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1. Informace o škole 
 
 

Název školy:       Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí 
 
Sídlo:                    Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí 
 
IZO:        108 005 623 
IČO:        45 331 227 
 
E-mail:                   porici@csos.cz  
Web:                       www.csos.cz 
 
Zřizovatel:           Biskupství Plzeňské 

        nám. Republiky 35 
        301 14 Plzeň 
  

Statutární zástupce zřizovatele:  
        Mons. František Radkovský, biskup plzeňský 
 
Biskupský vikář pro školství a vzdělávání: 
          P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský OP 
 
Ředitelka školy: 
        Mgr. Jana Černíková 
Zástupce ředitele: 
        Ing. Dagmar Dostálová  
 
Vedoucí studijních oborů: 
        Ing. Dagmar Dostálová – Ekologie a životní prostředí 
        Mgr. Jana Fenclová – Sociální činnost 
 
Vedoucí vychovatelka DM: 

        Jana Loudová 
 
 

Rada školy:      P. ThLic. Krzysztof Dędek - předseda 
      Mgr. Robert Bergman 
      Mgr. Eva Machálková 
                                P. Vladimír Müler 
      Mgr. Daniel Petříček 



2. Výroční zpráva o činnosti střední školy 
údaje za školní rok 2014/2015 

 
Počet tříd a žáků/studentů, včetně závěrečných ročníků 

 

Počet žáků/studentů 
v denní formě studia 

Počet žáků/studentů 
v jiné formě studia Počet 

tříd 

Průměrný počet 
žáků/studentů na třídu 

k datu  
31. 8. 2015 

30. 9. 2014 31. 8. 2015 30. 9. 2014 31. 8. 2015 

s MZ 105 99 17 16 9 13 
s ZZ 0 0 0 0 0 0 

 
Přehled pracovníků školy - podle stavu k 30. 6. 2014     

Počet pracovníků 
celkem 

fyzický / přepočtený 

z toho počet 
pedagog. pracovníků 
fyzický / přepočtený 

Fyzický počet 
pedagog. pracovníků 
se vzděláním VŠ / SŠ 

Průměrná délka 
pedag. praxe (za 

všechny ped. prac.) 
28/23,20 18/15,06 15/3 26 let 

 
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015 

forma studia 

Počet žáků přihlášených 
celkem 

Počet 
vydaných 
rozhodnutí  

o přijetí  
k 31. 8. 2015 

Počet žáků, 
kteří 

skutečně 
nastoupili 

k 1. 9. 2015 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí ke 

studiu 
1. kolo další kola 

denní forma 41 4 45 34 0 
jiná forma 5 6 11 9 0 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů ve školním roce 2014/2015 – k 31. 8. 2015 
(včetně závěrečných ročníků) 

 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován 
s MZ 4 74 17 20 

 
Žáci/studenti s individuálním vzdělávacím plánem    
 celkem 
počet žáků/studentů s IVP 14 
z toho talentovaní 0 
v jakém oboru/předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika 
 
Výsledky maturitních zkoušek v jarním období 

výsledky MZ počet žáků přihlášených 
k MZ celkem  prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

0 7 13 27 
 



Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období 
výsledky MZ z toho počet žáků 

konajících opravnou 

MZ - podzim 
prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

0 5 7  9 
 
Jarní termín maturitní zkoušky – společná část 

počet žáků konajících MZ - jaro prospělo neprospělo 

Český jazyk a literatura 16 4 
Cizí jazyk 11 8 
Matematika 0 1 
 
Výsledky závěrečných zkoušek 

výsledky ZZ z toho počet žáků konajících ZZ  
v opravném nebo náhradním 
termínu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

0 0 0 0 
 
Výsledky absolutorií 

výsledky absolutorií z toho počet studentů konajících 
AB v opravném nebo náhradním 

termínu 
prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

0 0 0 0 
 
Řešení stížností                  

důvodných částečně důvodných nedůvodných 
0 0 0 

 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím                    
počet podaných žádostí o informace 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
počet navštívených vzdělávacích akcí 21 
počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 21 
 
Školní metodik prevence (ŠMP)   
počet fyzických osob 1 
zařazení do platové třídy 12 
vyučovací povinnost – hodin 22 
funkci ŠMP zastává let 2                                                                                                                             
působí i jako výchovný poradce ne 
 
Vzdělání školního metodika prevence    

Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské  Jiné 
 ano  

 



Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin    
absolvoval/a ne 
studuje, studium dokončí ve školním roce ne 
 
Primární prevence rizikového chování ve škole    
Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných 
organizací 

ano 

Pokud ano, uveďte jakých Tandem, Ledovec, Centrum primární 
prevence, Centrum protidrogové 
prevence, PPP Plzeň-jih Policie ČR 

Škola vypracovává vlastní projekt, program aj., jehož 
realizátory jsou učitelé 

ano 

Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, nevýhody, 
možnosti, co by se mohlo podle Vás zlepšit, co by Vám 
pomohlo apod. 

Cílem ŠMP je vytvořit prostor pro 
řešení sociálně patologických jevů 
s odbornou pomocí, vzdělávání 
všech učitelů v rámci školy. 

 
Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)  
působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ano 
uveďte jeho aprobaci učitelka odborných předmětů 
 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin 
absolvoval/a 2001 
studuje, studium dokončí ve školním roce ne 
 

 



3. Projekty školy  2014/ 2015 

 

 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v plzeňském kraji                                         

( CZ.1.07/1.1.00/44.0002) 

Ve školním roce 2014/2015 se na oboru Ekologie a životní 

prostředí realizovalprojekt Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji z grantu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Cílem projektu je rozvoj přírodovědného a technického 

vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji.   

Naše škola realizovala volnočasové aktivity pro žáky CSOŠ, 

povinné i volnočasové aktivity pro žáky ZŠ Blovice, ZŠ Nepomuk, ZŠ Nezvěstice a ZŠ Spálené 

Poříčí, povinnou odbornou výuku pro žáky CG Plzeň a Gymnázia Blovice, ekologickou 

 

PROJEKT 

 

 

USPĚL/ 

BĚŽÍ/UKONČEN 

INVESTOR 

 

NOSITEL-
PARTNER 

 

PODPORA Kč 

Podpora 
preventivních 
aktivit a výchovy 
k toleranci v roce 
2015 

 

uspěl PK nositel 20.000,- 

Meditační dny  

 
uspěl  Biskupství plzeňské nositel 5 000,- 

Podpora 
technického a 
přírodovědného 
vzdělávání 
v Plzeňském kraji 

Uspěl / ukončen ESF, MŠMT, OPVK, PK partner 2 264435,19 

Profesionální 
chůva dle NSK 

Uspěl /ukončen ESF, MŠMT, OPVK, PK nositel 2 400 598,08 

Zajištění 
jazykových kurzů 
pro žáky a učitele 
Církevní SOŠ 
Spálené Poříčí 

Uspěl/probíhá ESF, MŠMT, OPVK nositel 794 270,- 



olympiádu pro žáky ZŠ a realizovat setkání žáků základních a středních škol se zaměstnavateli 

v regionu. 

