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Biskupství plzeňské otevírá 
od září 2016 NOVOU

církevní základní školu v Plzni
Jsme malá škola rodinného typu poskytující kvalitní vzdělání a výchovu v křesťanském duchu, 

s důrazem na osobnostní a duchovní růst žáků.

Škola bude sídlit v Táborské ul. 28 na Slovanech, na trase tramvaje č. 2.  

Pro školní rok 2016/2017 budeme zapisovat do 1. a do 6. třídy.
Zápisy se uskuteční v únoru 2016, termín bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

Informační setkání pro zájemce se konají: 
- 3. 12. 2015 v 10.30h., MC Plzeňské panenky, sady 5. května 8, Plzeň
-  4. 12. 2015 v 13.30 h, v budoucí budově školy, Táborská 28, Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Táborská 28, Plzeň / info@cisplzen.cz / tel. 774 493 295 / 
www.cisplzen.cz

Co nabízíme?
>> studium bez školného, otevřené široké veřejnosti bez ohledu na vyznání

>> rodinnou atmosféru malé školy
>> osobní přístup učitelů a vychovatelů, partnerskou spolupráci s rodiči

>> příležitost rozvíjet svou osobnost, prostor pro duchovní růst
>> kvalitní výuku vycházející z nejlepších tradic církevního školství 

v kombinaci s moderními přístupy ke vzdělávání
>> prvky programu Začít spolu, mezipředmětové projekty, 

skupinové vyučování, spolupráci napříč ročníky
>> Hejného matematiku, angličtinu a němčinu od 1. třídy formou kroužků, 

od 3. třídy angličtina součást výuky
>> povinnou etickou výchovu od 1. třídy, meditační dny v každém ročníku

>> volitelné základy křesťanství, nabídku školní kaple 
a společného prožívání křesťanského roku

>> podporu zájmu žáků o přírodní vědy a ekologii
>> na druhém stupni výběr volitelných seminářů podle zaměření žáků

>> pestrý výběr zájmových kroužků, školy v přírodě, příměstské tábory
>> spolupráci s MŠ kardinála Berana a Církevním gymnáziem Plzeň, farnostmi

Katka
Textbox
SETKÁNÍ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
čtvrtek 14. LEDNA 2016 OD 17 HODIN, MC DUHA, HUSOVA 16

PŘIHLÁŠKY DO 1. TŘÍDY PŘIJÍMÁME DO 15. LEDNA 
(ke stažení na webu školy)
ZÁPIS SE KONÁ 12. ÚNORA 2016.
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