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Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2020/2021, 

základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2020. 

 
Struktura vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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Charakteristika školy 
Hlavní činnost organizace je vymezena zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími 

předpisy. 

Organizační struktura školy 2020/2021 – viz příloha 

 

 Základní škola Karviná 

Odloučené pracoviště Karviná má své třídy v budově na ulici Horova 654, která je ve  

vlastnictví školy. V budově jsou dvě třídy základní školy. Vzděláváme zde děti se středně 

těžkým, těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem, a to dle 

vzdělávacího programu ŠVP s názvem Škola pro život. 

 

 Základní škola Český Těšín 

Těšínské pracoviště základní školy se nachází na alokovaném pracovišti v Českém Těšíně 

na ul. Třanovského 1758/10, v budově Slezské diakonie. Škola má k dispozici 1. patro, kde 

jsou dvě třídy, sociální zařízení, herna a kuchyňka. Třídy jsou vybaveny speciálním 

nábytkem a didaktickými pomůckami pro žáky s mentálním postižením, s kombinovaným 

postižením, pro žáky s diagnózou autismu a poruchami autistického spektra. V areálu 

školy mají žáci k dispozici zahradu pro pohybovou a tělesnou výchovu. Zahrada se také 

využívá pro pořádání různých školních akcí.  

 

 Základní škola Bohumín 

V Bohumíně škola disponuje dvěma pracovišti základní školy. Jedno pracoviště se nachází 

v prostorách střediska Salome, které patří pod Slezskou diakonii, na ul. Nerudově, kde 

jsou dvě třídy a druhé na náměstí Svobody, kde je k dispozici jedna třída. Všechny třídy 

jsou vybaveny s ohledem na aktuální stav žáků a jejich potřeby, týkající se kompenzačních 

pomůcek, didaktických pomůcek a výukových materiálů.  

 

 Základní škola Ostrava 

Základní škola v Ostravě sídlí na Stojanově náměstí v městské části Mariánské hory a 

Hulváky. Ve třídě vzděláváme děti se středně těžkým, těžkým a kombinovaným hlubokým 

mentálním postižením, těžkým tělesným postižením a poruchami autistického spektra.  

Pracoviště je vybaveno didaktickými a kompenzačními pomůckami s ohledem na stav 

žáků.  
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Základní informace o škole 

Název školy: 
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské 
diakonie 

Adresa školy: Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín 

Právní forma: Školská právnická osoba 

IČO: 70 240 655 

IZO: 150 007 396 

Bankovní spojení: 27 – 2667090277/0100 

ID datové schránky: e5ey958 

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. 

Zástupkyně ředitelky školy: 
Mgr. Dagmar Siudová 

PhDr. Mgr. Irena Čechová 

Kontakt: 

tel.: + 420 558 764 360 

e-mail:  d.siudova@slezskadiakonie.cz 

              cps.diakonie@tiscali.cz 

web:     www.skolasd.eu 

              www.slezskadiakonie.cz 

 

Zřizovatel školy 

Název zřizovatele: Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

Adresa zřizovatele: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín 

IČO: 00 445 312 

Statutární orgán: 
Mgr. Tomáš Tyrlík 

biskup Slezské církve evangelické a. v. 

Kontakt: 

tel: + 420 558 764 200 

e-mail:  sekretariat@sceav.cz 

web:      www.sceav.cz 

 
 

Členové rady školské právnické osoby 

Mgr. Jan Cieślar 

Bc. Dagmar Bystroňová 

Ing. Česlav Santarius 
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Součásti školy a přehled oborů vzdělávání, které škola 

vyučuje 

1. Mateřská škola 

Den zahájení činnosti:       1. 9. 2007 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole:  45 

 

Místa poskytovaného vzdělávání: 

- Třanovského 10, 737 01 Český Těšín 

- Nerudova 1041, 735 81 Bohumín 

- Horova 654, 734 01 Karviná – Ráj 

 

2. Základní škola 

Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

Základní škola speciální – denní studium 

Den zahájení činnosti: 1. 9. 2001 

 

Obory vzdělávání Délka studia 
Nejvyšší povolený počet 

žáků v oboru 

Základní škola speciální 
73-01-B/01 

10 let 72 

 

