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ohlédnutí za naší činností 

Služba církevním společenstvím 

 Koordinujeme a podporujeme  

náboženskou výchovu  

a katechetickou činnost v diecézi. 

 Pravidelně se setkáváme  

s katechety a vyučujícími  

náboženství. 

 Vytváříme metodické materiály. 

 Ve spolupráci s teologickými  

fakultami vzděláváme učitele  

náboženství. 

Služba školám 

 Připravujeme výukové programy                             

a projekty. 

 Koordinujeme vstupy do výuky  

základních škol s křesťanskými 

tématy. 

 Organizujeme a vedeme vzdělávací 

semináře akreditované v systému 

DVPP u MŠMT ČR.  

 

Jsme vzdělávací institucí akreditovanou v systému DVPP u MŠMT ČR.  

Spolupracujeme s TF JU v Českých Budějovicích, CMTF UP Olomouc a TRENDUM o. p. s.  



Ve školním roce 2019/20 navštěvovalo v naší diecézi  

výuku náboženství 6 743 žáků prvních až devátých tříd ZŠ. 

Celkem 710 hodin náboženství týdně vyučovalo 236  

vyučujících. 

Shromažďujeme podklady  

pro vydávání kanonických  

misí, vedeme databázi  

vyučujících náboženství  

a připravujeme statistiky  

o výuce náboženství  

v diecézi. 

Ve školním roce 2019/20 bylo biskupstvím ostrav-

sko-opavským odměňováno na DPP 22 vyučujících. 

Od roku 2016 biskupství odměňuje ty vyučující, 

kteří nejsou placeni školou nebo farností.  

 
6 743 
žáků 

 
5 100 
žáků ve školním 
prostředí 

 
1 643 
žáků                  
na farách 

 
127 
vyučujících   
kněží a jáhnů 

 
236 

vyučujících 

 
109 
laických            
vyučujících 

VÝUKA                            
NÁBOŽENSTVÍ 
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PODPORA 
KATECHETŮ 

Na začátku školního roku se uskutečnily dva metodické dny pro vyučující náboženství a katechety. 

Účastníci metodických dnů byli seznámeni s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku nábo-

ženství, farní katechezi a přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie. Seminářů 

se zúčastnilo celkem 16 začínajících učitelů náboženství.  

Metodické dny pro vyučující náboženství 

Děkanátní setkání katechetů 
V měsíci říjnu a listopadu proběhla děkanátní setkání katechetů. Hlavním tématem byl Srozumitelný  

jazyk víry. Nabídli jsme katechetům zpracovaný metodický materiál Lapbook—Desatero pro žáky  

1. stupně ZŠ a metodický materiál Srozumitelný jazyk víry pro žáky 2. stupně ZŠ.  

Pro katechety byla vytvořena na našich webových stránkách zabezpečená sekce pro sdílení metodických 

materiálů k výuce náboženství a ke katechezi. Katecheté tak mohou v bezpečném prostoru sdílet  

s ostatními výukové materiály a tím se navzájem podpořit a inspirovat. 

 

 

 
 

 

Setkání katechetů v děkanátech na jaře 2020 z důvodu nouzového stavu nařízeného  

Vládou ČR v souvislosti onemocněním Covid-19 neproběhla. 

 
77 
katechetů 



Supervize  

Už třetí rok jsme učitelům náboženství a katechetům 

naší diecéze nabídli podporu formou otevřených  

supervizních skupin v děkanátech.  

Supervize nabízí bezpečný prostor pro reflexi a řešení 

aktuálních i dlouhodobých problémů. 

Ve školním roce 2019/20 se otevřených supervizních 

skupin  zúčastnilo 33 katechetů a kněží.  

Tato podpora byla díky spoluúčasti Renovabis pro ka-

techety a kněze zdarma. 

V době pandemie nemoci Covid-19 jsme nabízeli mož-

nost individuální supervize i online formou. 

Další vzdělávání 

Katechetické a pedagogické centrum  uspořáda-

lo 6 jednodenních vzdělávacích akcí z oblasti ka-

techeze a výuky náboženství. Pro zaměstnance 

biskupství  jsme připravili 4 vzdělávací semináře 

v oblasti počítačových dovedností.  

 

V únoru se uskutečnila duchovní obnova  

s Českým katolickým biblickým dílem. 

2018/19 

 

 
10 
vzdělávacích  
seminářů 

 
1 
duchovní         
obnova 

 
204 
účastníků 

 
6 
setkání 

 
33 
účastníků 



Mentoring pro vyučující náboženství 

Od září 2018 je mentoring součástí  

nabídky vzdělávání a podpory  

vyučujících náboženství a katechetů  

v ostravsko-opavské diecézi.  

Jedná se o formu podpory založenou  

na individuálním přístupu a umožňující  

hledat řešení „na míru“. 

V naší diecézi se této službě věnuje  

celkem 7 mentorů, dva kněží a pět laiků. 

Ve školním roce 2019/20  se uskutečnilo 

16 mentorských rozhovorů. 

Ve školním roce 2019/20 bylo plánováno poskytnutí podpory všem začínajícím učitelům nábožen-

ství a katechetům v naší diecézi. Pracovnice KPC podpořily formou náslechu, rozhovoru a konzulta-

ce 12 nových  vyučujících náboženství. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR kvůli one-

mocnění Covid-19 mohla být podpora realizována pouze v 1. pololetí  školního roku. 

V roce 2019/20 se uskutečnilo opakování základní-

ho kurzu mentoringu. Účastnili se jej pracovníci 

katechetických center a  kněží z diecézí ostravsko-

opavské, olomoucké, brněnské a královohradecké. 

