
Oslava k 15. výročí vzniku školy 
 

 

 

18. leden je svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, v tento den si zároveň 

připomínáme výročí znovuobnovení naší školy - Cyrilometodějského gymnázia 

a střední odborné školy pedagogické. Škola po navrácení zabaveného majetku 

zpět Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje zahájila svoji činnost  

1. 9. 1996. 

 

Slavnostní program oslavy:  

 

  9.30h mše svatá v kostele sv. Augustina 

10.20h  projev ředitele školy, vystoupení školního pěveckého sboru Cantate  

11.30h  ukončení slavnosti+překvapení 

 

Malé ohlédnutí, aneb Ze ţivota naší školy 
 

 

Posláním naší školy je zajistit kvalitní vzdělání, křesťanskou výchovu a 

rozvoj osobnosti studenta. Při pohledu na uplynulých 15 let fungování školy 

snad můžeme říci, že se nám tento cíl s Boží pomocí daří naplňovat -  naše škola 

poskytuje kvalitní odborné i všeobecné vzdělání, velmi kladně se zapsala do 

povědomí veřejnosti, o studium na ní je stabilně velký zájem. 

 

Velké poděkování patří především našemu zřizovateli - Kongregaci 

sester sv. Cyrila a Metoděje. Díky za pomoc při řešení různých složitých situací 

během existence školy, za velikou duchovní (a často i materiální) podporu.  

 

V současné době se na naší škole vyučují čtyři studijní obory – nově 

Předškolní a mimoškolní pedagogika, dobíhající obor Výchovná a humanitární 

činnost, Pedagogické lyceum a obor Osmileté gymnázium. Aktuální stav 

studentů studujících na pedagogické škole je 239, počet tříd 8, počet studentů 

studujících na gymnáziu je 225, počet tříd rovněž 8. O dobré kvalitě školy 

svědčí statistická čísla studentů přijatých na vysoké školy všech směrů a typů - 

93% studentů gymnázia a 80% studentů z pedagogické školy pokračuje ve 

studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. Také úspěšné zařazení 

absolventů do zaměstnání v daném oboru svědčí o tom, že škola poskytuje 

kvalitní odborné i všeobecné vzdělání. 

 

K vysoké úrovni školy přispívá mezinárodní spolupráce a účast 

v mezinárodních projektech. Od roku 2002 byla zahájena spolupráce 

s Gymnasiem Sacré Coeur ve Vídni v Rakousku, na kterém obvykle půl roku 



studuje několik studentů septimy gymnázia. Vybraní studenti absolvují roční 

studium na katolických gymnáziích v USA. 

 
Školu reprezentují naši studenti většinou s velmi dobrými výsledky také 

v různých soutěžích a olympiádách. Velmi přínosné je působení našeho školního 

sboru Cantate (může se pyšnit výborným umístěním na mezinárodní úrovni, na 

přehlídkách církevních škol v Odrách, na hudebním festivalu v Litomyšli apod., 

pořádá koncerty, zpívá při slavnostních příležitostech v různých kostelech naší 

diecéze). Za pozornost rovněž stojí účast studentů většinou z pedagogické školy 

na divadelních přehlídkách /např. UM-bez přestávky, Bumerang, Nadělení, 

Velký BUŠ/, či na Pedagogické poemě. 

 

Hudební, výtvarná a dramatická složka je jedním z důležitých odvětví 

na škole. Naši školu navštěvují nadaní a šikovní žáci, například vypracovaná 

díla z výtvarné výchovy jsou vystavována a mají obdiv na různých brněnských 

výstavách.  

 

Ţivot na škole je opravdu pestrý. Seznamovací pobyty prvních ročníků 

/Fryšták, Rajnochovice/, exkurze, výlety, zájezdy /např. předvánoční výlet do 

Vídně, zájezd do Francie, Polska/ napomáhají k vytváření kamarádského 

kolektivu, rozvíjení přátelských vztahů mezi spolužáky i pedagogy. V rámci 

tělesné výchovy naše škola pořádá výcvikové kurzy-zimní lyžařský kurz 

/sjezdové lyžování a snowboarding/, dále letní vodácko-cyklistický kurz. Tyto 

kurzy jsou povinnou součástí výuky VHČ, jsou průpravou pro dobrou fyzickou 

kondici studentů. Společně prožité chvíle při sportu, hrách a soutěžích jistě 

zároveň zanechávají v každém neopakovatelné zážitky. 