Celkově bylo v rámci tohoto projektu podpořeno v letech 2013 až 2015 568 žáků základních 

a středních škol. 

 

 

Vzdělávací program profesní kvalifikace Profesionální chůva (CZ.1.07/3.2.02/05.0052) 

Naše škola se zapojila do dalšího projektu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v oblasti Podpory nabídky dalšího vzdělávání. Šlo o projekt 

Profesionální chůva dle NSK (Národní soustava kvalifikací). 

 Jeho cílem bylo rozšíření nabídky programů v oblasti dalšího vzdělávání k profesním 

kvalifikacím Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské 

koutky.  

Kurz připravil zájemce na úspěšné složení závěrečné zkoušky před autorizační komisí 

v oblastech: dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti, poskytování 1. pomoci dítěti, 

uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, řešení situací v 

dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňování znalostí o 

vývojových etapách dítěte v praxi, dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské 

koutky. 

  Naše škola tímto projektem rozšířila svou nabídku vzdělávání o péči o děti předškolního 

věku. Lektoři vytvořili vlastní učební texty a jejich metodiky. Práce s frekventanty probíhala 

jak v teoretické, tak v praktické rovině.  

  Zájem o místa v kurzu byl o hodně vyšší, než jsme mohli pokrýt, a proto bude škola i příští 

rok tento kurz nabízet.  

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

 

 

 

 



4. Zpráva o hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 
 

   

 2014 skutečnost 2015 

Výnosy 12 051 008   9 082 000   

   
Provozní dotace MŠMT 8 501 000   7 241 000   
Dotace integrovaní žáci  261 000   
Platby studentů DM 447 700   445 000   
Ostatní (dary, náhrady škod, vrácené platby,úroky) 28 470   0   
Dotace zřizovatele  0   
Ostatní ubytovní DM + pronájmy 86 000   85 000   
Dálkové studium 289 910   350 000   
Dotace zřizovatete 200 000   700 000   
Projeky 2 497 928   1 500 000   

   
   

Náklady 11 919 512   9 082 000   

   

mzdové náklady celkem 9 221 536   7 650 000   
mzdy hlavní činnost 7 732 942   7 500 000   

mzdy doplňková činnost 155 300   150 000   

mzdy granty 1 333 294    

energie  583 319   595 000   
elektřina 163 196   165 000   

plyn 420 123   430 000   

materiál 1 007 045   205 000   
učební pomůcky 782 620   40 000   

školní a kancelářské potřeby 65 527   40 000   

úklidové prostředky 126 466   90 000   

ostatní (krmivo, léky, drobný m.) 32 432   35 000   

oprava, údržba 207 630   20 000   
cestovné 17 234   12 000   
služby 852 173   600 000   
prádelna 15 652    

různé - režije strav., doprava, odpad aj. 501 105    

telefony, internet 107 669    

poštovné 10 423    

kopírování, SW 55 116    

semináře, školení 6 550    

nájemné 2    

vodné, stočné 31 760    

poplatky banky, pojištění domu 45 466    

"Domeček" 22 976    

Revize, BOZP 55 454    

odpisy 30 575    

osvětlení učeben (elektroinstalace) 179 406    

   

Výsledek 131 496   0   

   



 



5. Přehled akcí za školní rok 2014/2015 

 
 

Měsíc Datum Akce Třída, účastník 

Září  1. 9. 2014 Zahájení školního roku  

 2. 9.  - 3. 9. 2014 Seznamovací meditační dny - Těnovice 1.E 

 3. 9. – 4. 9. 2014 Seznamovací meditační dny - Těnovice 1.S 

 1. 9. – 5. 9. 2014 
Písemná část společné MZ ( spádová 
škola) 

 

 8. 9. 2014 Praktická část profilové MZ 4.R 

 10. 9. 2015 Ústní část společné a profilové MZ 4.R 

 11. 9. 2014 Hipocentrum Jitřenka 2. S 

 17. 9. 2014 
Jedličkův ústav Praha, Neviditelná 
výstava 

2. S 

 22. 9. 2014 Exodus – terapeutické dílny 1. S 

    

Říjen 7. 10. 2014 Exkurze – Bavorský les 2.E, 3.E, 4. E 

 9. 10. 2014 Exkurze – Domov sv. Františka 2. S 

 16. 10. 2014 Přednáška - projekt 4. E 

 21. 10. 2014  Exkurze – SPC pro zrakově postižené 2. S 

 22. 10. 2014 Konference OP VK Plzeň Pelikán 

    

Listopad 6. 11. 2014 Exkurze - Neviditelná výstava Praha 1. S, 2. S, 3. S 

 10.  11. 2014 Přednáška ZČU 1. E 

 12. 11. 2014 Akademie řemesel Klatovy Dostálová, Fenclová 

 12. 11. – 14. 11 2014 Šumava – Ručičky kraje Pelikán 

 13. 11. 14. 11.  2014 Konference ŘCŠ  Černíková 

 13. 11. 2014  Exkurze – projekt ZČU Plzeň 1. E 

 21. 11. 2014 Exkurze – Genetika Plzeň 2. S, 4. S 

 25. 11. 2014 Raná péče – den otevřených dveří 1. S, 2. S, 3. S, 4. S 

 27. 11. 2014  Školení - Klimatologie Dostálová 

    

Prosinec 4. 12. 2014 Přednáška – První moc celá škola 

 9. 12. 2015 Meditační den 4. R 

 9. 12. 2015 JU České Budějovice – přednáška GPS 2.E, 3.E, 4.E 

 11. 12. 2014 
Závěrečné zkoušky – Pečovateské 
služby 

 



 15. 12. 2014 
Ústní závěrečné zkoušky – Pečovatelské 
služby 

 

 17. 12. 2014 Výstava - Plzeň 1. S 

 18. 12. 2014 Exkurze – MŠ Kardinála Berana 3. S 

    