Místa poskytovaného vzdělávání: 

- Třanovského 10, 737 01 Český Těšín 

- Nerudova 1041, 735 81 Bohumín 

- Náměstí Svobody 7, 735 81 Bohumín 

- Horova 654, 734 01 Karviná – Ráj 

- Stojanovo náměstí 1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
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3. Střední škola 

Střední škola – denní studium 

Den zahájení činnosti: 1. 9. 2000 

Obory vzdělávání Délka studia 
Nejvyšší povolený 

počet žáků v oboru 
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 1 rok 30 

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 2 roky 40 

 

Místa poskytovaného vzdělávání: 

- Dukelská 2096/5a, 737 01 Český Těšín 

- náměstí Svobody 7, 735 81 Bohumín 

- Horova 654, 734 01 Karviná – Ráj 

- Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky 

 

Výchovně vzdělávací proces v základní škole probíhal dle ŠVP  

V základní škole speciální je výuka realizována dle Školního vzdělávacího programu pro 

obor vzdělání základní škola speciální Díl I – Vzdělávání žáků se středně těžkým 

mentálním postižením a Díl II – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a 

souběžným postižením více vadami. 

 

Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci 

osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v 

okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči 

druhých osob a k zapojení do společenského života. Vzdělávací činnosti ve speciální škole 

jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování přiměřených poznatků, 

na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní 

potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Rozvíjení duševních i tělesných 

schopností žáků je založené na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. 

Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. 

Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených činností a 

pracovních dovedností.  
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Pro vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením je třeba vytvořit 

optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a 

nestresující prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci. 

Uspokojováním nejen základních potřeb, ale i potřeb psychických a sociálních je dán 

předpoklad úspěšného vývoje tak, aby v rámci svých možností žáci dosáhli cílů základního 

vzdělávání. 

Ve třídách jsou přítomni asistenti pedagoga, kteří pracují individuálně s jednotlivými žáky 

dle pokynů speciálního pedagoga. Výhodou menších kolektivů není pouze možnost 

individuálního přístupu, ale také osobní setkání, popř. konzultace se zákonnými zástupci 

nejen o prospěchu a chování žáků, ale také předávání informací k aktuálnímu 

zdravotnímu stavu apod. 

Ve školním roce 2020/2021 byla nařízením vlády zahájena distanční výuka. Vhledem ke 

zkušenostem z předešlého školního roku byli pedagogové na tuto situaci připraveni a 

okamžitě zahájili vzdělávání ve všech třídách napříč všemi pracovišti. Probíhala on-line 

setkání, předávání pracovních listů, materiálů k procvičení a fixaci učiva, telefonické 

konzultace apod. Distanční vzdělávání ve speciálním školství není snadně, musíme však 

zkonstatovat, že naší pedagogové se v těchto náročných podmínkách zorientovali velmi 

rychle, byli flexibilní, kreativní a empatičtí. 
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Přehled pracovníků školy ve školním roce 2020/2021 

Vedení školy: 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka školy 

Mgr. Dagmar Siudová 1. zástupkyně ředitelky školy 

PhDr. Mgr. Irena Čechová 2. zástupkyně ředitelky školy 

 

Sekretariát: 

Jméno a příjmení Funkce 

Ing. Jana Niemczyková personalistka  

Ing. Agata Czudková hlavní účetní 

Ing. Jarmila Husarová 
Martina Šimíková 

účetní 
pomocná účetní 

Bára Fiedorová sekretářka 

 

Školská rada: 

  Jméno a příjmení 

PhDr. Mgr. Irena Čechová 

PhDr.Mgr. Helena Kriegelová 

Ing. Radim Beňovič  

Mgr. Martina Bystroňová 

Mgr. Ing. Romana Bélová 

Jana Kadlubcová 

 

1. Pracoviště základní školy v Českém Těšíně 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Hana Hudečková učitelka ZŠ 

Bc. Lucie Paprskářová učitelka ZŠ 

Halina Kaletová asistentka pedagoga 

Bc. Alena Sztefková asistentka pedagoga 

Janina Malyjurek asistentka pedagoga 

Lenka Reiserová asistentka pedagoga 

Karolína Wiselková provozní pracovnice 
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2. Pracoviště základní školy v Bohumíně 

