disponuje prostředky ze 
školného a z grantů, projektů.  Prostředky na investice (dostavba ZŠ, úprava budovy 
gymnázia, úhrada spoluúčasti k projektu ITI – modernizace učeben a realizace 
technického zhodnocení) hradí zřizovatel školy – Arcibiskupství olomoucké. Škole 
nicméně 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. 
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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 2018 byla na mzdy s odvody vynaložena částka 20.876.281,- Kč, 
tj. 73,63% neinvestičního rozpočtu školy. V porovnání s rokem 2017 bylo na 
mzdy s odvody vynaloženo o cca 3.265 tis. Kč více, po eliminaci růstu kapacit 
ZŠ se jedná o navýšení o cca 2,2 mil Kč. Navýšení normativů pro církevní 
školy ze strany MŠMT a efektivní hospodaření s prostředky dotace umožnilo 
významně posílit mzdovou oblast (dorovnání 9% navýšení mezd 
v regionálním školství za předcházející rok).  
Také pro rok 2019 jsou zajištěny  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.  
Podporovat odborné vzdělávání pracovníků, zajišťovat prostředky z realizace projektů 
Šablony I a II. Klíčová oblast investic. 

 Zjištěné skutečnosti 
                Evaluační zdroj  Zjištěná skutečnost 

                                                                    Studium materiálů školy  
                                                   V roce 2018 byla na rozvoj zaměstnanců vynaložena částka 365.721,- Kč, tj. 

1,3 % neinvestičního rozpočtu školy. Navýšení těchto prostředků 
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koresponduje se potřebou rozvoje a možnostmi financování z projektů 
Šablony. 

                                                   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 2018 byla na úhradu provozu školy vynaložena částka 2.829.798,- 
Kč tj. 9,9% neinvestičního rozpočtu školy. Došlo k navýšení cca o 300 tis. 
Kč, Navýšení souvisí s realizací projektu ITI – modernizace učeben 
gymnázia a s tím souvisejícím zvýšením provozních nákladů. Ve spotřebě 
energií je však vykazována úspora cca 50 tis. Kč.  
 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.   

                            V roce 2019 dochází k avizovanému zvyšování cen energií, proto je nutné      
                            věnovat pozornost realizaci úsporných opatření – obměna energeticky  
                            náročných spotřebičů aj. Pozitivně tuto oblast ovlivnila získaná dotace ITI  
                            z prostředků EU na rekonstrukci a vybavení přírodovědných učeben  
                            gymnázia. Je třeba však i nadále hledat zdroje a realizovat úsporná opatření  
                            pokračováním obnovy ICT zaříjení. Vzhledem k tomu, že uvedené investice  
                            nelze hradit z dotace MŠMT, je třeba se aktivně zapojit do realizace  
                            projektů Šablony II či hledat další zdroje (zřizovatel, zvýšení školného aj.).  
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Nutností přesto zůstává dbát na úspory (např. instalace spořičů vody apod.)     
Efektivní systém tisku a kopírování umožňuje přehled počtu kopií za osobu a 
motivuje k úsporám (v roce 2014 116 tis. Kč, v roce 2015 128 tis. Kč, v roce 
2016 100 tis. Kč, v roce 2017 124 tis. Kč, v roce 2018 129 tis. Kč). 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. Pozitivní dopad na hospodaření školy v oblasti provozních nákladů mělo  
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 2018 byla na podporu žáků vynaložena částka 92.522,-  Kč na odměny 

studentům, náklady na stravování žáků činily 238.104,- Kč , ostatní náklady 
na podporu studentů (kurzy, DO, soutěže) 386.293,- Kč. Celkově bylo na 
rozvoj studentů vynaloženo 716.919,- Kč, což je 2,5% neinvestičního 
rozpočtu školy.   
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 
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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 11.869.153,- 

Kč, tj. 32,24 % celkového rozpočtu školy, což je o cca 11 mil. Kč více, než 
v roce 2017.  V roce 2018 byla realizována rekonstrukce a modernizace 
odborných přírodovědných učeben včetně špičkového vybavení ICT 
technikou a moderními učebními pomůckami. Převážná část prostředků 
vynaložených na tuto oblast byla získána z prostředků dotace ITI z fondů EU. 
Zřizovatel školy – Arcibiskupství olomoucké přispělo na povinnou 
spoluúčast částkou 1.000 tis. Kč, vlastní zdroje školy (především ze školného) 
kryly zvýšené náklady projektu v celkové částce 1.400 tis. Kč.   

   
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 byla 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.  
 
 
 
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. 
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 Zjištěné skutečnosti 
              Evaluační zdroj Zjištěná skutečnost 

                                                                      Studium materiálů školy  
V loňském roce byla na marketing vynaložena částka 155.869,- Kč, tj. 0,5 % 
neinvestičního rozpočtu školy.  
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 

                               Zpráva o hospodaření 
Doplňková činnost školy musí být ze zákona zisková. Výnos doplňkové 
činnosti byl v roce 2018 cca 257 tis. Kč, zisk činil 38 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 

 Zjištěné skutečnosti 
              Evaluační zdroj Zjištěná skutečnost 

                                                     Zpráva o hospodaření školy 
 

Město Prostějov podpořilo školu finančními prostředky v celkové výši 47 tis. 
Kč na podporu konkrétních projektů (Francouzské divadlo, Plavecký pohár). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 

Činnost Francouzského divadla podpořil také Olomoucký kraj částkou 30 tis. 
Kč. Olomoucký kraj poskytl dále 29 tis. Kč na realizaci aktivit CCU.  
Z prostředků Nadace Renovabis byl Českou biskupskou konferencí podpořen 
projekt Rozvoj kariérních a sociálních kompetencí studentů částkou 20 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 2018 škola pokračovala v realizaci projektu Zvyšování kvality 
výuky ZŠ a MŠ na CMG v Prostějově v rámci tzv.“Šablon ZŠ a MŠ“ 
s využitím prostředků ve výši 188 tis. Kč. V projektu tzv. Šablon SŠ byly 
realizovány aktivity financované z prostředků EU ve výši 389 tis. Kč. Aktivity 
obou projektů v roce 2019 podpoří především vzdělávání pedagogů, jejich 
vzájemné setkávání a předávání zkušeností.  

 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 2018 je účetní ztráta ve výši 823 tis. 
Kč, který je vykazován po zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku, na 
které nedostává škola žádné finanční prostředky.  
 
 
 
V Prostějově dne 29.3.2019 
 
 
Zpracoval: Ing. Marie Cagalová  



13.  Přehled realizovaných projektů v roce 2018 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 2018 financovány následujícími donátory:

Název projektu Anotace Dotace v Kč Poskytovatel
"Francouzské divadlo" Podpora činnosti Francouzského divadla 39 000 Město Prostějov
"Plavecký pohár" Podpora plavecké soutěže 8 000 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 29 191 Olomoucký kraj 
"Rozvoj kariérních a sociálních kompetencí" Program osobnostního rozvoje studentů 20 000 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 MŠ a ZŠ 187 856 MŠMT
"Zvyšování kvality výuky SŠ" Podpora vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů SŠ 388 886 MŠMT
Celkem 722 933



       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 
  
  
  
  
 