Leden 7. 1. 2015 Stáž Domovinka Plzeň 
Dražanová, 
Pavlíková 

 28. 1. 2015 Florbalový turnaj Žáci CSOŠ 

    

Únor 3. 2. 2015 Muzikoterapie 1. S 

 5. 2. 2015 Olympiáda z Čj (Plzeň) Žáci CSOŠ 

 16. 2. 2015 
Prezentace Jihočeské univerzity – 
Zdravotně sociální fakulta 

3. S, 4. S 

 23. 2. -27. 2. 2015 Lyžařský výcvik 1. E, 1. S 

 26. 2. 2015 Seminář o autismu Fenclová, Jandíková 

    

Březen 2. 3. 2015 Seminář – Domov Petra Mačkov 
Dražanová, 
Pavlíková 

 6. 3. 2015 Exkurze Plzeň 3. S 

 16. 3. 2015 Aromaterapie, fyzioterapie 1. S 

 20. 3. 2015 Exkurze – Povodí + ČOV Plzeň 2. E, 3. E 

 26. 3. 2015 Přednáška - Geografie 1. E 

 30. 3. 2015 Exkurze - Meteorologický ústav 4. E 

 31. 3. 2015 Exkurze – Techmania Plzeň 1. E, 2. E 

    

Duben 7. 4. 2015 Školení preventistů Čápová 

 8. 4. 2015 Seminář Plzeň -   spolupráce s OSPOD Fenclová 

 9. 4. 2015 Školení ŠMK Fenclová 

 9. 4. 2015 Ručičky P. K.  Jandíková,  část 1. E 

 13. 4. 2015 Přednáška Závislost - gamblerství 2. S, 3. S, 4. S 

 23. 4. – 26.  4. 2015 Zájezd do Anglie  Žáci CSOŠ 

    

Květen 4. 5. 2015 Hipoterapie 1. S 

 6. 5. 2015 Meditační den Plzeň 2. – 3. ročníky 

 12. 5. 2015 Praktické MZ  4. S 

 12. 5. 2015 Exkurze -  Pivovar 1. S 



 13. 5. 2015 Praktické MZ 4. S 

 13. 5. 2015 Exkurze - Pivovar 2. S 

 15. 5. 2015 
Exkurze Motýl o. s., Ústav anatomie LF 
LK 

1. S 

 15. 5. 2015 Přednáška - Inkontinence 2. S 

 19. 5. 2015 Exkurze – Muzeum Blovice 1. S 

 20. 5. 2015 Exkurze - Terezín 1. E, 1. S, 2. E 

 27. 5. 2015 Poradna pro zdravotně postižné 1. S 

 28. 5. 2015 Přednáška – kompenzační pomůcky 2. S 

 28. 5. 2015 Přednáška – 1. pomoc pro ZŠ Sp. Poříčí 2. S 

    

Červen 19. 6. 2015 Školení VP Fenclová 

 22. 6. 2015 Slovensko Žáci CSOŠ  

 28. 6. 2015 Konec školního roku 2014/2015  

    

 



6. Zpráva o činnosti oboru Ekologie a životní prostředí 

 

CSOŠ každoročně pořádá ve spolupráci s Ekologickým 

centrem Spálené Poříčí krajské kolo ekologické olympiády 

pro žáky středních škol z Plzeňského kraje.  

Poslední Krajské kolo ekologické olympiády pořádala ve 

spolupráci s EC Spálené Poříčí, se ZOO Plzeň a s KÚ 

Plzeňského kraje. Letošní kolo bylo zaměřeno na téma 

„Geologické bohatství ČR“. Naše družstvo ve složení Lucie Balážová, Kristýna Fikrlová a 

Kristýna Helgetová se umístilo na 4. místě. Školního kola ekologické olympiády se zúčastnilo 

10 žáků. 

V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání pořádala naše škola 2. 

ročník ekologické olympiády pro žáky ZŠ na téma „Lesní ekosystém“. Cílem této akce je 

nejen podpora nadaných žáků základních škol, ale rovněž podpora spolupráce žáků středních 

a základních škol. Žáci CSOŠ oboru Ekologie se aktivně zapojili do pořádání olympiády. 

 

 

 

Ve dnech 15. 6. - 21. 6. 2015 se konala již tradiční exkurze po 

národních parcích Slovenska. Tentokrát byla naším cílem NP 

Nízké Tatry a NP Velká Fatra. Žáci viděli celou řadu vzácný 

ekosystémů, kriticky a silně ohrožených druhů rostlin.  

 

 

 

 

V uplynulém školním roce se konalo několik 

jednodenních exkurzí, v rámci kterých žáci navštívili: 

• Stezka v korunách stromů Bavorský les 

• Vodní toky a rybníky Klatovska 

• Ekodepon Černošín  

• ČHMÚ Plzeň 

• ČOV Plzeň 

• Povodí Vltavy 

• Národní přírodní rezervaci SOOS a národní přírodní památka Komorní hůrka 

• Muzeum Rokycany 

• CHKO České středohoří 

• NP České Švýcarsko. 

 

 

 



Planetárium - 11. 9. 2014 

 - Studenti 1.E navštívili první 3D planetárium v České republice. Zhlédli výukový program 

Hluboký vesmír, během kterého se seznámili s objekty naší sluneční soustavy i vzdáleného 

vesmíru. Dále si prohlédli expozici o vesmíru, kde si mohli např. vyzkoušet gyroskop či 

skafandr, pochopit, co se děje v nitru sopek, jak vypadá vnitřek Slunce nebo si pohrát s 

vodíkovou raketou.... 

 

Exkurze pořádaná v rámci projektu SPPAV na ZČU - 13.11.2015 

Dne 13.11. se celá 1.E zúčastnila exkurze pořádané v rámci projektu SPPAV u ZČU. O naše 

studenty se po celý den starala katedra archeologie ZČU v rámci projektu: Moderní 

technologie při poznávání minulých lidských společenství, kde bylo cílem práce studentů bylo 

pomocí specializované profesionální GPS najít v zalesněném území zaniklou středověkou 

vesnici Javor. Na místě středověké vsi lektor studentům pomohl identifikovat jednotlivé 

antropogenní relikty,také jsme navštívili jednotlivé laboratoře katedry archeologie. Studenti 

se zde seznámili s laboratorním zpracováním artefaktů. Exkurzi předcházela dne 10.11. 

přednáška v prostorách CSOŠ, kde lektor studenty poučil zejména o nedestruktivních 

metodách využívaných v archeologii. 