Jméno a příjmení Funkce 

Bc. Lenka Gabzdylová učitelka ZŠ 

Mgr. Šárka Mikulášková 
Mgr. Martin Doboš 

učitelka ZŠ 
učitel ZŠ 

Bc. Eva Sikorová učitelka ZŠ 

Mgr. Maria Galuszková učitelka ZŠ 

Monika Pavlová asistentka pedagoga 

Eliška Baránková asistentka pedagoga 

Ing. Martina Kuráňová asistentka pedagoga 

Halina Kotasová asistentka pedagoga 

Monika Gnidová asistentka pedagoga 

Nikola Oračková asistentka pedagoga 

Miriam Viciáňová asistentka pedagoga 

Mgr. Václav Valášek asistent pedagoga 

Denisa Brzulová 
Vladimíra Sosínová 

provozní pracovnice 

 

3. Pracoviště základní školy v Karviné  

Jméno a příjmení Funkce 

PhDr. Mgr. Helena Kriegelová učitelka ZŠ 

Mgr. Markéta Ďurišová učitelka ZŠ 

Mgr. Alica Králová učitelka ZŠ 

Alžběta Rylková asistentka pedagoga 

Renata Zapletalová asistentka pedagoga 

Veronika Žofčínová asistentka pedagoga 

Eva Svobodová asistentka pedagoga 

Olga Kruželová provozní pracovnice 

 

4. Pracoviště základní školy v Ostravě  

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Alena Kabelová učitelka ZŠ 

Romana Navrátilová asistentka pedagoga 

Šárka Urbančíková asistentka pedagoga/provozní pracovnice 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Třída Počet žáků Vyznamenání Opakování ročníku 

ZŠ BO I. třída 7 1 0 

ZŠ BO II. třída 6 0 0 

ZŠ ČT III. třída 6 0 2 

ZŠ ČT IV. třída 8 0 2 

ZŠ KA V. třída 7 0 2 

ZŠ KA VI. třída 8 0 2 

ZŠ BO VII. třída 9 1 1 

ZŠ OVA IX. třída 8 0 4 

 

Údaje o prevenci rizikového chování  

Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021 vycházel ze  Školní preventivní 

strategie, která byla zpracována pro období 2020-2023. Metodik prevence (Ing. 

Skotnicová) je řádným členem České asociace školních metodiků prevence. Na 

jednotlivých pobočkách zajišťují prevenci rizikového chování vedoucí odloučených 

pracovišť. Pedagogičtí pracovníci se podíleli s metodikem prevence na tvorbě a následné 

realizaci Minimálního preventivního programu. Primární prevence u žáků ZŠ probíhala 

v rámci vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech. Svůj prostor měla také na 

třídnických hodinách.  Akce týkající se prevence rizikového chování a podpory zdravého 

vývoje vycházely z možnosti lokalit, ve kterých se školy nacházejí a byly do značné míry 

omezeny protiepidemickými opatřeními. Během školního roku nedošlo ve škole k výskytu 

projevů rizikového chování. 

 

Zápisy k zahájení povinné školní docházky  

ZŠ Bohumín:  7. – 9. a 12. – 16. 4. 2021  přijato: 2 

ZŠ Karviná:   6. – 18. 4. 2021   přijato: 1 

ZŠ Český Těšín: 6. – 18. 4. 2021   přijato: 0 

ZŠ Ostrava:  6. – 30. 4. 2021   přijato: 0 
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Spolupráce školy s organizacemi 

 
 

ZŠ Stojanovo náměstí 1, Ostrava 

Magistrát v Ostravě, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Dětský rehabilitační stacionář Ostrava - Poruba 

SCEAV 

Slezská diakonie - ústředí 

SPC Kpt. Vajdy, U Studia  

ZŠ Gen. Janka v Ostravě 

 

 

ZŠ Třanovského 10, Český Těšín 

Středisko Slezské diakonie - LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zdravotním postižením 

SPC Karviná 

SPC Frýdek-Místek 

SPC Ostrava – Kpt. Vajdy 

Spolek „V jedné vteřině“ 

Hotel Vitality 

Happy dance 

Město Český Těšín 

 

ZŠ Nerudova 1041 a ZŠ nám. Svobody 7, Bohumín 

Ostravská univerzita 

K3 Bohumín 

Městské noviny OKO Bohumín 

Canisterapie Ostrava 

SPC Ostrava 

SPC Karviná 

SPC Frýdek-Místek 

Středisko Slezské diakonie – SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služby pro osoby 
se zdravotním postižením 

Slezská církev evangelická a. v. 

