
TŘÍLETÝ KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích pořádáme od školního roku 2020/2021
tříletý program celoživotního vzdělávání ve dvou formách:
Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství, který
navštěvuje 38 studentů. 
Výuka probíhala z části prezenčně a z části online
ve 20 vyučovacích dnech.
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ohlédnutí za naší činností

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

V letošním školním roce jsme uskutečnili 7 vzdělávacích seminářů 
(z toho 3 akreditované v rámci DVPP u MŠMT) s celkovým počtem
102 účastníků. 
V září 2021 jsme poprvé nabídli vzdělávací seminář Skrytý potenciál
smíšených skupin, který reaguje na situaci, že se počet věkově
smíšených skupin ve výuce náboženství blíží 60 % hodin, které 
v diecézi vyučujeme. 

E-LEARNING A PODPORA 
ZAČÍNAJÍCÍCH VYUČUJÍCÍCH A KATECHETŮ

V rámci pilotního ročníku jsme ve spolupráci s Teologickou fakultou
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v září 2021 otevřeli
nový e-learningový kurz Znalostní minimum pro katechety. Je
určen pro všechny začínající katechety bez požadovaného vzdělání.
Úspěšně jej ukončilo 12 katechetů. 
Všem začínajícím vyučujícím a katechetům nabízíme seminář 
s názvem Metodický den a individuální podporu prostřednictvím
uvádějícího učitele/katechety. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ A KATECHEZE

V naší diecézi systematicky vzděláváme a podporujeme vyučující
náboženství, katechety a kněze a rozvíjíme nabídku supervize 
a mentoringu.
Shromažďujeme také podklady pro vydávání kanonických misí,
vedeme databázi vyučujících náboženství a připravujeme statistiky
o výuce náboženství v diecézi.
Naši činnost prezentujeme na webových stránkách, uveřejňujeme
také na facebooku a 1x měsíčně elektronicky rozesíláme všem
vyučujícím náboženství, katechetům a kněžím newsletter.

Jsme pastoračním centrem
ustanoveným diecézním

biskupem ke službě v oblasti
katecheze a ve výuce

náboženství.
 
 

Jsme vzdělávací institucí
akreditovanou 

v systému DVPP u MŠMT ČR.
Spolupracujeme 

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



VSTUPY DO VÝUKY ZŠ

Těší náš, že po zmírnění protipandemických opatření jsme opět
mohli vstoupit do základních škol s křesťanskými tématy
a 29 lektorů z řad kněží i laiků oslovilo 3 643 žáků s programy
Poselství křesťanských Vánoc, Poselství křesťanských Velikonoc
a Sv. Cyril a Metoděj na 53 školách. 

SETKÁVÁNÍ NA KNĚŽSKÝCH KONFERENCÍCH
NAD BUDOUCNOSTÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ 
A KATECHEZE 

Od ledna do června 2022 jsme navštívili ve všech děkanátech
naší diecéze kněžské konference, abychom společně s kněžími
zahájili přemýšlení a diskuzi nad budoucností výuky
náboženství a katecheze v naší diecézi. 

MENTORING A SUPERVIZE

Chceme, aby se nikdo ve své službě nemusel cítit osamocený,
aby mohl svou práci reflektovat a rozvíjet se, proto nabízíme všem
vyučujícím náboženství, katechetům a kněžím službu mentoringu
a supervize, a to za podpory nadace Renovabis.
V současné době má ostravsko-opavská diecéze 9 mentorů. 
S vyučujícími, katechety a kněžími proběhla na podzim 2021 
na všech setkáních v děkanátech skupinová supervize 
a v 7 děkanátech pro zájem znovu na jaře 2022.

SETKÁVÁNÍ V DĚKANÁTECH

V děkanátech se dvakrát ročně setkáváme s vyučujícími
náboženství, katechety a kněžími. Na podzim 2021 byla náplní
setkání skupinová supervize, která vyučujícím, katechetům 
a kněžím pomohla reflektovat zkušenosti z období omezení kvůli
pandemii covid-19. 
Na jaře 2022 jsme nabídli diskusi nad budoucností výuky
náboženství a katecheze v naší diecézi a také jsme představili
nové metodické materiály o svaté Hedvice. 

Šárka Koflerová, Markéta Korpasová, Lenka Bakalová, 
Zuzana Polaczková, Barbora Holoubková, P. Petr Smolek

fotoarchiv KPC

 

Děkujeme všem za spolupráci a podporu.

SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIN S OTCEM BISKUPEM
NA PRAŠIVÉ 

V pátek 1. července 2022 se uskutečnilo na hoře Prašivá diecézní
setkání dětí a rodin s otcem biskupem pod názvem Společně 
na cestě. Téma synody a Roku rodiny se odrazilo ve společném
dopoledním programu, ale také na 25 stanovištích odpoledne. 
Setkání jsme připravovali společně s Centrem pro rodinu 
a sociální péči a Diecézním centrem pro mládež. 

PRAXE BOHOSLOVCŮ CMTF UP

Ve 4. ročníku Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci studují dva bohoslovci naší diecéze, kteří
absolvovali pod naším vedením svou praxi ve vyučování
náboženství. 
Praxe se skládala jak z náslechové části, tak výstupové, kdy
bohoslovci hodiny sami odučili, a to především na Hlučínsku 
a v děkanátu Místek.

Řadu aktivit rozvíjíme za finanční podpory nadace Renovabis.