 

 Přednáška „Staré mapy a jejich využitelnost pro studium vývoje území“  

- V rámci spolupráce naší školy na projektu se ZČU proběhla dne 26.3.2015 ve třídě 1.E 

přednáška doc. Ing. Václava Čady CSc. z oddělení geomatiky při fakultě aplikovaných věd ZČU 

v Plzni. Název přednášky „Staré mapy a jejich využitelnost pro studium vývoje území“ plně 

vystihuje obsah dané prezentace. Žáci se detailně seznámili především s rakouskouherským 

mapováním našich zemí a využitím těchto mapových děl v mnoha současných oborech. 

 

Turistický výlet na Slovensko – Malá Fatra a Velká Fatra 

 

V termínu 22. – 28. 6. 2015 se studenti oboru ekologie a životní prostředí zúčastnili výletu na 

Slovensko, kdy bylo cílem putování po horách doplněné o poznávání místní specifické 

květeny či geologie. V pohoří Malá Fatra jsme si prohlédli Tiesňavy na říčce Varínce a 

náročným výstupem i sestupem jsme zdolali celý hřeben Sokolie, který tvoří příkré 

vápencové skály. Během této cesty se nám nabízely panoramatické výhledy na většinu 

hlavních vrcholů Malé Fatry, včetně majestátních vápencových Rozsutců. Další hřebenovka 

studenty čekala na Velké Fatře, kde nás autobus vyvezl vysoko do hor k hotelu Smrekovica. 

Etapa dále vedla částečně lesem střídajícím se s horskými loukami až k vrcholu Rakytov, od 

nějž následoval sestup Teplou dolinou. Samozřejmě jsme si nemohli nechat ujít výšlap na 

Roháčská plesá, kdy jsme cestou k nim obdivovali Roháčský vodopád. U jezer se nám na 

chvíli protrhla oblačnost a my mohli spatřit rozeklaný štít Ostrý Roháč, který je snad 



nejtypičtější horou v pohoří Západních Tater. Jinou perspektivu při výhledu na hřeben 

Sokolie nám nabídl výšlap na horu Mravečník.  

 

 

 

 

 

 

Žáci třetího ročníku realizovali ve školním roce 2014/2015 

v rámci předmětu praxe  monitoring žákovský projekt  

„Obnova zámeckého parku“. Žáci si vybrali vhodnou 

lokalitu v zámeckém parku a vypracovali ve skupinách projekt rekonstrukce botanické 

zahrady. V následné diskuzi byla vybrána varianta, která se žákům zdála nejlepší.   Žáci se 

pokusili zpracovat i hrubý rozpočet projektu a snažili  se v rámci praktického vyučování 

orientovat se v některých dotačních titulech, které by bylo možné pro realizaci projektu 

využít. 

 

Žáci oboru Ekologie a životní prostředí se ve školním roce 2014/2015 starali v rámci 

předmětu praxe a monitoring o následující studijní plochy: 

 

• Orchidejová louka Hvížďalka  

V září žáci sekali (kosou, křovinořezy, sekačkou) a odklízeli 

biomasu, tak aby snížili konkurenční tlak ostatních rostlin na 

této lokalitě. V lednu za stejným účelem žáci prováděli 

prořezávku především borovice lesní. Na závěr v červnu 

sčítali rostliny prstnatce májového. Podařilo se jim najít a 

označit 57 rostlin, z toho 40 kvetoucích,  této ohrožené orchideje, což je mírný nárůst ve 

srovnání s předešlým rokem.  

 

• Přírodní památka Hořehledy  

Žáci na této lokalitě sekali a odstraňovali invazní druh křídlatku japonskou, cílem těchto 

zásahů je likvidace této invazní rostliny, která zde vytlačuje druhově bohaté bylinné patro.  

 



• Koridor Pastviště 

Žáci monitorovali změny biodiverzity v soustavě tůní, 

které byly vybudovány v koridoru Pastviště. Žáci 

odebírali vzorky vody v tůních a mikroskopovali 

fytoplankton a zooplankton. Na základě zjištěných druhů 

odvozovali vlastnosti a kvalitu vody v tůních. Dále 

prováděli údržbu zeleně, která spočívala ve výsadbě 

balových a prostokořených stromů. 

 

V rámci předmětu praxe a monitoring žáci ve školním roce 2014/2015 realizovali následující 

praktické činnosti: 

• ošetřování živočichů v Akvateře a záchranné stanici, 

• sečení a odstraňování biomasy z orchidejové louky, 

• vysekávání orchidejové louky, 

• sčítání nekvetoucích a kvetoucích orchidejí, 

• mapování současného stavu koridoru, 

• realizace revitalizace koridoru, 

• značení přírodní rezervace Kokšín, 

• hrabání listí – určení asimilační plochy a množství opadané biomasy, 

• podpora hnízdění vyvěšování budek, 

• měření tmavosti kouře, 

• výsadba prostokořenných sazenic, 

• měření fyzikálních a senzorických vlastností vody, 

• měření nivelačním přístrojem, výpočet spádu a podélného sklonu vodního toku 

• měření v meteorologické budce, 

• zhotovení půdní sondy a určování půdních typů, 

• mikroskopování botanických a zoologických preparátů 

• hodnocení stavu vodního toku a rybníku, určení míry antropogenního ovlivnění 

• obsluha kořenové čistírny odpadních vod, měření průtoků 

• hodnocení stavu zemědělské a lesohospodářské krajiny, 

• určování půdních typů a půdní sonda,  

• hodnocení stavu maloplošného zvláště chráněného území a návrh plánu péče 

• provádění fytocenologických snímků. 

 



 

 V rámci odborných předmětů žáci ve školním roce 2014/2015 absolvovali následující 

odborné přednášky: 

 

• ošetřování starých stromů a zásady výsadeb stromů      

     (dendrologická přednáška) 

• zásady kroužkování a ochrana zvláště chráněných druhů ptáků     

     (ornitologická přednáška) 

• výchova a obnova lesa (lesnická přednáška) 

• Poznávání místního regionu – praktické využití GPS v terénu a 

zpracování naměřených dat 

• stará mapová díla a jejichž využití v dnešní době. 