Dětský ranč Hlučín 

Město Bohumín 

Včelaři Bartošovice 

ZŠ č. 13 Gliwice, Polsko 
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ZŠ Horova 654, Karviná – Ráj 

SPC Karviná 

SPC Ostrava 

SPC Frýdek-Místek 

Přírodovědecká stanice Karviná 

Základní škola U Lesa 

ZŠ a SŠ speciální Vydmuchov 

Komunitní centrum Agapé Karviná 

Středisko Slezské diakonie – EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 

Středisko Slezské diakonie – EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zdravotním postižením 

Regionální knihovna Karviná  

Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových 

programů 

 Šablony OP VVV pro ZŠ – cizí jazyky, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost 

 Srdce pro Sareptu - V době lockdownu se škola zúčastnila projektu „Srdce pro 

Sareptu“. Projekt přispěl k šíření dobré nálady a povzbuzení lidí, kteří těžce snášeli 

novou, neobvyklou situaci, během které byli odloučení od svých blízkých, trpěli sociální 

izolaci, obavami a mnohdy i strachem z dění okolo. Byla zhotovena přáníčka a 

napečeno drobné cukroví, které se poslalo klientům domova pro seniory  Sarepta 

Komorní Lhotka provozován Slezskou diakonií.   

 Spolupráci k profesionalitě - V rámci projektu „Spolupráci k profesionalitě“, který byl 

realizován ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy, škola vstoupila do 4. 

závěrečného roku. Byly tvořeny výstupy a evaluační zprávy. Během projektu někteří 

pedagogové absolvovali vzdělávání v oblasti mentoringu a osobnostního rozvoje. 

Naučili se pracovat se žáky novými způsoby, zavedli portfolia, posunuli se v oblasti 

efektivní komunikace a práce s chybou. Projekt je součásti celoživotního vzdělávání, 

které škola poskytuje svým pedagogům.   

 Erasmus + - V září 2020 se zahájila realizace projektu „Podej mi ruku“ v rámci 

programu Erasmus+, která měla být ukončena do 31. 8. 2021, ale z důvodu 

epidemiologických opatření byla prodloužena doba realizace do 31. 8. 2022. Projekt je 

zaměřený na přeshraniční spolupráci, předávání zkušeností a poznávání didaktických 
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a pedagogických postupů v jiných evropských státech. Projektové aktivity jsou 

uskutečňovány s partnerskou Spojenou školou Športovcov v Púchově na Slovensku. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2020/2021 všechny asistentky pedagoga splňovaly potřebnou kvalifikaci 

pro činnost asistentů pedagoga podle §20 písm. e) zákona č. 563/2004 a §4 vyhl. č. 

317/2005. Učitelé, kteří potřebnou kvalifikaci nesplňují, byli na tuto skutečnost 

opakovaně upozorněni a musí si v souladu s platnou legislativou vzdělání doplnit. Všichni 

pedagogičtí pracovníci si průběžně rozšiřují své poznatky samostudiem a absolvováním 

vzdělávacích kurzů. 

Vzhledem k epidemiologické situaci byla možnost účastnit se školení značně omezena. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Základní škola Český Těšín 

Ing. Hana 
Hudečková 

Jak zajímavě přiblížit žákům přírodu Těšínského Slezska 17. 3. 2021 

Lenka 
Reiserová 

Bazální stimulace 9. 2020 

 

Základní škola Bohumín 

Mgr. Maria 
Galuszková 

Výjezdní seminář MAP 7. – 8. 10. 2020 

Jak zajímavě přiblížit žákům přírodu Těšínského Slezska 17. 3. 2021 

Vím kam jít. Na cestě k rovnému přístupu ve vzdělávání 28. 4. 2021 

Květnová schůzka koordinátorů dobrovolnického centra 25. 5. 2021 

Využití tance při aktivizaci uživatelů 10. 6. 2021 

 

