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1. Obecné východisko 

 

Tento dokument se opírá o Pastorační plán Arcidiecéze pražské 2014 – 2019, o základní 

cíle a poslání katolické církve a je vyjádřením základního směru Katolické mateřské školy 

sv. Klimenta.  

Duchovně pastorační plán Katolické mateřské školy sv. Klimenta /dále jen DPP/ je 

v souladu s koncepcí Katolické mateřské školy sv. Klimenta /dále jen KMŠ/ a se všemi 

dokumenty této školy. Hlavní platformou je nám všem program, který tu již dávno máme; 

je to EVANGELIUM a živá tradice katolické církve. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pro školní rok 2019/2020 si DPP klade cíle:  

 Vést děti k radosti z Boží lásky hlásáním evangelia, svědectvími, pomocí slabším 

a vytvářením společenství 

 Vymezit konkrétní programové kroky – metody a formy pastorační práce, hlavní 

pastorační priority a způsoby hodnocení.  

Vycházíme z konkrétní situace školního roku 2019/2020, ve kterém je k 1. září 2019 

v naší škole z celkového počtu 46 zapsaných dětí: 16 nových dětí, 13 budoucích školáků 

a 7 dětí mladších tří let.  Důležitým aspektem je skutečnost, že v tomto školním roce 

navštěvuje naší školu mnohem více dětí z rodin praktikujících katolíků. Mnozí z nich se 

živě zajímají o zařazení modlitebních chvil, o účast na bohoslužbách a o možnosti pomoci 

potřebným v rámci školních aktivit.  

 

 

 

2. Teologické východisko pastoračního stylu  

Bůh má lásku ke každému. Miluje nás. Zná nás podle jména. Ví, kdo jsme. Ví o nás 

naprosto všechno. Ve své lásce k nám jde tak daleko, že dává svým Dechem a Slovem 

život a otevírá příběh společenství s lidstvím.  Bůh uzavírá smlouvu v životě, smrti 

a vzkříšení svého syna Ježíše Krista.  

Ježíš nám dává neustále osobní příklad služebného chování, které má vykupitelský 

charakter a které staví proti chování mocenskému, jež je mnoha lidem této doby vlastní. 

Ježíš překonal hranici mezi láskou k bližnímu a láskou k nepříteli a právě v tomto 

přikázání lásky spatřujeme vrchol Ježíšova působení. 

Svědectví o účinné lásce nalezneme ve Skutcích apoštolů, (Sk 4,32.34-35). Podle 

Kristova příkladu první křesťané pomáhali trpícím bližním, především těm nejchudším 

a nejpotřebnějším. Apoštol Pavel výstižně vystihuje kardinální vlastnosti lásky:  

„Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, 

nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo 

ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. 

(Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno vydrží“ 

Pavel připomíná naléhavost přítomnosti lásky v křesťanském jednání, když mluví o lásce 

jako o nejdůležitější ctnosti, po boku víry a naděje: „Láska je nejdůležitější ze všech 

ctností. Je první božskou ctností. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z 

nich je láska.“ 

Základním východiskem našeho pastoračního stylu se stává svědectví lásky, které 

nalézáme na mnoha místech Písma svatého.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pastorační priority  

 

 MODLITBA 

Modlitbu považujeme za pilíř našeho programu.  

Modlitba dětí probíhá u nás pravidelně před jídlem. V době před obědem probíhá 

osobní modlitba dětí a zaměstnanců ve společenství třídy.  

Jedenkrát týdně v pondělí probíhá v odpoledním čase modlitba s rodiči dětí.  

Mohou se jí zúčastnit rodiče nebo prarodiče s dětmi. S organizací nám pomáhá 

stálý jáhen farnosti P7, pan Jiří Beran.  

 

 BOHOSLUŽBA SLOVA, MŠE SVATÁ 

V rámci liturgického roku a v souvislosti se svátky některých světců se konají 

bohoslužby slova a mše svaté, které celebruje pan vikář Pavel Semela. 