 

Žáci v rámci předmětu praxe a monitoring rovněž absolvovali týdenní odborné praxe (jeden 

týden během školního roku a jeden týden o letních prázdninách) u potenciálních 

zaměstnavatelů např. ZOO Plzeň, EC Spálené Poříčí, Strogé Borovno, NP Šumava, NP České 

Švýcarsko, NP Krkonoše, CHKO Český kras, Botanický ústav Třeboň, ČHMÚ Plzeň, Povodí 

Vltavy apod. Žáci měli možnost porovnat své vědomosti a získané dovednosti s požadavky 

zaměstnavatelů.  

 

 

 

 

 

V rámci předmětu praxe a monitoring žáci obhajovali 

průřezové téma Hodnocení stavu životního prostředí mého 

regionu. Žáci vypracovali a obhajovali závěrečnou práci, 

kterou prezentovali před maturitní komisí a spolužáky a 

hodnotili trvalou udržitelnost svého regionu. 

 

 

 

Ve školním roce 2014/2015 se na oboru Ekologie a životní prostředí realizovaly zájmové 

kroužky, které napomáhaly rozvoji mimořádně nadaných a talentovaných žáků. 

Zájmový kroužek Akvatera 

Do tohoto zájmového kroužku se zapojilo 9 žáků, kteří se 

v rámci tohoto kroužku starali o akvarijní a terarijní 

živočichy chované ve školní Akvateře. 

 

 

 

 

 



 

Zájmový kroužek Biologické praktikum 

Do tohoto zájmového kroužku se zapojilo rovněž 11 

žáků. Cílem zájmového kroužku  bylo  prohloubit 

znalosti a dovednosti potřebné k ložení praktické 

části maturitní zkoušky. 

 

 

 

Akvatera 

Akvaristická a teraristická místnost byla v tomto roce využívána, především v rámci projektu 

„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v 

Plzeňském kraji“ a také v rámci výuky a zájmových 

kroužků na naší škole. 

V  tomto zařízení je chováno 7 druhů členovců, 

především hmyz a pavouci,     4 druhy měkkýšů, dále 15 

druhů ryb, 1 druh obojživelníků, 13 druhů plazů, z toho 

6 druhů hadů, 5 druhů ještěrů a jeden druh želvy, 6 

druhů ptáků a jeden druh savců. Celkem je tedy 

chováno 46 druhů živočichů.  

Učebna je využívána především v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Plzeňském kraji, dále při výuce předmětu etologie a zájmové chovy, zoologie, 

obecné biologie a praxe a monitoring.  

V rámci projektu zde probíhala povinná výuka a zájmové kroužky partnerských základních 

škol. Těchto aktivit se zúčastnili žáci ZŠ Blovice, ZŠ Nepomuk, ZŠ Nezvěstice a ZŠ Spálené 

Poříčí. 

Akvateru také využívá Ekocentrum Spálené Poříčí pro  kroužky Mladých ochránců přírody.  

 

 



 



7. Zpráva o činnosti oboru Sociální činnost 

 

Canisterapie a praxe studentů ve Víceúčelovém zařízení a útulku pro psy v Borovně 

V únoru 2015 začali žáci oboru sociální činnost v rámci vykonávání praxe v Domově sv. Aloise 

praktikovat canisterapii. Nejen pro klienty domova, tak i pro žáky je to nová a velmi příjemná 

činnost, která dokáže zpříjemnit dny v zařízení. Jedná se o další aktivitu – terapii, která má 

svá specifika a  dokáže klienty povzbudit, uvolnit a dodat optimismus a chuť do života 

v nelehké životní situaci. 

Žáci oboru ekologie a životní prostředí se zase podílejí svojí prací při vykonávání praxe na 

chodu útulku pro psy v Borovně. Pomáhají psy venčit, učí se o ně pečovat, krmit nebo 

vypomáhají s úklidem. Pro zařízení je to velká pomoc a pro studenty zase zajímavá životní 

zkušenost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přednáška Genetika  

Na podzim opět tradičně proběhla exkurze s odbornou přednáškou  Mudr. Františka Lošana 

v budově Genetika Plzeň, s. r.o. Přednáška se týkala zejména problematiky klinické genetiky, 

odhalování skrytých nemocí či vad a řešení vzrůstající neplodnosti. Zajímavá přednáška byla 

podtržená vtipnou  formou výkladu a konkrétních ukázek v laboratoři včetně prohlídky celé 

budovy a zařízení. Exkurze se zúčastnili žáci v rámci předmětu Péče o dítě a Základy 

přírodních věd. 

 

V uplynulém školním roce se konala řada odborných exkurzí, v rámci kterých byla navštívena tato 

zařízení: 

• Jedličkův ústav a školy Praha 

• Denní stacionář Exodus Plzeň  

• Hospic sv. Lazara Plzeň 

• Domov sv. Františka Plzeň 

• SPC, MŠ, ZŠ pro zrakově postižené  

• Středisko pro ranou péči Plzeň 

• Hipocentrum Jitřenka Plzeň – Koterov 

• Anatomický ústav LF UK Plzeň  

• Motýl o. s. Plzeň – terapeutické dílny 

• Domov sv. Jiří Plzeň 

• Domov sv. Aloise Plzeň 

• Sdružení pěstounský rodin – poradna náhradní rodinné Péče Plzeň 

• Ekocentrum Spálené Poříčí 

• Pivovarské muzeum Plzeň 



 

 

Pivovarské muzeum Plzeň 

 

 

 

Středisko pro ranou péči Plzeň 

 

 

 

 

 



Návštěva Jedličkova ústavu 

 

 

 

 

 

Ekocentrum Spálené Poříčí 

 

 

 

 

Žáci navštívili také některé interaktivní výstavy: 

• Neviditelná výstava – výstava seznamující návštěvníky s problémy nevidomých osob 

• „Naše cesta“ Praha – výstava přibližující život s handicapem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Naše cesta“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pro žáky byly pořádány odborné semináře 

• Kompenzační pomůcky – přednáška s ukázkou:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Inkontinenční pomůcky – přednáška s ukázkou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Žáci 3. ročníku připravili interaktivní hodinu 1. pomoci pro žáky 1. ročníku ZŠ Spálené Poříčí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvňáčci měli možnost se tak zábavnou formou seznámit se základy resuscitace, ošetřování rad a 

dalších zásad 1. pomoci. 



