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Ohlédnutí za naší činností 
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6 855 
žáků 

249  
vyučujících 

 

Ve šk. roce 2018/19 navštěvovalo v naší diecézi  

výuku náboženství 6 855 žáků prvních až devátých tříd ZŠ. 

Celkem 701 hodin náboženství týdně vyučovalo 249  

vyučujících. 

 Shromažďujeme podklady  

pro vydávání kanonických  

misí, vedeme databázi  

vyučujících náboženství  

a připravujeme statistiky  

o výuce náboženství  

v diecézi. 

VÝUKA 
NÁBOŽENSTVÍ 

1  

5 169 
žáků ve školním 
prostředí 

1 686 
žáků  
na farách 

125 
vyučujících kněží 
a jáhnů 

124 
laických  
vyučujících 

Ve šk. roce 2018/19 bylo biskupstvím ostravsko -

opavským odměňováno na DPP 37 vyučujících. Děje 

se tak  rámci vyrovnání stavu, kdy od roku 2016 

biskupství odměňuje ty vyučující, kteří nejsou pla-

ceni školou nebo farností.  
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PODPORA 
KATECHETŮ 

Den pro učitele náboženství a katechety 

13. října 2018 proběhlo na biskupství v Ostravě diecézní setkání katechetů. Společné setkání  

60 zúčastněných začalo slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Václava za přítomnosti otce biskupa 

Františka Václava Lobkowicze. Dvaceti učitelům náboženství poté o. biskup František Václav Lob-

kowicz předal pamětní list u příležitosti získání kanonické mise na dobu neurčitou.   

Na odpoledním programu se podíleli přednášející P. David Bouma, herec Jan Horák a lektoři 

workshopů, které jsme vybrali z naší diecéze. 

Jarní setkání  
v děkanátech 

Tématem jarních setkání v děkanátech 

bylo mimo jiné využití krátkých filmů 

ve výuce náboženství.  

K tomuto tématu jsme vytvořili meto-

dický materiál. Setkání proběhla na  

7 místech naší diecéze a zúčastnilo se 

jich celkem 88 vyučujících. 

Nová směrnice o udělování kanonických misí 

Připravili jsme novou směrnici o udělování kanonických misí, která vstoupila v platnost 1. 9. 2018. 

Směrnice přinesla kanonickou misi na dobu neurčitou pro dlouholeté katechety se vzděláním a zjed-

nodušila administrativu. 



Supervize pro katechety 

Už druhým rokem jsme katechetům z naší 

diecéze nabídli  podporu formou otevře-

ných supervizních skupin v děkanátech. 

Supervize nabízí bezpečný prostor pro 

reflexi a řešení aktuálních i dlouhodobých 

problémů. 

Ve šk. roce 2018/19 se otevřených super-

vizních skupin  zúčastnilo 43 katechetů  

a kněží.  

Tato podpora zůstává díky spoluúčasti 

Renovabis i v příštím roce pro katechety 

a kněze zdarma. 

43 
účastníků 

Další vzdělávání 

Připravili jsme 6 jednodenních vzdělávacích akcí z oblasti  

výuky náboženství a katecheze.  Ve spolupráci s Trendum,  

o. p. s. jsme zrealizovali seminář na téma řešení konfliktů.  

V únoru se uskutečnila duchovní obnova pro katechety.  

6 
vzdělávacích 
seminářů 

1 
seminář  
ve spolupráci  
s Trendum 

1 
vícedenní  
duchovní 
obnova 

8 
setkání 

počet účastníků  

otevřených supervizních skupin 

2017/18 

2018/19 



Mentoring pro vyučující náboženství 

Od září 2018 je mentoring součástí  

nabídky vzdělávání a podpory  

katechetů v diecézi.  

Jedná se o formu podpory založenou na 

individuálním přístupu a umožňující hle-

dat řešení „na míru“. 

V naší diecézi se této službě věnuje cel-

kem 7 mentorů, dva kněží a pět laiků. 

Ve školním roce 2018/19 se  mentoři  

věnovali 9 vyučujícím, s nimiž uskutečnili 

celkem 34 mentorských hodin. 