Bohoslužby slova se uskutečňují společně pro všechny ve třídě a mše svaté se 

konají v kostele sv. Klimenta v Bubnech nebo v kostele sv. Antonína na 

Strossmayerově náměstí v Praze 7 Holešovicích.  

Dvakrát ročně se naše škola účastní na společně mši svaté církevních škol 

v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  Tato společná mše svatá vychází na 

letošní školní rok 2019/2020 a červnový termín bude upřesněn.  

 

 NÁBOŽENSTVÍ 

Jedenkrát týdně, zpravidla v úterý, uskutečňujeme náboženskou chvilku podle 

předem stanoveného kalendáře. Navazujeme obvykle na nedělní evangelium, 

případně čtení nebo žalmy, vždy podle kompetencí a duchovní inspirace pedagoga.  

Ten se vždy před tvorbou náboženství pomodlí, přečte si dané slovo, medituje nad 

ním, vybere klíčové sdělení pro děti. K náboženství využíváme materiály 

katechetických středisek a náboženské pedagogiky Franze Ketta. Pedagogové se 

vzdělávají prostřednictvím samostudia a na vzdělávacích seminářích s duchovním 

zaměřením.  

Využíváme skutečnosti, že naším patronem je svatý Kliment.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vymezení oblastí pastoračního působení   

 

 LITURGIA 

Liturgické slavení 

Hlásání Božího slova ve společenství 

 

 DIAKONIA 

Spolupráce s Farní charitou – Tříkrálová sbírka 

Spolupráce s Armádou spásy – vaření a pečení pro klienty AS 

Spolupráce s azylovými domy v Praze – „Dobročinný bazar pro matky s dětmi v azylovém 

domově Otevřené srdce, a podobně  

 

 MARTYRIA 

Svědectví vlastní prací a životem 

Vyzařovaní naděje  

Deklarace důvodů ke smysluplnému životu různými způsoby interpretace 

 

 KOINONIA 

Vytváření společenství – pravidelné setkávání rodin a školy v rámci všech akcí 

Darování svého času druhým, pomoc a setkávání i mimo školu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Přehled akcí 
 

Společné oslavy narozenin a svátků 

Společný roční projekt INDIÁNI 

Odpoledne s mým tátou nebo dědou – výtvory z papíru a přírodnin 

Odpoledne s mou maminkou, babičkou – jablíčkové pečení 

Divadla a koncerty  

Podzimní jarmark jako poděkování za úrodu a Dary Boží 

Návštěva hřbitova – vděčné vzpomínání na zemřelé 

Návštěva planetária – obdivovat Boží stvoření 

Svatomartinský průvod rodin ve Stromovce – oslava svátku ve společenství  

Společné prožívání adventu s adventním předsevzetím 

Návštěva sv. Mikuláše  

Vánoční setkání a malý program dětí 

Výstava Betlémů 

Tři Králové – koledování 

Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným  

Přednáška pro rodiče na zvolené téma 

Den otevřených dveří v KMŠ a zápisy nových dětí  

Návštěva kostelů, knihoven, muzea a galerie 

Karneval: „Nezapomínej na radost!“ 

Co umí lidské ruce vedené Boží láskou – návštěva řemeslníků a umělců 

Společné prožívání postní doby 

Křížová cesta pro děti 

Velikonoční dílna 

Návštěva pana Mons. Mgr. Václava Malého 

Rodiče a prarodiče čtou dětem své oblíbené pohádky ve školce 

Návštěva botanické a zoologické zahrady nebo farma parku 

Návštěva divadelního nebo filmového představení 

Návštěva stanice přírodovědců 

Pravidelné vycházky do Stromovky – krása Božího stvoření 

Oslava Dne matek a zahradní slavnost 

Pomoc azylovému domu pro matky s dětmi 

Oslava Dne dětí, loučení s odcházejícími, noc bez maminky ve školce  

Bohoslužby slova v KMŠ, společná mše svatá v  kostele nebo v katedrále  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. 

