
    

 

Co o nás možná nevíte… 

Jsme církevní škola, zřizovatelem je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. 

Předpokládáme, že student bude respektovat křesťanské zaměření školy: 

● na gymnáziu absolvuje křesťanskou výchovu během celého studia. Křesťanská výchova slučuje 

náboženská a etická témata.  
● na pedagogické škole si žáci volí mezi výukou náboženství nebo etiky.  

Studenti se dle zájmu mohou zúčastňovat školních mší sv. (ve středu v 8h a čtvrtek v 7:15h), ve školním roce 

jsou povinné 3 mše v roce - začátek a konec školního roku a lednová slavnost školy. 

Všechny duchovní aktivity jsou nabídkou k osobnostnímu rozvoji a jsou dobrovolné.  

Škola během posledních pěti let prošla kompletní modernizací a je bezbariérová. Bylo vybudováno nové 

patro s odbornými učebnami přírodních věd, ICT a cizích jazyků a mezonet jako relaxační zóna pro SŠ. V létě 

jsme zrekonstruovali a rozšířili prostory školní jídelny.  

Školní jídelnu provozuje Biskupské gymnázium Brno a MŠ. Nabízí dopolední svačiny a na oběd výběr ze 

dvou jídel a salátu. Lze objednat také bezlepkovou a bezlaktózovou dietu. 

Škola vybírá školné. Podíl žáka denního studia na úhradě za vzdělání činí 5000,- Kč/rok. Školné je možné  

prominout ze sociálních důvodů, platby se snižují i za sourozence ve škole. Školné pro večerní studium PMP 

činí 8000,- Kč/rok. Lze jej rozložit do dvou splátek.  

Mimoškolní aktivity zajišťuje školní klub Kotva. Ve škole je klubovna, kde je možné smysluplně trávit volný 

čas, a odpočinková zóna pro střední školu v mezonetu. Studentům je k dispozici studovna s počítači.  

Školní klub nabízí kroužky sportovní (fotbal, volejbal, aerobic), umělecké (dramatický, výtvarný, hudební) 

jazykové (italština), přírodovědné (matematický, laboratorní cvičení, přípravy na olympiády) a technické 

(robotika). Otvírají se podle zájmu.  

Činnost školního klubu a všestranně zaměřené aktivity byly vyhodnoceny ČŠI jako silné stránky školy. Ze 

zprávy ČŠI: “…Škola vytváří vhodné podmínky a dostatek příležitostí pro zapojení žáků do všestranně 

zaměřených aktivit školy a školního klubu a podporuje osvojování klíčových kompetencí a osobnostní 

rozvoj…”  

V rámci celostního rozvoje nabízíme studentům vyšších ročníků účast na animátorském programu, kde 
se učí spolupracovat, vytvářet a vést společenství, připravovat volnočasové programy pro ostatní. Svými 
postoji se stávají příkladem pro mladší spolužáky. Tento program je zakončen akreditovaným certifikátem. 
 

Ve škole je zřízeno rozšířené školní poradenské pracoviště, ve kterém působí výchovný poradce, školní 

psycholog, kariérový poradce, speciální pedagog, metodik prevence a školní kaplan.  

Pro nadané žáky, kteří se chtějí vzdělávat v některém oboru nad rámec školního vzdělávání, je určen 

v rámci kariérového poradenství program Quo vadis. Chceme pomoci studentům, aby vyrostli v samostatné, 

motivované lidi, kteří se chtějí spolupodílet na běhu školy. Konkrétně očekáváme, že proniknou hlouběji do 

zvoleného oboru a budou v tom pomáhat dalším studentům. Vážíme si více sdílení než konkurence a 

snažíme se v tomto duchu působit i na studenty. Zapojení studenti se učí sebereflektovat svoji práci, 

pravidelně mají jednou za dva až tři měsíce hodnotící schůzku s koordinátorem programu. Česká školní 

inspekce v lednu 2020 označila podporu nadaných na naší škole jako další silnou stránku  školy.  

 



Ubytování neposkytujeme  – studenti si je zajišťují sami podle svých preferencí. 

