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1. Základní údaje o škole

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.

Studijní obor: základní škola 79-01-C/01
IZO ZŠ: 181 066 939
denní forma vzdělávání
Celková kapacita školy: 120 žáků
Ředitel školy: Mgr. Pavel Polcr
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Lenka Halouzková
Název školního vzdělávacího programu ZŠ: Doopravdy
Učební osnovy, podle kterých škola vyučuje: ŠVP Doopravdy

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.

2. Personální zabezoečení činnosti školy
jméno
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3. Výběrové řízení na ZŠ
Vzhledem k počtu uchazečů o studium na naší základní škole se výběrové řízení v roce 2019
nekonalo. S uchazeči proběhl jen motivační pohovor.

Učební plán ZŠ při CMG,ZŠaMŠ v Prostějově pro šk. rok 2018/2019
6. - 9. ročník ZŠ
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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
Plněno skrze aktivity v rámci projektu Doopravdy Dotazníky, diskuze, rozhovory
chování zajistit výchovu mladého člověka,
který žije vědomě smysluplný život
Vytvářet ve škole sociální klima, které
Plněno. Práce pedagogické rady, studentské rady, Diskuze, dotazníky
podporuje každého člena školního
třídnické hodiny, programy projektu Doopravdy,
společenství v jeho rozvoji
výuka předmětu SOR v kvintě
Zdravý životní styl všech lidí ve škole
Plněno částečně. Nápojové automaty, důraz na Rozhovory se studenty
mezilidské vztahy apod.
2. Specifické úkoly stanovené pro uplynulý školní rok jejich plnění:
Specifické úkoly školního roku
Hodnocení plnění specifických úkolů
(plněno, zčásti plněno, neplněno)
Výuka vedoucí děti a mládež ke zdravému Plněno. V rámci výchovy k občanství, biologie,
způsobu života
tělesné výchovy, témata v kurzech Doopravdy
Volnočasové aktivity a jejich koncepce – Plněno. Viz výroční zpráva klubu Oáza
klub Oáza, sportovní kurzy, zážitková hra
Osobnostní a sociální rozvoj a výcvik
Plněno. Závěrečné hodnocení lektorů s vedením
v sociálně komunikativních dovednostech
školy
dětí a mládeže – projekt Doopravdy, „Kurz
animátorů“,
zvyšování odborné erudovanosti realizátorů Metodik prevence se účastní setkání ŠMP okresu
preventivních aktivit a ostatních
Prostějov a vybraných seminářů organizovaných
pedagogických pracovníků a vytváření
či doporučených PPP.

Formy evaluace
Diskuze, prověřování znalostí
Diskuze, rozhovory
Dotazníky, rozhovory, reflektující slohové
práce
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
aktivní spolupráce s ostatními odbornými
subjekty v oblasti prevence nežádoucích
jevů – Pedagogicko-psychologická poradna
Prostějov, Salesiánské hnutí mládeže
Prostějov, Krajská hygienická stanice –
pracoviště Prostějov, NZDP Prostějov,
Policie ČR
aktivní spolupráce školy s rodičovskou a
obecnou veřejností

Plněno. Programy
a) pro studenty IV. a V. – právní minimum,
b) pro studenty VI. a VII. – závislosti
Plněno. Spolupráce s SHM PV, doporučení pro
PPP, školení týmu pedagogů

Zpětná vazba a hodnocení studentů

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

Jednání a konzultace

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

vyhovující

výborné

vyhovující

výborné

vyhovující

výborné

3.2. Prostorové zabezpečení:
Nedostatečné
3.3. Personální zabezpečení:
Nedostatečné
Doporučení: ----3.4. Finančního zabezpečení:

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

Šikana
0
Kouření

Alkohol
0
Rasismus

Četnost

0

0

Drogy
0
Kyberšikana a jiné
problematické
chování na soc. sítích
1

Gamblerství
0
Jiné (záškoláctví, pozdní
omlouvání absence …)
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.

