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Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2021/2022, 

základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2021. 

 
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. 150/2022 

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 2021/2022  – 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 

Školského vzdělávacího programu 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 jsou taktéž dvě třídy. Všechny 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: 
Ing. Alena Skotnicová 

PhDr. Mgr. Irena Čechová 

Kontakt: 

tel.: + 420 558 764 360 

e-mail:  a.skotnicova@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 

Ing. Daniel Szmek 

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 

 

Proces realizace naplňování školního vzdělávacího programu 

na základní škole 

V základní škole speciální je výuka realizována dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

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 školním roce 2021/2022 jsme jako škola započali vzdělávat žáka dle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) upravující vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením (LMP). Minimální doporučené úrovně jsou vodítkem pro 

pedagogy při tvorbě individuálního vzdělávacího programu (IVP).  Škola má vytvořen ŠVP 

dle RVP ZV s povinným předmětem Informatika. V průběhu základního vzdělávání žáci 

postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, 

zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých 

možností se aktivně podílet na životě společnosti. 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. 
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V základním vzdělávání usilujeme o naplňování cílů: 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám,  

- učit je žít společně s ostatními lidmi;  

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;  

- pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, 

sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při 

učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života. 

 

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.  

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. 
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Přehled pracovníků školy ve školním roce 2021/2022 

Vedení školy: 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka školy 

Ing. Alena Skotnicová 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, ekonom 

Jiřina Wojnarová hlavní účetní 

Martina Šimíková pomocná účetní 

Bára Walková 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 

Ing. 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 

Lenka Danelová provozní pracovnice 
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2. Pracoviště základní školy v Bohumíně 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Maria Galuszková učitelka ZŠ 

Bc. Lenka Gabzdylová učitelka ZŠ 

Mgr. Martin Doboš učitel ZŠ 

Mgr. Eva Sikorová učitelka ZŠ 

Mgr. Kateřina Barcuchová učitelka ZŠ 

Kristýna Sikorová asistentka pedagoga 

Ing. Martina Kuráňová asistentka pedagoga 

Halina Kotasová asistentka pedagoga 

Monika Gnidová asistentka pedagoga 

Nikola Oračková asistentka pedagoga 

Zuzana Schmidtová asistentka pedagoga 

Miriam Viciaňová asistentka pedagoga 

Mgr. Václav Valášek asistent pedagoga 

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 

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 

Bc. Soňa Kadlečková 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 6 1 2 

ZŠ BO II. třída 6 0 3 

ZŠ ČT III. třída 6 0 2 

ZŠ ČT IV. třída 6 0 2 

ZŠ KA V. třída 8 0 4 

ZŠ KA VI. třída 6 0 2 

ZŠ BO VII. třída 7 1 1 

ZŠ BO VIII. třída 6 0 2 

ZŠ OVA IX. třída 8 0 0 

 

Údaje o prevenci rizikového chování a zajištění podpory dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

Tvorba a následná realizace Minimálního preventivního programu pro školní rok 

2021/2022 vycházela ze Školní preventivní strategie vytvořené pro období 2020-23. 

Minimální preventivní program zpracoval společně s pedagogickými pracovník metodik 

prevence (Ing. Skotnicová), který je řádným členem České asociace školních metodiků 

prevence. Prevenci rizikového chování na odloučených pracovištích zajišťují jejich 

vedoucí. U žáků ZŠ probíhala primární prevence v rámci vzdělávání v jednotlivých 

vyučovacích předmětech a třídnických hodinách. Akce týkající se prevence rizikového 

chování a podpory zdravého vývoje pak vycházely z možnosti lokalit, ve kterých se školy 

nacházejí a dané epidemiologické situaci.  I v tomto školním roce byli žáci a jejich zákonní 

zástupci (opatrovníci) na počátku školního roku seznámeni s protiepidemickými 

opatřeními na jednotlivých pracovištích v rámci podpory a lepšího zvládání prevence 

proti koronaviru včetně testování. Tyto informace se pravidelně aktualizovaly. Na 

informačních nástěnkách poboček byly stále k dispozici telefonní kontakty v rámci 

