
  

 

 

Vážení rodiče, 

 
srdečně zdravím vás a vaše děti-studenty na prahu nového školního roku. Všichni si přejeme, aby to 

byl rok nových objevů pro studenty, rok dobrých zpráv pro jejich rodiče, rok smysluplné práce pro všechny 

učitele. Zda tomu tak bude, záleží na celé řadě okolností. V neposlední řadě však na nás na všech – na 

studentech, rodičích i učitelích. 

 Všichni jsme na cestě a škola je místem jednoho z mnoha životních setkání. Setkávají se zde 

spolužáci, učitelé, i rodiče. V dnešní době, která přes své hmotné bohatství trpí chudobou vztahů, velmi nutně 

potřebujeme setkání, abychom se poznali, měli rádi, skutečně putovali. Chci vás ujistit, že bereme vaši důvěru, 

s níž jste svěřili své děti právě naší škole, opravdu vážně. Škola totiž není jen přípravou na život, škola je 

součástí života! A naše škola chce kromě kvalitního vzdělání usilovat o celistvý rozvoj studentů, aby se 

dokázali v harmonickém prostředí dobře zorientovat, aby uměli rozpoznat důležité od nepodstatného, aby se 

naučili upřímným a čistým vztahům k sobě i k ostatním lidem. 

 

A jaké jsou naše současné priority? 

 - rozvoj celkové osobnosti studenta s akcentem na individuální přístup 

- stabilní kvalitní pedagogický sbor 

- pravidelné vzdělávání pedagogických pracovníků, zkvalitnění výuky 

- vysoká úspěšnost studentů při maturitních zkouškách 

- příprava na vysokou školu a úspěšnost při přijímacích zkouškách 

- profesionální praktická příprava pro praxi pedagogických škol 

- modernizace počítačové sítě a vybavení budovy (lavice, podlahy, dveře, tabule...) 

- zážitkově-vzdělávací programy (exkurze, zájezdy, adaptační pobyty) 

- duchovní aktivity pod vedením kněží naší školy (P. Petr Beneš, P. Martin Holík, P. Libor Všetula SDB) 

- příjemné prostředí, otevřené a upřímné vztahy mezi žáky a pedagogy 

- zahraniční jazykově-poznávací a studijní pobyty (Vídeň, La Brède, Stuttgart, Velká Británie...) 

- široká nabídka dalších volnočasových aktivit (sbor, orchestr, dramatický kroužek, školní časopis, sport) 

- vytvoření projektového týmu za účelem čerpání dotací, grantů, sponzorských darů 

- otevření školy veřejnosti (aktuální dění na webu a sociálních sítích, v médiích, akce pro veřejnost) 

 

Jak můžete přispět svým dílem vy? 
 - aktivním kontaktem se školou (kromě třídních schůzek a hovorových hodin máte možnost konzultací 

 se všemi pedagogy naší školy) 

 

- podněty přímo na vedení školy (budeme vděčni za všechny vaše nápady a připomínky, dveře ředitelny 

jsou vám kdykoliv otevřeny, elektronicky na email: policer@cmsps.cz) 

 

- aktivní účastí na dění školy formou zástupce rodičů nezletilých žáků jako člena Školské rady (volby do 

Školské rady proběhnou 5. listopadu 2014; svou kandidaturu můžete nahlásit do konce září na email: 

office@cmsps.cz) 

 

- finanční podporou formou daru škole na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu 27-459650277/0100  

(příspěvek je možno obvyklým způsobem odečíst ze základu daně) 

 

Na závěr mi dovolte citovat nedávná slova papeže Františka, která ve mně zvlášť rezonují: „Posláním 

školy je rozvíjet smysl pro pravdu, dobro a krásu. A dochází k tomu cestou, která je bohatá a skládá se 

z mnoha „přísad“. Proto existuje tolik předmětů… Je-li něco pravdivé, je to dobré a krásné; je-li něco krásné, je 

to dobré a pravdivé a je-li něco dobré, pak je to pravdivé a krásné. Tyto prvky nám společně umožňují růst a 

milovat, otevírají nás plnosti života“. 

 

S přáním všeho dobrého v novém školním  roce   

Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer 

     ředitel školy 