Ubytování pro dívky:  
Církevní DM „Dům u sv. Rodiny“, Grohova l0/l2 
Ubytování pro chlapce:  
Církevní studentský domov Petrinum, Veveří l5 
Ubytování pro chlapce i dívky: 
Masarykův Domov mládeže Gorkého 35, 602 00 Brno 
Domov mládeže a internát, Lomená 44, 617 00 Brno 
Domov mládeže, Klášterského 4, 6l7 00 Brno - Komárov  

 
Počty uchazečů ve školním roce 2019/2020 
 

Obor 
Počet 

přihlášených 

Dokončili 
přijímací 
zkoušku 

Počet 
přijatých 

Poslední přijatý  
po vydání nových 

rozhodnutí 

Gymnázium 156 151 30 59. 

Pedagogické lyceum 127 123 30 45. 

Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní studium 128 127 30 35. 

Předškolní a mimoškolní pedagogika - večerní studium 48 38 29 30. 

 

Výsledky uchazečů o studium na CMG a SOŠPg Brno   
ve školním roce 2019/2020 ve srovnání s republikovým 
průměrem v podobných oborech vzdělávání 

  

 

  
 

  Zdroj: 

VÝSLEDKOVÁ SESTAVA  
PRO ČTYŘLETÉ OBORY SŠ 

Český jazyk Matematika 

MEDIÁN 
PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 
UMÍSTĚNÍ 

MEDIÁN 
PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 
UMÍSTĚNÍ 

CELÁ ČR 60,0 50,0 42,0 50,0 

OBLAST Jihomoravský kraj 62,0 54,0 44,0 53,4 

ZŘIZOVATEL církev / nábož.sp. 70,0 61,7 50,0 56,9 

OBORY 
lyceum 68,0 60,5 50,0 58,9 

SOŠ pedagogická a humanitní 56,0 44,7 34,0 39,9 

Š K O L A 
Pedagogické lyceum 76,0 70,2 50,0 59,5 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 68,0 60,6 46,0 55,7 

      

VÝSLEDKOVÁ SESTAVA 
  PRO OSMILETÁ GYMNÁZIA 

Český jazyk MATEMATIKA 

MEDIÁN 
PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 
UMÍSTĚNÍ 

MEDIÁN 
PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 
UMÍSTĚNÍ 

CELÁ ČR 56,0 50,0 52,0 50,0 

OBLAST Jihomoravský kraj 58,0 51,7 52,0 51,2 

ZŘIZOVATEL církev / nábož.sp. 60,0 54,9 56,0 54,7 

Š K O L A Osmileté gymnázium 69,0 65,3 64,0 64,9 

            
Medián úspěšnosti uchazečů – úspěšnost prostředního uchazeče v rámci dané zkoušky  
(prostředním se rozumí uchazeč stojící ve středu pomyslné řady uchazečů seřazených podle úspěšnosti od 
nejmenší do největší hodnoty). 
Průměrné percentilové umístění – průměrná hodnota percentilového umístění uchazečů oboru. 

 
 
 



Maturitní zkoušky 2020  
 

Třída Počet maturantů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli/ nepřipuštěni ke zkoušce 

G8 27 21 6 0 

PL4 30 12 18 0 

PMP4 30 6 24 0 

PMP2v 28 24 4 0 

 
 
Uplatnění absolventů 2020 
 

Třída VŠ/ VŠ v zahraničí VOŠ / Jazyková škola zaměstnaní nezaměstnaní 

G8 24/3 0 0 0 

PL4 28/0 0/1 1 0 

PMP4 13/1 1/5 10 0 

 

 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, nabídneme uchazečům 27. ledna odpoledne přijímací zkoušky 

s českého jazyka a matematiky „nanečisto“. Mohou si vyzkoušet v časovém rámci jako při přijímacích 

zkouškách, jak si stojí v přípravě na zkoušky. Po testu si s učiteli vysvětlí správná řešení, mohou se zeptat 

na všechno, co jim není jasné. Přihlašování bude probíhat až od poloviny ledna přes web školy.  

Poplatek 300,- se bude vybírat při prezenci před zkouškami „nanečisto”. 

 

Více se o životě školy můžete dočíst v e-Ročence. 

 

Těšíme se na vás! 

 

Vaše CéeMko 

 