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
Mgr. Jitka Hubáčková

Datum konání
Název semináře
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
01.09.2018
12.03.2019
25. a 26.4.2019

Bc. Tereza Slezáková

Věra Pospíšilová
Mgr. Štěpánka Švorčíková

Seminář - Rozvoj grafomotorických dovedností
Kurz - Čtenářská pregramotnost - jazyková výchova u předškolních dětí
Seminář - Zajímavé pokusy a objevy pro děti
Seminář - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

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
25. a 26.4.2019 Seminář - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ
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
23.10.2018
24. a 25.5.2019
28.05.2019

Seminář - Měření neviditelného - jak měříme částice v mikrosvětě
Seminář - Organická elekronika a Bioelektronika jako nové vědní obory
Konference - Elixír do škol 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

7. 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.
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…
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.

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.
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…

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.

Říjen
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.
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.
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…

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.
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.

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.
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
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.
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
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.
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.
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.
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.
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

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.
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.
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
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.
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.

8. Výsledky inspekční činnosti
Ve školním roce 2018/2019 inspekce na škole neproběhla, průběžně se škola zapojuje do
jednotlivých dotazníkových inspekčních šetření, která probíhají elektronickou formou.

9. Základní údaje o hospodaření školy
za rok 2018 – základní škola

Zpráva o hospodaření školy za rok 2018

a)

Výnosy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

b)

v tis. Kč

Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

919
892
1
304
26 810
28 926

Spotřeba materiálu, energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu

4 166
2 951
20 945
11
263
1 412
2

Náklady celkem

29 750

Náklady
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Hospodářský výsledek

-824

Zpráva o čerpání finančních prostředků v roce 2018

a)

Příjmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b)

v tis. Kč

Příjmy z dotace SR
Příspěvky rodičů, ostatní příspěvky
Prostředky zřizovatel
Granty a dotace (projekty Město PV, Ol. Kraj, Renovabis)
Dotace EU
Dary fyzických a právnických osob, (zřizovatel, nadace)
Fondy
Příjmy z ostatních činností (pronájem, školení, úroky, ost. výnosy)
P ř í j m y c e l k e m (součet ř. 1 až 9)

Výdaje
Výda je celkem
z toho:
Investiční výdaje c e l k e m

126
9 577
297
257
34 733

v tis. Kč

36 833
8 482

Neinvestiční výdaje c e l k e m
z toho :

28 351
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

PŘÍJMY - VÝDAJE

23 647
829

výdaje na platy pracovníků školy
zákonné odvody zdravot. a sociál.
pojištění
výdaje na učebnice, knihy a
učeb.pomůcky,DHM
výdaje za energii, plyn, vodu
opravy a udržování, cestovní náhrady,
repre. náklady
nákup ostatních služeb (nájem, revize,
komunikace)
ostatní provozní náklady

15 869
5 008
3 526
654
207
2 748
339
-2 100

Čerpání rozpočtu v roce 2018
ZDROJE KRYTÍ

v Kč
34 732 833

VÝDAJE PODLE DRUHU

Celkem

23 646 485
Dotace SR

829 073

Zřizovatel

Ost. granty

rodičů

Renovabis

a dotace

1.Mzdy

15 868 629

15 083 118

257 826

14 494 139

14 071 078

160 126

OPPP

1 374 490

1 012 040

97 700

2.Zákonné odvody

5 007 652

4 862 127

90 149

2 Zákonné odvody
Mzdové prostředky s odvody
3. Nákup materiálu celkem
v tom

Učebnice,šk.potř.zdar.

v tom

ESF

Doplňková
činnost

127 000

268 720

107 265

100 000

62 470

100 465

27 000

206 250

6 800

21 241

34 135

90 149

21 241

34 135

347 975

7 500

17 200

127 000

289 961

141 400

3 525 700

1 110 839

22 922

12 500

2 600

64 308

2 304 702

7 829

170 548

170 173

375
5 403

236 613

3 340

485 945

1 453

4 333

4 333

Kancelářské potřeby

75 396

67 258

Materiál na opr.a údržbu

30 377

30 377

4 361

999

1 138 590

52 117

1 164 549

11 192

1 563

8 139

151 675

116 140

17 754

654 062

613 702

6 151

2 600

34 209

2 427

El.energie

285 430

270 908

Paliva (plyn)

251 914

229 909

4 870

17 136

Voda

97 686

93 853

1 282

2 551

Odpady

19 032

19 032

2 748 290

1 753 562

319 268

26 218

14 681

11 537

Služby pošt
Služby telekomunikací

14 522

77 821

57 825

240

Nájemné

687 690

665 418

2 900

Konzultac.porad.služby

112 833

112 070

763

Služby školení a vzděl.