V lednu proběhla pod záštitou Biskupství plzeňského benefiční akce na poděkování pracovníkům 

sociálních služeb. Žáci školy pro ně připravili kulturní program (vystoupil recitační a pěvecký sbor pod 

vedením Mgr. Hany Čápové) a drobné dárky. Akce proběhla v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni za 

přítomnosti plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V rámci předmětů Terapie v sociální činnosti a Textilní tvorba vyráběli žáci 2. a 3. ročníku pod 

vedením vyučující Jany Divišové haptické pomůcky pro děti se zrakovým postižením. Pomůcky 

podporují zrakové vnímání a budou využívány klienty Střediska pro ranou péči Plzeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktická maturita probíhala v domově sv. Jiří v Plzni na Doubravce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Další akce a exkurze  1. -3. ročníků sociálního oboru 

 

• Výstava Hobby Spálené Poříčí 

• Domov důchodců Spálené Poříčí – výroba papírových vloček s klientama 

• Raná péče Plzeň – výroba obrázků z kůže a podzimních panáčků 

• Jedličkův ústav 

• Pečení perníčků pro faru Kraslice, které putovaly do Německa 

• Výroba papírových andělíčků na benefiční akci 

• Blovice muzeum – „Kuchyně našich babiček“ 



8. Spolupráce s partnerskou školou Berufliche Schulen St. Marien 

v Neumarktu 
 
 

• Ve školním roce 2014/15 se spolupráce s partnerskou školou Berufliche Schulen St. 
Marien v Neumarktu dostává do stádia útlumu, který je způsoben odlivem žáků 
s hlavním cizím jazykem němčinou. 

• Po roce, kdy jsme oslavili, a to na obou stranách (tj. jak v Neumarktu, tak v Plzni), 
deset let výročí spolupráce, bylo jasné, že v tomto školním roce nebude možnost 
vyslat žáky školy na výměnnou zahraniční studijní praxi do některého ze sociálních 
zařízení. 

• Přesto byla velká snaha zatím najít jiné formy spolupráce, třeba v rovině setkávání 
pedagogů škol apod. 

• Pedagogové obou škol se setkali na konferenci sdružení Ackermann-Gemainde, které 
podporuje naši spolupráci, a to ve školícím středisku Habsberg dne 14. 3. 2015. 
Setkání se kromě vyučující německého jazyka zúčastnila i ředitelka partnerské školy  
paní Maria Losch. 

• Dne 25. dubna 2015 došlo k dalšímu setkání učitelů obou partnerských škol v užším 
kruhu v Plzni, a to při příležitosti Dne Řezna (Regensburg) a společné pouti farností 
do Plzně, pořádaného v západočeské metropoli zejména z iniciativy katolického 
sdružení Ackermann-Gemainde. 

 
 



9. Další školní aktivity 

 

•  Olympiáda z biologie 

V prosinci 2014 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Organizace školního 

kola je časově poměrně náročná. Studenti musí zvládnout dvě praktické úlohy, poznávačku 

rostlin, poznávačku živočichů a teoretický test. Proto jsme zvolili poslední týden před 

vánočními prázdninami a účast byla pro všechny studenty ekologického oboru povinná. 

Studenti strávili s biologickou olympiádou jedno příjemné dopoledne.  

Celkem se školního kola zúčastnilo v kategorii B (1. a 2. ročník) 28 studentů a 

v kategorii A (3. a 4. ročník) 18 studentů. Nejlepší soutěžící z obou kategorií postoupili do 

krajského kola Biologické olympiády, které se konalo na jaře v Plzni v prostorách 

Pedagogické fakulty ZČU. V kategorii B reprezentoval naši školu Ladislav Pašek (ze 2. ročníku)  

a v kategorii A Aneta Šimková (ze 4. ročníku).  

 

• Olympiáda z anglického jazyka 

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zúčastnila okresního kola Olympiády z anglického 

jazyka. V kategorii 1. – 3. ročník vyššího gymnázia a středních škol byly za naši školu 

nominovány studentky 3. ročníku – Kateřina Košátková, Linda Šternerová a Kristýna 

Helgetová. Celkově se umístily na 4., 6. a 9. místě. 

 
• Olympiáda z českého jazyka 

I ve školním roce 2014/2015 se žáci školy zúčastnili soutěže Olympiáda v českém jazyce, 41. 
ročník.  
Školní kolo proběhlo dne 9.  prosince 2014 a zúčastnilo se  jej sedmnáct žáků.   
Do okresního kola (okres Plzeň-jih), které se konalo v Plzni dne 5. února 2015, z předních 
míst postoupili čtyři žáci a žákyně (Davídková Nelly, Fikrlová Kristýna, Mareček Matěj a 
Šternerová Linda). Nejlépe se umístila, a to na 4. místě, Linda Šternerová z 3.E Tím postoupila 
do vyššího, krajského, kola soutěže, kde dosáhla průměrného umístění. 
  



Meditační dny 

 
Díky dotačním programům Biskupství plzeňského a Plzeňského kraje bylo možné realizovat 
projekt meditačních dnů studentů CSOŠ Spálené Poříčí.  Cílem těchto dnů je pracovat se 
studenty v mimoškolním prostředí, přičemž témata jsou volena na základě věku a zájmů 
studentů a s přihlédnutím k problémům, se kterými se mohou setkat.  
Realizace projektu meditačních dnů navazuje na předměty Etika a Religionistika, které 
provází studenty ve všech čtyřech ročnících jejich středoškolského studia. Na teoretické 
znalosti navazují specifické programy, jejichž prostřednictvím jsou mladí lidé vychováváni k 
toleranci a porozumění. Cílem je zlepšit jejich povědomí o odlišných etnických a 
náboženských skupinách a odbourávat bariéry při vzájemné komunikaci.  
 
Program meditačních dnů zahrnuje spektrum preventivních aktivit vedoucích k  potlačování 
xenofobních, antisemitských a rasistických projevů mezi mladými lidmi. Pro jednotlivé 
ročníky představuje následující programy a aktivity: 

a) Besedy a jednodenní workshopy zaměřené na prevenci xenofobních, antisemitských 
a rasistických projevů. Nosnými tématy bude hlubší poznání tradice a zejména 
současnosti křesťanství, židovství a islámu.  

b) Vícedenní workshop – osvědčený prostředek realizovaný v návaznosti na etickou 
výchovu a předmět religionistika.  Důležitým aspektem je budování pozitivního 
sociálního klimatu ve škole i mimo školu.  

c)  
Ve školním roce 2014 / 2015 byly realizovány meditační dny: 
 
1. ročník 
V rámci programu „Setkání se zlem a jeho důsledky“ navštívili studenti Památník Terezín.  
Na historickém podkladu 2. světové války se seznámili s životními příběhy lidí, kteří se stali 
oběťmi nesnášenlivosti, rasismu a xenofobního chování. V navazující praktické části byli 
studenti vedeni k vlastní reflexi negativních postojů většinové společnosti vůči menšinám, 
které žijí v naší zemi. Meditační dny se konal v rámci dotačního programu „Podpora 
preventivních aktivit a výchovy k toleranci, a sice díky finanční podpoře Plzeňského kraje a 
Biskupství Plzeňského.  Na přípravě workshopu a jeho realizaci spolupracuje škola s 
Terezínskou iniciativou a Židovským muzeem. 
  