krizové podpory a letáky pro rodiče. Pro eliminace rizik se průběžně vyhodnocovala 

situace, postupovalo se podle Metodiky MŠMT a minimalizovala se rizika možné nákazy. 
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Během školního roku nedošlo ve škole k výskytu projevů rizikového chování. Pro žáky 

s agresivním chováním vůči dospělým, spolužákům (kousání, bouchnutí vycházející 

z diagnózy a ze zdravotního stavu žáků), jsou vytvořeny individuální krizové plány pro 

zvládání daných situací. Vzhledem k tomu, že ve škole těchto žáků přibývá, byl v rámci 

prevence pro zaměstnance zajištěn kurz šetrné sebeobrany.  

Ve škole nevzděláváme nadané žáky, škola je tvořena žáky se speciálně vzdělávacími 

potřebami. Jejich vzdělávání a odvíjející se činnosti se řídí Doporučením Školského 

poradenského zařízení (ŠPZ) – Speciálně pedagogického centra (SPC). K žákům se 

přistupuje individuálně podle jejich schopností a zdravotního stavu, výuka je doplněna 

o prvky  canisterapie, hipoterapie muzikoterapie, snoezelen. 

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině byly zaměstnancům a žákům nabídnuty 

podpůrné materiály (Příručka pro školy v době katastrofické události /NÚDZ/, Desatero 

proti strachu, panice a úzkostem, Jak mluvit s dětmi o válce, Webinář – Strach z války, 

Metodická doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu k ruské agresi vůči 

Ukrajině, Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou). 

Pedagogičtí pracovníci byli seznamováni s Metodikou MŠMT ohledně začleňování 

a vzdělávání ukrajinských žáků včetně odkazů pro získávání informací a materiálů.  

V daném školním roce navštěvoval ZŠ (odloučené pracoviště Starý Bohumín) jeden 

ukrajinský žák. Vzdělávání a následné hodnocení bylo zaměřeno především na motivaci, 

snahu komunikovat v českém 

jazyce s ohledem na adaptaci 

a socializaci. Evaluace žáka měla 

povzbuzující charakter a měla by 

být pobídkou k dalším učebním 

výkonům. Celkové hodnocení pak 

vyjádřilo dílčí pokroky a zároveň 

doporučilo další žákův rozvoj 

s respektem k jeho individualitě.  

 

 

 



  

14 

 

Zápisy k zahájení povinné školní docházky  

ZŠ Bohumín:  5. – 6. 4. 2022    přijato: 3 

ZŠ Karviná:   11. 4. 2022    přijato: 2 

ZŠ Český Těšín: 4. – 5. 4. 2022    přijato: 2 

ZŠ Ostrava:  11. 4. 2022    přijato: 1 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2021/2022 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. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Základní škola Český Těšín 

Halina 
Kaletová 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

Bc. Lucie 
Paprskářová 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

 

Základní škola Karviná 

PhDr. Mgr. 
Helena 

Kriegelová 

Metodický kurz pro kariérní rozvoj a podporu podnikavosti žáků ZŠ a 
SŠ 

7. 12. 2021 

Eva 
Svobodová 

Podpůrná a motivační skupina v rámci projektu OKAP II. Karviná 

5. 10. 2021, 
7. 12. 2021, 
8. 2. 2022, 
5. 4. 2022, 
7. 6. 2022  

Renata 
Zapletalová 

Podpůrná a motivační skupina v rámci projektu OKAP II. Karviná 

5. 10. 2021, 
7. 12. 2021, 
8. 2. 2022, 
5. 4. 2022, 
7. 6. 2022  
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Základní škola Bohumín 

Mgr. Maria 
Galuszková 

Učíme se formativně 12. 11. 2021 

Výjezd pracovních skupin 27. – 28. 3. 2022 

Seminář pro MŠ, MAP Bohumín 3. 3. 2022 

Mgr. Eva 
Sikorová 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

Kristýna 
Sikorová 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

Halina 
Kotasová 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

Mgr. Václav 
Valášek 

Terapeutický kurz Snoezelen 

24. 11., 26. 11., 
3. 12., 10. 12., 
13. 12., 17. 12. 

