Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy
Školní pastorační plán
směřuje k tomu, aby žáci formovali svoje postoje a charakterové vlastnosti s využitím
křesťanské tradice, na principech křesťanství si tvořili hodnotový systém, pozitivně vnímali
křesťanské svátky, slavnosti, památky a tajemství transcendence. Využíváme bohatství
křesťanské kultury s odkazem na vzory svatých, zejména světců současnosti a novodobé
historie. Klademe si za cíl přiblížit studentům život Jana Pavla II., Maxmiliána Kolbeho,
Gianny Berret-Mollové, Matky Terezy, Karla I. Habsburského, drinských mučednic a dalších
pro studenty uchopitelných vzorů. Cílem je získání kompetencí v oblasti spirituální. Jednou
ze žádaných kompetencí je znalost předkládaných biblických textů a jejich porozumění.
Koncepce přispívá k svobodě myšlení, projevu, k odpovědnosti osobní i profesní.
Přijímáme odkaz matky Františky Lechnerové zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky
/zřizovatele/ - Konat dobro, dávat radost, činit šťastnými a vést k nebi.
Zdůrazňujeme odkaz svaté Zdislavy a drinských mučednic, jejichž svatost oslovuje naše
zřizovatelky a je součástí poslání jejich řeholního řádu. Příklad mučednické smrti drinských
sester je vyzdvižením věrnosti slibu, obětavosti a ušlechtilé práce.
Oblast vzdělávací









Křesťanská etika – je povinnou součástí vzdělávacího programu v celkové
hodinové dotaci 8 hodin týdně v obou vyučovaných oborech, v každém ročníku
2 hodiny týdně. Předmět je začleněn do oblasti společenskovědního vzdělávání.
Zaměřuje se na následující nosné oblasti:
1. ročník - Dekalog – křesťanská mravní norma, křesťanské svátky, křesťanské
bohoslužby, mše svatá
2. ročník – náboženství všeobecné hledisko, světová náboženství, podrobně
křesťanství – nauka a principy víry, bible, historie křesťanství, křesťanské
církve, Katolická církev, informace o sektách
3. ročník – základy morální teologie – pravidla správného jednání, svědomí,
ctnosti, neřesti, vášně, Dary Ducha svatého, ideál, smysl života a lidské
existence
4. ročník – křesťanské svátosti, služba církve nemocným, základy praktické
teologie – pastorační péče o vybrané skupiny klientů, aktuální etické problémy
z oblasti zdravotnické a sociální etiky – eugenika, eutanazie, interrupce,
asistovaná reprodukce, klonování, spravedlnost, chudoba, problém pravdy
milosrdenství

Křesťanská nauka je povinnou součástí vzdělávacího programu. V oboru
Sociální péče v celkové hodinové dotaci 8 hodin týdně, v každém ročníku 2
hodiny týdně a obor Veřejnosprávní činnost 4 hodin týdně, v každém ročníku 1
hodiny týdně. Předmět je začleněn do oblasti společenskovědního vzdělávání.
Zaměřuje se na následující nosné oblasti:
 1. ročník: Úvod do křesťanství I. Náboženství - úvod, Bible – praktické využití
v životě každého člověka, rozbor vybraných biblických textů, základní
seznámení s křesťanstvím – nauka a principy víry. Dekalog v pozadí
historickém, biblickém, právním, společenském, psychologickém, závaznost
jako křesťanské mravní normy.