Z naší diecéze se kurzu účastnila 1 učitelka nábo-

ženství a 2 kněží. Kurz probíhal v prostorách  Exer-

cičního domě v Českém Těšíně a lektorovali jej 

Mgr. Branislav Kožuch, Mgr. Romana Michalíková 

a doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. 

Základní kurz mentoringu 

 
16 
mentorských 
rozhovorů 

Projekt podpory začínajících učitelů  
náboženství a katechetů  



219 
programů 

na školách 
42 
lektorů 

Zapojilo se 42  lektorů a lek-

torek z řad pedagogů, kněží, 

vyučujících náboženství a 

katechetů. Navštívili celkem 

44  škol, kde se setkali  

s 4 357 žáky.  

3  

Na vstupech do výuky základních škol spolupracujeme  

s Křesťanskou akademií mladých. To umožňuje rozšířit  

nabídku programů i do míst, kde v minulosti lektoři nebyli.  

Již třetím rokem se do této služby zapojilo Salesiánské stře-

disko volného času Don Bosco Ostrava. Vzdělávací semináře 

jsme pro jeho pracovníky uspořádali v prostorách střediska.  

Zde pak také byli zváni na vánoční programy žáci z okolních 

škol. Z důvodu pandemie nemoci Covid-19 se velikonoční pro-

gramy v tomto školním roce ve školách neuskutečnily.  

Vstupy do výuky s křesťanskými tématy 
Základním školám  

na území naší diecéze  

nabízíme 27 programů  

s křesťanskými tématy. 

Vzdělávací akce 
Pro pedagogy a lektory vstupů do výuky organizujeme vzdělávací 

semináře akreditované v systému DVPP u MŠMT.  

Ve školním roce 2019/20 jsme uskutečnili 4 akreditované semi-

náře a kurz pro mentory. 

SLUŽBA ŠKOLÁM 

4 
vzdělávací  

akce 

na školách 

4 
vzdělávací  

akce 

na školách 

 
4 
vzdělávací  

akce 



225  
vyučujících 

Evangelizace v naší diecézi  

4  

25. ledna 2020 se konal seminář Evangelizace v naší 

diecézi. Do tématu účastníky uvedl přednáškou k encyk-

lice papeže Františka EVANGELII GAUDIUM biskup Mar-

tin David. Celkem 58 účastníků semináře se při skupino-

vé práci zamýšlelo nad tím, jakým způsobem evangelizo-

vat ve farnosti, v rodině, ve společenství, kde žijí. Před-

stavilo se 5 evangelizačních aktivit působících na území 

diecéze, jejichž zástupci představili účastníkům své for-

my evangelizace. Výstupy ze semináře jsou zveřejněny 

na našich webových stránkách. 

V sobotu 9. listopadu 2019 se v prostorách ZŠ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí uskutečnil první Biblic-

ký den nejen pro děti. Stovka účastníků, mezi nimiž převažovaly rodiny s  dětmi, mohla během 

programu navštívit řadu aktivit pro různé věkové skupiny. Pracovníci a spolupracovníci Kateche-

tického a pedagogického centra se podíleli na  přípravě programu a organizaci celého dne spolu  

s pracovníky Centra pro mládež, Centra pro rodinu a ČKBD.  

DALŠÍ AKCE 

  

Biblický den nejen pro děti 
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Ohlédnutí za školním rokem 2019/20 připravila Mgr. Lenka Bakalová, 6/2020.  

Foto: Pavel Zuchnický, Ivana Bužková (Člověk a víra), Zuzana Polaczková, archiv KPC, www.pixabay.com  

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V OBDOBÍ KORONAVIRU 

5  

Ve školním roce 2019/20 byl vyhlášen Vládou ČR od 16. 3. do 17. 5.  

nouzový stav  kvůli pandemii onemocnění Covid-19. Výuka nábožen-

ství neprobíhala ve školách ani na farách. Mnozí katecheté i vyučující 

náboženství nepřestali být s dětmi v době karantény v kontaktu. Ko-

munikace probíhala emailovou korespondencí nebo prostřednictvím 

online aplikací. Představili a doporučili jsme katechetům aplikaci  

s názvem Discord, která umožňovala  po dohodnutí pravidel v přehledném prostředí psát zprávy, 

vést videokonference, sdílet obrázky či videa se skupinou většího počtu účastníků. Na našich webo-

vých stránkách jsme shromažďovali a publikovali odkazy na různé zdroje materiálů k výuce nábo-

ženství a ke katechezi v domácím prostředí. K tématu Půst a Velikonoce jsme zpřístupnili metodic-

ký materiál Lapbook. Pro první setkání v hodinách náboženství  po karanténě jsme katechetům při-

pravili metodické náměty, které mohou využít k ohlédnutí za obdobím nouzového stavu. Metodic-

ké materiály byly zveřejněny v databázi na našich webových stránkách.  

Pořad OVEČKY 

Televize NOE ve spolupráci s KPC připravila pořad Ovečky. Tato „katecheze na obrazovce“ se stala 

v období, kdy výuka náboženství neprobíhala, vítanou možností pro mladší děti i jejich rodiče. Po-

řad byl vysílán v pondělí a v pátek od dubna do konce června. Jednotlivá témata byla vybrána 

v souladu s liturgickým rokem a vycházela z témat, která jsou v tomto období zařazena do osnov 

výuky náboženství.  Do příprav a moderování jednotlivých dílů pořadu se zapojili vyučující nábo-

ženství a kněží  naší diecéze i České katolické biblické dílo.  