2021 

Zuzana 
Schmidtová 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

Nikola 
Oračková 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

 

Základní škola Ostrava 

Šárka 
Urbančíková 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

Bc. Soňa 
Kadlečková 

Kurz šetrné sebeobrany 
16. – 17. 12. 

2021 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 
 

Sekretariát školy 

Ing. Jana 
Niemczyková 

Nepříjemné manažerské pohovory 13. 10. 2021 

BOZP ve školách a školských zařízeních, pracovní, školní a 
mimoškolní úrazy 

26. 10. 2021 

Kurz šetrné sebeobrany 16. a 17. 12. 2021 

IT dovednosti: excel 21. 12. 2021 

Jak správně zaměstnávat a financovat asistenta pedagoga 18. 7. 2022 

Bára 
Walková 

Největší hříchy školní matriky 27. 9. 2021 

Zásadní změny v archivnictví a spisové službě ve školách 2. 11. 2021 

Kurz šetrné sebeobrany 16. a 17. 12. 2021 

IT dovednosti: excel 21. 12. 2021 

Martina 
Šimíková 

Hospodářka školy 30. 9. 2021 

IT dovednosti: excel 21. 12. 2021 

Jiřina 
Wojnarová 

Aktuality dle zákona o dani z příjmu, příprava na účetní závěrku 
2021 

19. 1. 2022 

Informace k závěrečné zprávě projektů Partnerství škol – Výzva 
2019, 2020 

9. 6. 2022 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

odloučené pracoviště Český Těšín 
Jablíčkový a švestkový den 

Biojarmark 

Sázení stromů 

Zimní radovánky 

Školní koncert 

Návštěva Muzea v Českém Těšíně 

Výlet Rybí dům v Chotěbuzi 

Týden s domácími zvířaty 

 

odloučené pracoviště Bohumín 
Exkurze do Světa techniky 

Solná jeskyně 

Podzimní radovánky 

Turecký den s dobrovolnicí 

Mezinárodní den Bílé hole 

Světový den výživy 

Vznik Československa 

Radovánky 

 

odloučené pracoviště Karviná 
Advent u nás doma 

Tvoření adventního věnce a drobných dárků pro rodiče 

Karneval barev 

Den s domácím mazlíčkem 

Den autismu 

Canisterapie 

Světový den životního prostředí 

Sportovní mítink Statečná srdce 

odloučené pracoviště Ostrava 
Srdíčkový den  

Výroba dárků pro Jordán Třinec 

Když zima kraluje 

Ponožkový den 

Máme se rádi 

Canisterapie 

Se sluníčkem za zvířátky a pak zpátky  
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Údaje o výsledcích činnosti ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na naší škole inspekční činnost ČŠI.  
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Hospodaření základní školy 
 

Výnosy celkem   20 827 381,00 Kč 

z toho     

dotace MŠMT účelová dotace - normativní 20 601 133,00 Kč 

  účelová dotace - vyrování dopadů 10 064,00 Kč 

ostatní dotace MěÚ Bohumín 11 250,00 Kč 

školné   0,00 Kč 

dary finanční i věcné 179 265,00 Kč 

  stravování 25 669,00 Kč 

ostatní výnosy   0,00 Kč 

   

Náklady celkem   19 151 536,00 Kč 

z toho     

náklady z dotace MŠMT mzdové náklady 12 320 629,00 Kč 

  zdravotní a sociální pojištění 4 121 845,00 Kč 

  
náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 
ZC 192 210,00 Kč 

  učební pomůcky a učebnice 86 990,00 Kč 

  náklady na vzdělávání 123 282,00 Kč 

  drobný dlouhodobý hmotný majetek 350 826,00 Kč 

  ostatní provozní náklady 1 887 085,00 Kč 

  
bankovní poplatky, havarijní a zákonné 
pojištění 68 669,00 Kč 

  daně a poplatky 0,00 Kč 

  náklady doplň. činnosti 0,00 Kč 

      

   
Hospodářský výsledek   1 675 845,00 Kč 
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V Českém Těšíně 30. 9. 2022 

Zpracovala: Bára Walková 