2. ročník a 3. ročník 
Pod vedením odborné lektorky absolvovali studenti seminář na téma „Mezináboženský 

dialog.“  Studenti měli možnost nejen teoreticky poznat příčiny a důsledky nesnášenlivosti a 
xenofobie, nýbrž i prostřednictvím interaktivních metod diskutovat na dané téma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dramatický kroužek 
Dramatický kroužek má ve škole dlouholetou tradici. Ve školním roce 2014/2015 se do jeho 
činnosti zapojilo 15 studentů školy. V průběhu školního roku pracovali společně na 
dramatizaci Exuperyho textu „Malý princ“. Divadelní představení, které nacvičili, doplnili 
hrou na hudební nástroje.  V březnu 2015 podnikli členové dramatického kroužku společnou 
víkendovou výpravu do Prahy. Navštívili dvě divadelní představení, a sice operu Jakobín 
v Národním divadle a muzikál Mýdlový princ v Divadle Brodway. 
 

Natáčení s ČT2 pro pořad „Chcete mě?“ Aneb canisterapie v domově sv. Aloise 

Ve středu 3.6. 2015 přijela Česká televize natočit promo snímek pro nově otevřené 

Víceúčelové zařízení a útulek pro psy v Borovně. Součástí pořadu bylo i povídání a ukázky 

canisterapie probíhající pravidelně v Domově sv. Aloise ( domov se zvláštní péčí ) za pomoci 

žáků CSOŠ. 

Odpoledne již natáčení probíhalo v Borovně, kde se žáci podílejí na chodu útulku tím, že psy 

venčí, učí se o ně správně pečovat, krmit nebo pomáhají s úklidovými pracemi. Zatímco žáci 

oboru sociální činnost se více zaměřují na canisterpii nebo pomoc při přípravě psů na 

canisterapeutické zkoušky, žáci oboru ekologie a životní prostředí pomáhají více s péčí o psy 

v útulku. Obojí je velmi přínosná pomoc pro celé zařízení a zvířata v něm. 

 

 

  



 

Zájezd jižní Anglie a Londýn 

Ve dnech 22.4. – 26.4. 2015 se žáci naší školy zúčastnili dobrovolně 5-ti denního zájezdu do 

Jižní Anglie. Druhý den po příjezdu jsme trávili čas v příjemném přímořském městečku 

Brighton s prohlídkou Royal Pavilion, The Lanes a Brighton Pier. Nejkrásnějším zážitkem byla 

pro nás návštěva mořského akvária – Sea life center. Druhý den přišla na řadu návštěva 

velkého přístavního města Portsmouth, včetně prohlídky bitevní lodi HMS Victory Horatia 

Nelsona a zakončená plavbou přístavem s prohlídkou britské válečné  flotily. Odpoledne 

jsme si užili už trochu odpočinkově  návštěvou Chicesteru – stylového venkovského skanzenu 

z období 13. – 19. stol. Pobyt jsme završili prohlídkou Londýna, který nás doslova pohltil svojí 

hektikou a multikulturou. Ubytování a jídlo bylo zajištěné v anglických rodinách, kde mohli 

žáci procvičit anglickou konverzaci a získali vhled do způsobu života a kultury této zajímavé 

země. 

 

Lyžařský výcvikový kurz – 22. 2. – 27. 2. 2015 

V termínu 22.2. – 27.2. 2015 proběhl lyžařský výcvikový kurz tříd 1.E a . 1. S ve Ski areálu 

Špičák na Šumavě. Díky příznivým sněhovým podmínkám a přejícímu počasí byl zimní pobyt 

a lyžování příjemným zážitkem. Mnozí žáci – začátečníci se díky výborným instruktorům 

naučili během týdne velmi dobře lyžovat a pokročilejší lyžaři si zlepšili techniku jízdy. 

Tréninky se prokládaly odpočinkem nebo výlety do okolí šumavského parku. 

 



Horolezecká stěna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf v Hořehledech 

 

 



10. Zpráva domova mládeže 

 
Na DM bylo ve školním roce 2014/2015 ubytováno 39 studentů.  
 
Volnočasové aktivity pro školní rok 2014/2015 

 
Sportovní aktivity 

- večerní cvičení trampolíny 
- turistika po okolí  

 
Estetické 

- pletení papírových košíků, misek a obalů na květníky 
- stonožkové sázení 
- vánoční, velikonoční výzdoby DM 
- spolupráce s Městskou knihovnou – historické zahájení besedy se spisovatelem 

Vondruškou 
- spolupráce s MÚ – vernisáž Brontosauři v Himalájích 
- výrobky na dobročinný jarmark MŠ Spálené Poříčí 
- spolupráce s MŠ – Mikulášská nadílka, Rozloučení s předškoláky, Divadelní 

představení O Budulínkovi 
 
Ekologické 

- péče o faunu a flóru školy 
- řízkování a množení rostlin a následná spolupráce s Ekocentrem a prodej výpěstků 

v ZOO Plzeň 
- pravidelné třídění odpadů 
- poskytování zázemí pro ekologickou olympiádu 
- návštěva akcí ČSOP 

 
Duchovní 

- pravidelné středeční mše v místním kostele 
- 1. úterý v měsíci mše ve školní kapli 
- spolupráce s místní farností 

 
Charitativní 

- akce ,,Veselá koza“ z portálu Skutečný dárek 
 

Ubytování na DM 

- seminář barokní hudby se zahraniční účastí, pořádaný ve spolupráci s MÚ 
- plzeňský folklórní soubor Mladina 
- ubytování jednotlivců 
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12. Zpráva výchovného a kariérního poradenství 

 

Ve škole bylo integrováno 13 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním 

postižením. Byly vypracovávány a realizovány individuální vzdělávací plány na podporu 

specifických potřeb žáků. V této souvislosti probíhala spolupráce s pedagogicko-

psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry. 