 2. ročník: Úvod do křesťanství II. Seznámení s dějinami spásy ve SZ a NZ,
křesťanství – nauka a principy víry, historie křesťanství, křesťanské církve.
Katolická církev a příklady svatosti.
 3. ročník: Základy křesťanské etiky. Vztah filozofické a teologické etiky se
zaměřením na pravidla správného jednání, svědomí, ctnosti, neřesti, vášně,
důležitost spolupůsobení Ducha svatého, ideál a jeho uskutečňování.
 4. ročník: Úvod do křesťanství III Svátosti – přehled sedmi křesťanských
svátostí v kontextu všeobecném a praktickém. Základy praktické teologie –
spirituální péče o vybrané /rizikové/ skupiny klientů se zaměřením např. na
umírající a jejich rodiny, udělování svátostí klientům při výkonu pomáhající
profese, aktuální problémy ve zdravotnické etice. Smysl života a lidské
existence.
Na základě doporučení zřizovatele ve školním roce 2015/16 byla provedena změna osnov
předmětu Křesťanská etika s novým názvem předmětu na Křesťanská nauka.
1.

Oblast liturgická

studenti získávají praktickou orientaci a zkušenosti s křesťanskými svátostmi a liturgií obřadů
Katolické církve, mají možnost svoji víru utvrzovat a rozvíjet, učí se toleranci k různým
stupňům duchovního vývoje, motivuje k hledání smyslu života, podporuje v úctě k člověku a
uznání jeho důstojnosti, umožňuje zkušenosti v transcendentní rovině podle potřeb a vývoje
každého jednotlivce
 hromadně - účast studentů a zaměstnanců na mši svaté nebo bohoslužbě
slova v kostele sv. Apolináře, na začátku a konci školního roku, před
vánocemi, společná mše svatá při školních akcích zejména v neděli pro
praktikující křesťany
 individuálně – dobrovolná účast, v kapli školy ve středu odpoledne, zejména
při slavnostech, památkách, významných návštěvách a výjimečných událostech
 skupinově - prostřednictvím modlitebních skupinek studentů a jejich učitelů,
dále účastí na akcích organizovaných ve škole např. „adventní zpívání na
schodech“ nebo využitím široké nabídky duchovních aktivit mimo školu
2. Oblast pastorační
umožňuje rozvíjet princip nezištné lásky a křesťanské pomoci, solidaritu se slabšími a
potřebnými, pomáhá tvořit hodnotový systém s přijetím křesťanských principů a tím formuje
charakter a morální postoje budoucích zdravotníků, motivuje k touze po životě s uplatněním
křesťanských ideálů
 účast na charitativních veřejných sbírkách - Tříkrálová sbírka, sdružení Lorm
pro hluchoslepé, Květinový den, …
 účast na školních sbírkách vyhlášených na základě aktuálních potřeb a
mimořádných situacích např. přírodní katastrofy, pomoc hospicům, podpora
sociálně slabým a potřebným
 účast v projektu adopce na dálku, příspěvek na úhradu léků seniorky
z Ukrajiny - dobrovolná účast všech studentů a zaměstnanců – každý podle
svých možností – od 5 Kč do 300Kč

 podpora boje proti násilí, totalitě a holocaustu – účast na akcích pořádaných
Terezínským památníkem, Konfederací politických vězňů, hlásíme se
k podpoře světového hnutí boje za celosvětový mír
 účast na dobrovolnické práci – např. světový den nemocných – akce církevní
nemocnice a Domovem sv. Karla Bornejského, Domovem svaté rodiny,
podpora dárcovství krve, vánoční trhy pro postižené děti, práce v Maltézské
pomoci, akce podporované a pořádané zřizovatelem
Školní pastorační plán je plněn pod vedením:
 školního kaplana – P. Mgr. Andrea Barbero
držitelů kanonické mise:
 Mgr. Jaroslavy Hruškové/sestra Kristina/, Mgr. Karla Karpfa, Mgr. Hany
Benešové /sestra Anna/, bc. Lydie Obrusníkové /sestra Klára/, RNDr. Heleny
Holcové, PhDr. Šumberová Dagmar
 Mgr. Olgy A. Gabrielové – školní metodik prevence
 PhDr Lenky Tuzarové – statutární zástupkyně
 Mgr. Marie Šikové a bc. Milady Zákostelné – členek pracovní skupiny pro
výchovné poradenství
Příloha:
Konkrétní plán duchovních aktivit
Zpracovali: školní kaplan – P. Mgr. Andrea Barbero a celá předmětová komise Křesťanské
nauky.
V Praze 12. 10.2016