Nové materiály pro výuku náboženství  
a katechezi  

Individuální konzultace  
na biskupství i ve farnostech 
 

Katechetům jsme se věnovali také v rámci individuálních konzultací na biskupství nebo ve farnos-

tech, zvláště v oblasti plánování výuky náboženství či přípravy programů pro farnost a školu.  

34 
mentorských 
hodin 



466 
programů 

na školách 

45  
lektorů 

7 
vzdělávacích  
akcí 

Zapojilo se 45 lektorů a lekto-

rek z řad pedagogů, kněží, vy-

učujících náboženství a kate-

chetů. Navštívili celkem 53 

škol, kde se setkali s téměř  

10 000 žáky.  
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Na vstupech do výuky základních škol spolupracujeme  

s Křesťanskou akademií mladých. To umožňuje rozšířit  

nabídku programů i tam, kde v minulosti lektoři nebyli.  

Již druhým rokem se zapojilo také Salesiánské středisko vol-

ného času Don Bosco Ostrava. Vzdělávací semináře jsme 

pro jeho pracovníky uspořádali v prostorách střediska.  

Zde pak také byly zvány školy z okolí na vánoční i velikonoč-

ní programy. 

VSTUPY DO  
VÝUKY ZŠ 

Základním školám  

na území naší diecéze  

nabízíme 27 programů  

s křesťanskými tématy. 

Vzdělávání pro pedagogy 

Pro lektory vstupů do výuky a další zájemce z řad pedagogů  

organizujeme vzdělávací semináře akreditované v systému  

DVPP u MŠMT.  

Ve šk. roce 2018/19 jsme uskutečnili 7 akreditovaných seminářů.  



225  
vyučujících 

SETKÁNÍ DĚTÍ 
NA PRAŠIVÉ 

Diecézního setkání dětí s otcem  

biskupem 1. července 2019 se zúčastni-

lo 1 400 dětí spolu se svými  rodiči, 

prarodiči a katechety.  

Do organizace bylo zapojeno 120 dob-

rovolníků.  

Setkání neslo název U PRAMENE ŽIVÉ 

VODY. 

26 
interaktivních  
stanovišť 

1 400 
účastníků 

Dětem jsme představili vodu jako zdroj  

a podmínku života, základní lidské právo,  

ke kterému ale všichni lidé na světě nemají 

stejný přístup a mnozí trpí jeho nedostat-

kem. Součástí programu byla sbírka na pod-

poru Praga-Haiti, české organizace, která 

pomáhá zajistit přístup k pitné vodě v zemi, 

kde je situace nejhorší na celé západní po-

lokouli. 

Inspirací pro toto téma bylo vyhlášení Mi-

mořádného misijního měsíce pod názvem 

Pokřtěni a posláni. Voda má pro nás hlubo-

ký duchovní význam, protože vodou jsme 

byli pokřtěni.  

4  
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Ohlédnutí za šk. rokem 2018/19 připravila Mgr. Lucie Wzatková, 9/2019.  

Foto: Pavel Zuchnický, Josef Cienciala (Člověk a víra), Romana Michalíková, Petr Adámek a archiv KPC.  

DALŠÍ ČINNOST 

5  

Vstupy na kněžské konference 

Na kněžských konferencích jsme seznamovali kněze s novou 

směrnicí o udělování kanonických misí a postupně představovali 

nově vzniklý materiál Plánování a reflexe katechetické činnosti.  

Materiál reagoval na problémy pojmenované během  

analýzy katechetické činnosti a nabídl konkrétní postupy.  

12 
vstupů na  
setkání kněží  

Praxe pro studující CMTF UP 
Ve šk. roce 2018/19 jsme organizovali praxi z předmětu nábo-

ženství pro čtyři studenty teologické fakulty Univerzity Palacké-

ho v Olomouci.  

Od začátku roku 2019 funguje web 

kpc.doo.cz v nové podobě. Jeho součástí 

je databáze materiálů pro výuku nábo-

ženství a katechezi, ve které  se dá vy-

hledávat a filtrovat  podle zvolených kri-

térií nebo podle názvu. 

Novinkou na webu je také Kalendář akcí 

nebo možnost přihlášení k odběru  

newsletteru. 

Nový web 