 

Kalendář náboženství 

 

  

ZÁŘÍ 

 „Já jsem tu a Ty jsi tady, jsme tu spolu dohromady“ 

 „Jak poznáme, že nás má někdo rád?“ 

 „Svatá Ludmila“ 

 „Kdo chce být první?“ 

 

           ŘÍJEN 

   

 „Svatá Terezička a svatý František“ 

 „Jen jeden se vrátil a poděkoval“ 

 „Modlitba proměňuje naše srdce“ 

 „Pyšný farizeus a pokorný celník“ 

          

            LISTOPAD 

 

 „Ježíš a Zacheus“ 

 "Všechno bude jinak““ 

 „Svatý Kliment“ 

 „Ježíš je jiný král“ 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 



 

 

 

 

           PROSINEC 

 

 „Adventní předsevzetí “ 

 „Jan Křtitel“ 

 „Co je věrnost?“ 

 „Nebojme se věřit!“ 

 „Bůh je s námi!“ 

 

LEDEN 

 

 „Svátek Svaté rodiny“ 

 „Maria vše uchovává v srdci“ 

 „Mudrci z Východu“ 

 „Moje křtiny“ 

 

           ÚNOR 

   

 „Hle, Beránek Boží“ 

 „Povolání rybářů“ 

 „Modlitba proměňuje naše srdce“ 

 „Ježíš je světlem pro všechny“ 

          

            BŘEZEN 

          

 „Sůl země a světlo světa“ 

 „Bůh je náš milující otec“ 

 „Zlo a dobro“ 

 „Kdo je vybíravý, kdo chce poroučet a touží jen po slávě?“ 

 „Proměnění na hoře“ 

 

 

 

            

 

 

 



 

 

 

 

 

           DUBEN 

 

 „Ježíš a Samaritánka“ 

 „Uzdravení slepého“ 

 „Vzkříšení Lazara“ 

 „Vítali ho jako krále“ 

 

           KVĚTEN 

 

 „Prázdný hrob“ 

 „Nevěřící Tomáš“ 

 „Cesta do Emauz“ 

 „Ježíš je dobrý pastýř“ 

 „Já jsem cesta, pravda a život“ 

 

            ČERVEN 

 

 „Desatero přikázání“ 

 „Rozesílání apoštolů“ 

 „Ježíš se modlí za nás“ 

 „Ježíš dává Ducha svatého“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsoby hodnocení  

 

K povědomí, zda byl cíl splněn, slouží efektivní a smysluplné hodnocení, které splňuje 

tyto požadavky:  

1. Hodnocení poskytuje zpětnou vazbu pro ředitele, učitele, rodiče a děti  

2. Hodnocení je přiměřeně časté, vede k uskutečňování pastoračních priorit ve 

všech uvedených oblastech pastoračního působení.  

3. Hodnocení motivuje k další práci (dítě i dospělý má šanci opravit chybné 

a nežádoucí jednání) 

4. Hodnocení přihlíží k individualitě (volíme hodnocení formou širší škály, která 

nedemotivuje (doplňujeme slovním hodnocením s ohledem na observační učení 

a pozitivní stimulaci, vyhýbáme se nálepkování) 

5. Hodnocení je spravedlivé (jsou dána jednoznačná kritéria písemně na začátku 

školního roku, jsou zřejmá pro děti i rodiče). 

6. Hodnocení je srozumitelné a přináší jasné a vypovídající informace pro každého.  

7. Hodnocení nikoho nezraňuje, poskytuje laskavou formou pravdivý obraz daného 

stavu věcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září 2019 

Vypracovala Mgr. Marie Kováčová, ředitelka KMŠ sv. Klimenta  


