
Zpráva o realizaci projektu Otázky 21. století 

 

Ve školním roce 2015-2016 čerpala škola prostředky z projektu Otázky 21. století. Vzhledem ke snížení 

požadované částky byly realizovány následující akce.  

 

Vzdělávání pedagogů:  

 16. 11. 2015 se uskutečnil seminář Práce s třídním kolektivem, kterého se zúčastnili všichni učitelé a 

vychovatelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Lektorem byla PaedDr. Věra Facová, psycholožka, 

středoškolská a vysokoškolská pedagožka a lektorka, spoluautorka knihy Člověk, jeho mozek a svět a dalších 

publikací. Součástí semináře byla nejen teorie, ale i ukázka praktické činnosti. „Důležité je ukázat, že se můžeme 

zbavovat zaujatosti vůči jakékoliv osobě, vyučovacímu předmětu nebo třídě a hledat cestu k vzájemné 

spolupráci,“ uzavřela Věra Facová svou podnětnou přednášku. 

 

 

 

Víkendový výjezd zaměřený na rozvoj kvalifikace a duchovní dimenze učitelů a vychovatelů 

 

4.- 6. 2. 2016, tedy během pololetních prázdnin se vychovatelé DM a pastorační asistentky z PMC sešli 

ve Fryštáku u Zlína v Domě Ignáce Stuchlého (výchovné vzdělávací zařízení pro mládež) k třídennímu 

intenzivnímu formačně-vzdělávacímu programu. Jejich průvodci-lektory byli salesiáni Dona Boska – 

P. Ing. Mgr. František Bezděk SDB a bratr Mgr. Vladimír Kopřiva, kteří připravili pestrý a náročný program.  

Cílem těchto dní bylo vzdělávání v oblasti salesiánského preventivního výchovného systému (a jeho 

inspirace pro práci vychovatelů na církevním DM) a v neposlední řadě také aktivně strávený čas se zaměřením 

na vzájemnou spolupráci vychovatelů a pastoračních pracovníků. Program byl veden interaktivní formou – tedy 

diskuse, workshopy, prvky zážitkové pedagogiky. Akci uzavírala strukturovaná zpětná vazba na program a práci 

celého týmu.  

 



 

 

Příprava skupiny studentů – vrstevníků, kteří budou prostřednictvím studentského parlamentu 

(dále    SPAG) působit na své spolužáky a spolupodílet se tak na tvorbě klimatu školy.  

Víkendový výjezd SPAGu (Fryšták), teambuilding a rozvoj v duchovní oblasti.  

 

Studentský parlament byl v předchozích letech poněkud v útlumu pro poměrně malý zájem ze strany 

studentů. Šlo o to, parlament znovu nastartovat, formovat skupinu, která nebude pracovat jen formálně a která se 

bude skutečně podílet na vytváření pozitivního klimatu ve škole. Pravidelné schůzky SPAGu, který je složen ze 

zástupců všech tříd, se konaly vždy ve středu v budově školy (spolupráci mezi studenty a pedagogy pomáhali 

zajišťovat za vychovatele Martin Suchomel a za pedagogický sbor Martina Suchomelová).   

Výjezdní zasedání SPAGu ve dnech 17. – 19. 3. 2016, Fryšták, Salesiánské středisko DIS (Dům 

Ignáce Stuchlého). Cílem výjezdního zasedání SPAG byl teambilding: změna prostředí, trocha pohybu, 

netradiční aktivity a hlavně prostor potkat se v jiné než školní rovině, něco spolu zažít jinde, jinak, naplno a 

smysluplně. Nabité večer byly zakončeny modlitbou. Výjezd se stal příslibem pro další práci skupiny studentů – 

vrstevníků, kteří získané inspirace mohou předávat dál do svých tříd, v rámci vyučování i spolupořádání školních 

akcí.  

Ze studentských ohlasů: „Výjezd do Fryštáku se mi líbil se vším všudy. Nejenom já, ale i ostatní 

účastníci byli nadšení z programu, prostředí, přístupu vedoucích a samozřejmě jídla. Velmi se mi líbilo, že jsme 

se mohli lépe poznat, spolupracovat spolu, řešit problémy, zažít neopakovatelné zážitky a plno dalších věcí. 

Myslím si, že většina z nás si sáhla na pokraj svých sil a skutečně ukázala, co v nás je.“ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Příprava tradiční Noci kostelů a přidružených akcí. Zapojení ostatních škol a kroměřížské 

veřejnosti 

Studenti se podíleli na přípravě Noci kostelů. V pátek 10. června si 425 návštěvníků prohlédlo 

spojovací chodbu mezi kostelem sv. Mořice a prostory naší školy. Za doprovodu studentů si během prohlídky 

vyslechli stručný výklad o historii školy a obou kaplí. V kapli P. Marie zazněly krátké varhanní skladby a v kapli 

sv. Stanislava zazpívala všem návštěvníkům schola AG. Závěr prohlídky patřil výkladu o soše P. Marie na 

Mariánském nádvoří. Celkem proběhlo 8 prohlídek v půlhodinových intervalech od 18.30 do 22 hodin.  

 

 

Téhož dne proběhla v prostoru před školou studentská akademie neboli AGFEST. Studenti vtipně 

prezentovali život na AG a internátu formou talk show. Na speciální horké křeslo byli pozváni profesoři, 

vychovatel a zástupci studentů nižšího a posledního ročníku. Dynamická dvojice moderátorů své hosty 

„atakovala“ všetečnými otázkami a oni vtipně reagovali svými glosami a komentáři. Mluvené slovo střídala 

písničkářská vystoupení studentek AG, které svým talentem nejen mile překvapily, ale doslova si získaly 



pozornost diváků i v nepopulárním počátečním čase. Akademická část pokračovala soutěží Jak znám AG a 

vrcholila vyhlášením ankety o nejpopulárnější profesory a vychovatele.  

Poté proběhl hudební festival, na kterém vystoupily kapely Denial, Mirečkovi sekerášé a Traband. 

Hudební vystoupení přilákala nejen studenty, ale i návštěvníky Noci kostelů, obyvatele Kroměříže i skalní 

fanoušky kapely Traband. Atmosféru festivalu a studentské akademie kromě samotných účastníků a návštěvníků 

vytvořili nadšení studenti v organizačním týmu, fotograf, kameraman, vtipní moderátoři. Originální nabídka 

festivalových jahod a marmelád a výborného občerstvení vytvořily pro účastníky příjemný komfort. Návštěvníci 

průběh akce hodnotili jako velmi vydařený. 

 

 

Shrnutí  

 

Projekt posílil odbornou připravenost pedagogů, kteří dostali příležitost seznámit se s novými pohledy na 

vzdělání a výchovu a tříbit názory v diskusích o komplikovaných problémech dnešní doby. Dále došlo k posunu 

v činnosti studentského parlamentu (SPAGu, vrstevnické skupiny), která více působila na klima školy a její 

duchovní dimenzi. Škola se více otevřela kroměřížské veřejnosti, která tak mohla lépe poznat život i duchovní 

stránku školy. Projekt byl realizován v návaznosti na projekt Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v 

základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016, na činnost týmu prevence a SPAGu a 

započaté činnosti budou pokračovat i v následujícím školním roce. 

 

Aranka Řezníčková 

 

 

 

 



 