Základní škola Ostrava 

Romana 
Navrátilová 

Bazální stimulace 24. – 25. 5. 2021 
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Akce pořádané školou 

odloučené pracoviště Český Těšín 
Jablíčkový den 

Zamykání zahrady 

Dýňový den 

Mikuláš 

Zimní sporty na školní zahradě 

Karneval 

Včeličkový den 

Gruzínský den 

Den Země 

Den dětí 

Slavnostní zakončení školního roku 

 

odloučené pracoviště Bohumín 
Bazén s rodiči 

Zamykání řeky Odry 

Lesní zvířata 

Pečení vánočního cukroví 

Zimní sporty a hry 

Pletení nákrčníku 

Vítání jara 

Příprava na Velikonoce 

Den Země 

Den hasičů 

Arteterapie 

Radovánky 

 

odloučené pracoviště Karviná 
Podzimní tvoření 

Beseda – Český červený kříž 

Projektový den J. A. Komenský 

Mikulášská nadílka 

EVVO soutěž „Vzduch“ 

Konečně jaro 

Velikonoční slavnost 

Den na zahradě 

Den dětí 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Ve školním roce 2020/21 platila epidemiologická opatření upravující pohyb  

a setkávání osob. Některé plánované akce školy byly zrušeny nebo přesunuty  

na jiný termín. Část aktivit se podařilo přesunout do virtuálního prostoru. Žáci se 

vzdělávali po určitou dobu distančně. Ve škole se zřídilo výdejní okénko, ze kterých si 

žáci mohli vyzvednout úkoly a pracovní listy a stejnou formou je i odevzdat. Komunikace 

se žáky a jejich zákonnými zástupci byla nastavena individuálně, s přihlédnutím k jejich 

možnostem a schopnostem. Všichni žáci se do distanční výuky zapojili. Pořídily se 

videonahrávky, které byly přístupny všem žákům, stejně jako výukové materiály.  

S partnery školy proběhlo setkávání virtuálně a pokračovalo se v nastavené spolupráci. 

Některé výstupy z dlouhodobé spolupráce jsou přístupné na webových stránkách školy 

nebo platformě e-Twinning.    

 

Údaje o výsledcích činnosti ČŠI 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na naší škole inspekční činnost ČŠI.  

 

 

 

 

 

 

odloučené pracoviště Ostrava 
Slavnostní zahájení školního roku  

Světový den srdce 

Maraton laskavosti 

Advent je tady 

Karneval 

Moje tělo a zdraví 

Naše Země 

Dne matek 

Den veselých dětí 
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Hospodaření základní školy 
 

Výnosy základní škola 
 

Výnosy celkem    17 777 178,00 Kč  

z toho      

dotace MŠMT      

  účelová dotace  - normativní  11 148 745,00 Kč  

  účelová dotace - asistent pedagoga  6 526 383,00 Kč  

  účelová dotace - projekt šablony   

ostatní dotace MěÚ Český Těšín, Bohumín          5 000,00 Kč  

  dotace ÚP   

školné     

dary finanční i věcné        97 050,00 Kč  

ostat. výnosy                        -   Kč  
 

Náklady základní škola 
 

Neinvestiční náklady celkem     17 300 726,00 Kč  

z toho     

  mzdové náklady 11 595 445,00 Kč  

  zdravotní a sociální pojištění  3 896 772,00 Kč  

  úrazové pojištění zaměstnanců        44 772,00 Kč  

  náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zam.        49 233,00 Kč  

  učební pomůcky a učebnice       149 681,00 Kč  

  náklady na vzdělávání        50 437,00 Kč  

  drobný dlouhodobý hmotný majetek      186 462,00 Kč  

  ostatní provozní náklady    1 317 887,00 Kč  

  bankovní poplatky, hav.a zák.poj.         10 037,00 Kč  

  daně a poplatky                      -   Kč  

  náklady doplň.činnosti                      -   Kč  
 

Hospodářský výsledek      476 452,00 Kč  
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V Českém Těšíně 27. 9. 2021 

Zpracovala: Bára Fiedorová 