258 606

30 958

24 669

48 844

48 844

Bezp.sl.,úpravy softw.,TS
Reklama,propagace
Režijní náklady na stravování
Programové vybavení

51 560

42 179

9 381

238 104

218 160

19 944

119 231

61 365

2 514

1 127 382

502 062

247 321

207 573

130 862

57 252

Opravy a udržování bud.

22 380

21 942

438

Reprezentace

43 836

1 213

40 523

141 357

107 707

16 291

339 253

92 275

223 850

v tom Ost.pov.poj.hraz.zaměst.

60 129

59 420

1

Daně,popl., úroky

88 528

19 317

69 211

Ostatní

6.Ostatní
v tom

Dotace

4 862 127

1 384 945

5. Nákup služeb celkem
v tom

17 200

Fondy

257 015

19 945 245

1 708 425

Ostatní

7 500

17 200

9 576 743

5 007 652

Knihy,učeb.pomůcky

4. Nákup vody,paliv, energie

7 500

297 327
Dary nadace,
zřizovatel

20 876 281

Drobný hm.majetek
Ochrané pomůcky

106 191

Příspěvky

v tom

Platy zaměstnanců

20 000

86 391

105 436

448 129

35 503
19 756

11 900

7 472
202 979

74 491

8 593

46 760

96 843

198 391

2 100

17 359

8 275

Opravy a udržování

Cestovné,cest.náhrady

7. Ostatní ONIV celkem

Poskytnuté příspěvky
Pojištění

17 359
22 420

129 584

152 004
38 592

2 100

13 538

230

479

230

479

22 420

25 054

Ostatní provozní náklady

8. ONIV Celkem (3+4+5+6+7)
9. NIV Celkem (1+2+8)
10. Investice
11. Výdaje celkem (9+10)

12.

Rozdíl (zdroje - výdaje)

7 474 877

3 701 240

629 443

12 500

88 991

171 843

22 420

2 770 420

78 020

28 351 158

23 646 485

977 418

20 000

106 191

298 843

22 420

3 060 381

219 420

8 481 644
36 832 802

-2 099 969

6 516 362

1 965 282
23 646 485

2 942 701

-2 113 628

20 000

106 191

298 843

22 420

-1 516

-22 420

9 576 743

219 420

37 594

ÚTVAR
Střediska z hlediska zdrojů

Celkem

17

Základní škola

23

Školné ZŠ

ÚTVAR

1

2

CELKEM

34 732 833,12 17000

4 784 786,00

-15 868 629,00
-14 494 139,00 17001
-1 374 490,00 17002
-5 007 652,00
-5 007 652,00 17003

-2 187 752,00
-2 146 952,00
-40 800,00
-781 675,00
-781 675,00

23000

153 360,00

829 073,00
školné

Mzdové prostředky
1
z toho

Mzdové prostředky
Platy zaměstnanců
OPPP/OON

Zákonné odvody
2

Zákonné odvody

CELKEM

23 646 485,00
-15 083 118,00

-257 826,00

23001

-14 071 078,00

-160 126,00

23002

-1 012 040,00
-4 862 127,00

-97 700,00
-90 149,00

23003

-4 862 127,00

-90 149,00

-1 110 839,03

-22 921,88

ONIV
3

-3 525 699,69

z toho

Nákup materiálu
Učebnice, šk.potř.zdarma
Knihy, učeb.pomůcky
Drobný hm.majetek
Ochranné pomůcky
Kancelářské potřeby
Materiál na opravy a údržbu
Ostatní
4
Nákup vody,paliv,energie celk.
Elektřina
z toho
Plyn
Voda
Odpady
5
Nákup služeb celkem
Služby pošt
z toho

-170 548,00
-1 384 944,62
-1 708 425,46
-4 333,00
-75 396,31
-30 377,00
-151 675,30
-654 062,06
-285 430,47
-251 914,01
-97 685,58
-19 032,00
-2 748 289,56
-26 218,00
-77 821,17
-687 690,00
-112 833,48
-258 605,90
-48 844,35
-51 559,53
-238 104,00
-119 230,72
-1 127 382,41
-207 573,16