 

Významnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je i odborná praxe 

studentů ze tříd PMP1,VHČ2, VHČ3, VHČ4, PL3 a PL4. Studenti při ní 

rozvíjejí osvojené vědomosti, prohlubují své dovednosti. Samostatná práce 

v jednotlivých zařízeních zvyšuje u studentů praktické dovednosti i teoretické 

znalosti při práci s dětmi, seniory, zdravotně znevýhodněnými. V tomto školním 

roce se podařilo zajistit odbornou praxi v zahraničí - 9 studentek z PL4 

v prosinci 2010 absolvovalo praxi v německém městě Stuttgart. Studenti se také 

zapojují do různých humanitárních akcí – Cihla, Strom, Tříkrálová sbírka, Bílá 

pastelka, Liga vozíčkářů, Den pěstounských rodin, Emil, Projekt Šance. 

 

 Pravidelné akce jako je sběr plastových lahví, sběr použité elektroniky, 

třídění odpadů jsou příkladem pro studenty, jak se každý může konkrétně podílet 

na ochraně životního prostředí, rovněž naše škola je začleněna do projektu 

Recyklohraní. Přírodopisné a zeměpisné exkurze do přírody, které se konají 

v průběhu roku, rozvíjejí u našich studentů kladný vztah k přírodě a k životnímu 

prostředí. 



 

K oblíbeným akcím mezi studentky patří také Sportovní den. Jeho 

smyslem je povzbudit zájem o sport a hlavně příjemně strávit jeden z posledních 

dnů školního roku v kolektivu kamarádů. Neodmyslitelnou součástí školního 

roku je rovněž pořádání Vánoční akademie. Jednotlivé třídy si připravují 

vystoupení, často velmi originální, a tak se společně v již v předvánoční 

atmosféře baví studenti i pedagogové. 

 

      V letošním školním roce byla naše škola vybrána jako hostitelská škola 

k pořádání Valné hromady Asociace středních pedagogických škol ČR 

v termínu od 23. - 25. 11. 2010. V těchto dnech k nám přijeli vedoucí pracovníci 

pedagogických škol z celé České republiky. Celou akci bylo nutno 

organizátorsky zajistit. Akce Asociace středních pedagogických škol ČR byla 

hodnocena účastníky jako velmi přínosná a důležitá pro další spolupráci a řízení 

středních pedagogických škol.   

 

 

 

     Dne 3. prosince 2010 zavítal na naši školu ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy Josef Dobeš.  Ministrovy kroky vedly nejdříve do naších  

odborných učeben a do školní kaple, poté následovala pracovní schůzka 

v ředitelně školy. Pan ministr se zajímal o dění na škole, seznámil se 

s aktuálními plány i problémy školy, zároveň odpovídal na různá dotazovaná 

témata. U kulatého stolu se setkal s předsedou  Asociace ředitelů církevních škol 

JUDr. Janem Královcem, se kterým hovořil o problematice církevních škol. 

Závěrem krátké návštěvy pan ministr Dobeš ocenil vstřícné jednání vedení 

školy, velký zájem uchazečů i současných žáků o studium ve všech oborech 

školy a vysokou uplatnitelnost absolventů školy v dalším studiu nebo 

zaměstnání.    

 

 

Naše škola se prezentuje na Veletrhu středních škol, který se koná 

pravidelně v listopadu na brněnském výstavišti. Veletrh je určen pro žáky 

posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a 

výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. Škola se však 

účastní i dalších burz a miniveletrhů SŠ, které pořádají často samy základní 

školy.  

 

 

Zajímavé připravované akce: 

 



 Naše škola a Klub přátel školy pořádá 3.února 2011 svůj  8.reprezentační 

ples Cabaret   

 V květnu 2011 očekáváme návštěvu z daleké Ukrajiny, města Melitopol. 

 V tomto školním roce se podařilo navázat partnerství mezi naší školou a 

Lyceé Saint Vincent v Rennes ve Francii. V rámci tohoto partnerství 

přijede v květnu 2011 do Brna skupina francouzských studentů. Studenti 

obou škol mohou touto spoluprací získat nové kontakty se 

svými vrstevníky, prohloubit si své jazykové a komunikační schopnosti. 

V současné době připravujeme program.  
  

 

A co říci závěrem? 

 

Děkujeme  Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje za veškerou pomoc a 

za modlitby, celému pedagogickému sboru a všem zaměstnancům školy za 

dosavadní práci. I nadále se budeme snažit budovat dobré vztahy mezi všemi 

zaměstnanci i studenty a společně tak vytvářet jednu velkou „školní rodinu“. 

Do dalších let přejeme všem hodně úspěchů. 

 

 

 

 

 

 

Havlíčková Věra  
 

 

 

 

 
  