Návrh duchovních aktivit pro školní rok 2016/2017
- účast dobrovolná, doporučená žákům i zaměstnancům, věřícím i sympatizujícím
 Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství (už praktikováno, ale dosud spíše
nepravidelně)
 Pravidelné mše svaté každou středu ve školní kapli.
 Mše svatá u příležitostí památky zemřelých, patronů našich škol – sv. Jana Pavla II,
sv. Zdislavy, sv. Jana Křtitele a u dalších významných dnů liturgického roku
 K zahájení školního roku společná mše svatá v kostele sv. Apolináře (2. – 4. ročník)
 V rámci adaptačního kurzu, mše svatá pro 1. ročník, duchovní program se školním
kaplanem v délce cca 1 hodinu na třídu
 V době adventní školní „roráty“ ranní zpívání na schodech školy; 1x týdně
 Adventní společná mše svatá celé školy (před vánočními prázdninami) 21. 12. 2016
 Soutěž v adventní výzdobě učeben – zdůraznit, že jde o křesťanskou a českou tradici
 Návštěva Betlémů v pražských kostelích v rámci projektu „Křesťanské vánoce“
 Minipoutě návštěva méně známých či jinak zajímavých kostelů cca 2x ročně
 Návrh minipoutí podle svátků v daném období za každé pololetí dle možností a výběru
 Pobožnost křížové cesty v době postní
 Duchovní program pro žáky – pravidelně středy dopoledne, každá třída 2x za školní
rok, termíny a témata žáci budou vědět dopředu, vede školní kaplan a sr. Kristina nebo
sr. Klára
 Duchovní obnova pro zaměstnance školy – do jmenování nového ředitele/lky nebude,
rozsah a pojetí bude stanoveno podle požadavků nového ředitele
 Podpora vztahů v pedagogickém sboru – výjezd pracovní skupiny 1x ve školním roce
dle aktualizace harmonogramu (relaxační, sportovní, kulturní), odpočinkový den se
mší svatou.
 Při výjezdech, kterých se zúčastní školní kaplan, nabídnout účast na mši svaté,
možnost duchovního rozhovoru, přednášky, v neděli bude sloužit mši svatou vždy ať
půjde o jakýkoliv výjezd
 školní kaplan dá k dispozici studentům informace o kontaktu na sebe a s čím se na něj
studenti mohou obracet (letáček vyvěšený ve škole i k rozebrání)
 Zapojení do Noci kostelů – školní kaple, relikvie, svědectví sester případně studentů
 Ve spolupráci s žáky vytvořit panely „Galerie” světců a patronů škol v hodinách
křesťanské nauky a etiky, další panel - rozvinout myšlenku z letošní úvodní mše svaté
– „Čím jsem dobrem pro druhé, čím druhý je dobrem pro mě?“
 Modlitební skupiny z řad pedagogů a zaměstnanců školy Mgr. Gabrielová (Korunka
k Božímu Milosrdenství), nabídka společné modlitby za potřeby jednotlivých studentů
a vyučující, soukromě nebo vložením do úmyslu nebo přímluv mše svaté
 Společná děkovná mše svatá na konci školního roku.
 Nabídka pro studenty „Zpíváme pro radost, na pouti i při liturgii“ - RNDr. Helena
Holcová, v rámci DDM, možnost zazpívat při mši svaté
 „Důstojný život“ – nově od května 2016 spolupráce s Diecézní charitou ostravskoopavskou ve finanční podpoře ukrajinské seniorky Vasylyny Kubynec, která žije
s invalidním duševně nemocným synem, je potřeba vybrat 3.600,- Kč / rok (Předchozí
„Adopce na dálku“ již byly ukončeny, protože pominuly důvody – dívka dostudovala
a paní Lazur zemřela)