Žáci 4. ročníků byli průběžně informováni o možnostech dalšího studia. Probíhala spolupráce 

s Úřady práce za účelem získávání aktuálních informací o situaci na trhu práce. Ve škole byly 

realizovány prezentace vysokých a vyšších odborných škol, např. Svatojánské koleje – vyšší 

odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou, SRŠ a VOŠ vodního hospodářství a 

ekologie Vodňany, JČU České Budějovice apod. 



13. zpráva o plnění preventivního programu 

 

 Jedním z pilířů preventivného programu naší školy jsou meditační dny, které jsou zaměřeny 

na osobnostní rozvoj žáků, na výchovu k toleranci. Probíhají v každém ročníku, mají 

tematické zaměření – např. Setkání se zlem, Krása jednoty v rozmanitosti apod. -  a její 

organizací je pověřen třídní učitel ve spolupráci s ředitelkou a spirituálem školy.  

  Meditační dny prvních ročníků jsou zaměřeny na navázání vztahů mezi novými spolužáky, 

aklimatizaci v novém prostředí.  

  Preventivní program je podpořen i volnočasovými aktivitami školy – dramatickým 

kroužkem, návštěvami kulturních a poznávacích akcí i sportovními akcemi školy i domova 

mládeže. Např. 11.9. navštívila 2.S  hipocentrum Jitřenka, 3. června byli naši žáci seznámeni 

s cíli a postupy canisterapie, 17.9. v Praze navštívili Neviditelnou výstavu. Na těchto akcích si 

žáci uvědomí, jak důležité je pomáhat handicapovaným lidem nebo těm, kteří naši pomoc 

z jakéhokoliv důvodu potřebují. 

  

  V tomto školním roce jsme řešili ve třídě 3.S na základě návrhu její třídní učitelky 

nepřátelskou atmosféru, kterou v kolektivu vytvářela jedna z žákyň (viz zápis z jednání ze dne 

3.2.2015, dotazník sociometrického průzkumu…), a jeden zásadní přestupek proti školnímu 

řádu, který se týkal užití lehkých drog (viz zápis o výchovném problému ze dne 2.10.2014) 

   Tematika prevence a zneužívání návykových látek je především zařazena do výuky 

předmětů Obecná biologie, Zdravotní nauka, Rodinná výchova a dalších. V hodinách rodinné 

výchovy jsme besedovali na téma rizikové chování v rodině a jeho prevence, formy sociální 

pomoci rodině, náhradní rodinná péče. Stejně tak se na ni zaměřují třídní učitelé v rámci 

třídnických hodin. 

  Preventivní program byl „otevřen“ po celou dobu studia žáků. Ti mohou v těžkých životních 

situacích využít nejen rady a rozhovoru s preventistou sociálně-patologických jevů, ale i se 

spirituálem školy, výchovnou poradkyní nebo s kteroukoliv dospělou osobou, ke které má 

důvěru.  

 



14. Stěhování CSOŠ do Plzně a projekt nové církevní ZŠ 
 

Začátkem roku 2015 se zřizovatel školy rozhodl řešit dlouhodobý pokles počtu žáků v CSOŠ 
jejím přemístěním do Plzně, krajského města s lepší dopravní obslužností. Právě zhoršující se 
dopravní obslužnost Spáleného Poříčí vnímáme spolu s demografickým vývojem jako hlavní 
důvod, proč se i žáci se zájmem o nabízené obory často nakonec rozhodnou studovat na jiné 
škole, která je pro ně dostupnější. Studijní obory CSOŠ jsou přitom žádané a pro společnost 
velmi potřebné, kvalitu jejich výuky opakovaně potvrzuje Česká školní inspekce.  
 
Město Plzeň vyjádřilo svůj zájem o studijní obory CSOŠ tím, že poskytlo škole bezúplatně do 
dlouhodobé výpůjčky školní budovu v majetku města. Jedná se o budovu v Táborské ulici 28 
v městské čtvrti Plzeň – Slovany, kde dosud sídlilo Sportovní gymnázium Plzeň. Budova je na 
trase tramvajové linky č. 2, velmi dobře dostupná pro žáky z Plzně, ale i dojíždějící z celého 
regionu. Objekt zcela vyhovuje potřebám školy kapacitně, vybavením i dobrým technickým 
stavem. 
 
V nových prostorách začne škola působit od školního roku 2016/2017, stěhování do nových 
prostor v Táborské ulici se uskuteční v červenci a srpnu 2016. Při náborových aktivitách a 
přijímacím řízení jsou již žáci seznamováni s tím, že škola bude působit v novém místě. 
 
Přestěhování nesmí mít vliv na dobrou atmosféru a pozitivní klima školy, chceme uchovat 
charakter malé rodinné školy, bezpečné prostředí, přátelské a respektující vztahy. Navážeme 
na dobré tradice školy a současně vnímáme stěhování jako příležitost k rozvoji. Přínosy 
přemístění vidíme především v následujícím:  
 
- lepší dostupnost školy pro žáky ZŠ, pro něž je dojíždění do Spáleného Poříčí či ubytování  
   na DM nereálné, 
- lepší dostupnost sociálních partnerů školy na obou studijních oborech, 
- s rostoucím počtem uchazečů a možností výběru žáků by měla narůstat i úroveň studijních  
   předpokladů žáků školy.  
 
Zřizovatel školy také zvažoval několik let možnost otevření církevní základní školy. 
V současné době je Biskupství plzeňské zřizovatelem CSOŠ Spálené Poříčí a dvou škol v Plzni 
– Mateřské školy kardinála Berana a Církevního gymnázia. Základní škola jako přirozený 
mezistupeň v soustavě církevního školství v diecézi chybí. 
V lednu 2015 proto zřizovatel rozhodl o přestěhování CSOŠ ze Spáleného Poříčí do Plzně a 
současně o založení nové církevní ZŠ. Oba druhy škol budou součástí jedné školské právnické 
osoby s novým názvem Církevní ZŠ a SŠ Plzeň.  
Ve školním roce 2016/17 bude otevřena jedna 1. třída a jedna 6. třída ZŠ, kapacita školy se 
bude plnit postupně, plný provoz bude ve školním roce 2020/21. 
 
Školní budova v Táborské 28 má dostatečně velkou kapacitu pro provoz obou škol. Jejich 
působení v rámci jednoho subjektu umožní efektivnější financování i rozjezd základní školy.  
 
 
Schváleno v souladu s §168 odst. 1b zákona 561/2004 Sb. Školskou radou CSOŠ Spálené 
Poříčí dne 9. 10. 2015. 