Služby telekomunikací /tel.,Internet/

Nájemné
Konzultac.porad.práv.služby, revize

Služby školení a vzdělávání
Bezp. sl., úpravy softw.
Reklama, propagace
Režijní náklady na stravování
Programové vybavení
Ostatní
6
Ostatní:
Opravy a udržování
z toho
Opravy a údržba budovy
Reprezentace
Cestovné
7
Ostatní ONIV celkem:
Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav.
z toho
Daně,poplatky, úroky
Poskytnuté příspěvky
Pojištění
Ostatní náklady
8
ONIV celkem (3+4+5+6+7)

17010
17011
17012
17013
17014
17015
17016
17021
17022
17023
17024
17030
17031
17032
17033
17034
17035
17036
17037
17038
17039

-396 402,06
-109 289,00
-71 512,00
-146 865,06
-3 653,00
-15 382,00
-8 970,00
-40 731,00
-182 312,91
-100 057,00
-56 145,91
-20 398,00
-5 712,00
-781 932,90
-3 456,00
-17 885,00
-407 103,00
-33 253,00
-9 926,00
-17 369,00
-13 371,00
-106 898,00
-16 842,00
-155 829,90
-24 357,00

17040

-22 380,16
-43 836,00
-141 357,00
-339 252,72
-60 128,87
-88 527,85
-152 004,00
-38 592,00

17041

-170 173,00

-375,00

23011

-236 613,21

-3 339,86

23012

-485 945,42

-1 453,02

23013

-4 333,00

23014

-67 257,70

23015

-30 377,00
-116 139,70

-17 754,00

-613 701,61

-6 151,40

23016
23021

-270 908,34

23022

-229 908,57

-4 869,82

23023

-93 852,70
-19 032,00

-1 281,58

23024

-9 200,00

-1 753 562,49

-319 268,17

23030

-14 681,00

-11 537,00

23031

-57 825,17

-240,00

23032

-665 418,00

-2 900,00

23033
23034

-9 200,00

-112 070,48

-763,00

-30 957,90

-24 669,00

-48 844,35

23035
23036

-42 179,00

-9 380,53

23037

-218 160,00

-19 944,00

23038

-61 364,72
-502 061,87

-2 514,00
-247 320,64

-130 862,16

-57 252,00

23039
23040

-6 713,00

17042
17043

23010

-17 644,00
-16 113,50
-7 696,50
-3 653,00

23041

-21 942,16

-438,00

23042

-1 213,00
-107 707,00

-40 523,00
-16 291,00

-92 274,71

-223 849,67

23043
23050

-59 419,71

-0,82

23051

-19 317,00

-69 210,85

-13 538,00

-129 584,00
-25 054,00

-9 200,00

-3 701 240,00

-1 965 282,43

-4 370 545,37

-9 200,00

-23 646 485,00

-2 942 700,55

-36 832 802,19

-4 370 545,37

-9 200,00

-23 646 485,00

-2 942 700,55

-2 099 969,07

414 240,63

144 160,00

0,00

-2 113 627,55

17050
17051
17052
17053

23052

-4 764,00

17059

-7 474 877,19

23053
23059

-1 401 118,37

Investiční akce
9

61..
Investiční akce celkem
ONIV + mzdy + odvody (8+1+2)
kontrola

ONIV + mzdy + odvody + investice(8+1+2+9)

-8 481 644,00 17060
-28 351 158,19

-1 965 282,43

23060

kontrola
Výsledek zdroje-použití

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
"Francouzské divadlo"
"Plavecký pohár"
"Francouzské divadlo"
"Projekt Centra celoživotního učení"
"Rozvoj kariérních a sociálních kompetencí"
"Podpora etické výchovy"
"Zvyšování kvality výuky MŠ a ZŠ"
"Zvyšování kvality výuky SŠ"

Celkem

Anotace
Podpora činnosti Francouzského divadla
Podpora plavecké soutěže
Podpora účasti Francouzského divadla na festivalech
Podpora vzdělávacích seminářů a kurzů pro veřejnost
Program osobnostního rozvoje studentů
Podpora výuky etické výchovy
Podpora vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ
Podpora vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů SŠ

Dotace v Kč
39 000
8 000
30 000
29 191
20 000
20 000
187 856
388 886
722 933

Poskytovatel
Město Prostějov
Město Prostějov
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
ČBK z prostředků Nadace Renovabis
Nadační fond Josefa Luxe
MŠMT
MŠMT

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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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

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).
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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
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