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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 
Mateřská  škola,  základní   škola  a  střední   škola   Slezské  diakonie  se   řídí  zákonem      č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 563/2004 o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a dále rovněž veškerými dalšími příslušnými právními předpisy, 
vč. předpisů prováděcích, jakož i křesťanskými zásadami uplatňovanými ve Slezské církvi evangelické augsburského 
vyznání a v jejích mezích pak obecnými principy a zásadami, kterými se řídí Slezská diakonie. Organizační struktura školy 
2021/2022 – viz příloha 

 
 Střední škola Český Těšín, Dukelská 2096/5a 

 
Střední škola v Českém Těšíně se nachází na ul. Dukelská 2096/5a, kde je hlavní sídlo 

a vedení školy. Diakonické a vzdělávací centrum, do něhož byla střední škola 

přestěhována, bylo vybudováno za finanční podpory Evropské unie, a dále je v něm 

možno nalézt mimo jiné chráněné bydlení, knihovnu, studovnu a muzeum Slezské 

diakonie. Nachází se zde dvě třídy. Praktická cvičení pro žáky jsou zajištěna formou 

terapeutických a arteterapeutických činností v terapeutických dílnách Slezské diakonie 

na ul. Frýdecké. 

 
 

 Střední škola Bohumín, nám. Svobody 7 

Střední škola v Bohumíně je umístěna na ulici nám. Svobody 7. Škola se nachází přímo 

v centru Starého Bohumína a najdete zde jednu třídu střední školy, která je plně vybavena 

pomůckami a technikou určenou pro děti s postižením. V blízkosti školy najdete nákupní 

střediska, ve kterých mohou žáci nacvičovat v rámci praktických činností nákupy 

a finanční gramotnost.   

 

 Střední škola Karviná, Horova 654 

Odloučené pracoviště Karviná má všechny své třídy ve vlastní  budově na ul. Horova 

v Karviné. V těchto prostorách se nachází dvě třídy střední školy. Vzděláváme žáky 

s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími postiženími, žáky se středně 

těžkým mentálním postižením, žáky s těžkým mentálním postižením, kombinovanými 

vadami a autismem.  

 

 Střední škola Ostrava, Štramberská 2871/47 

Ostravské pracoviště střední školy se nachází na ulici Štramberská č. 47. Dvě třídy mají 

své prostory v přízemí budovy se samostatným vchodem, k dispozici je i přilehlé 

parkoviště. Kromě dvou tříd, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, mají žáci 

k dispozici jídelnu, snoezelen, prostorné šatny a hygienické prostory. 
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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: 110 300 823 

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 – 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 
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Přehled pracovníků škol 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 

Mgr. Martina Bystroňová 

Ing. Radim Beňovič 

Ing. et Mgr. Romana Bélová 

Jana Kadlubcová 

 

1. Pracoviště střední školy Český Těšín 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Jolanta Sodzawiczná učitelka SŠ 

Mgr. Jana Žeravová učitelka SŠ 

Nikola Adámková asistentka pedagoga 

Bc. Linda Loter asistentka pedagoga 

Mariana Stryjová asistentka pedagoga 

Anežka Pawelková asistentka pedagoga 

Alice Slebodníková provozní pracovnice 

Brigita Harabišová provozní pracovnice  
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2. Pracoviště střední školy Bohumín 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Michaela Panochová učitelka SŠ 

Iveta Kneblíková asistentka pedagoga 

Eliška Baránková asistentka pedagoga 

Jana Jarová provozní pracovnice 

 

3. Pracoviště střední školy Karviná  

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Lenka Waloszková učitelka SŠ 

Mgr. Anna Tomášek Jurosvá učitelka SŠ 

Daniela Ciencialová asistentka pedagoga 

Karin Bombarová asistentka pedagoga 

Martina Tretterová asistentka pedagoga 

Rút Kawuloková provozní pracovnice 

 

4. Pracoviště střední školy Ostrava 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Miroslav Kantor učitel SŠ 

Ing. Jan Pokorný učitel SŠ 

BcA. Vladimír Šulc asistent pedagoga 

Eva Koyšová asistentka pedagoga 

Irina Gina Bohušová asistentka pedagoga 

Romana Navrátilová asistentka pedagoga 

Ivana Rüllová provozní pracovnice 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Počet žáků Vyznamenání 
Opakování 

ročníku 

SŠ ČT I. 6 0 3 

SŠ ČT II. 6 0 2 

SŠ BO III. 7 0 4 

SŠ KA IV. 9 1 1 

SŠ KA VI. 5 0 1 

SŠ OVA VII. 6 0 1 

SŠ OVA VIII. 6 1 1 

Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací pohovory do vzdělávacích oborů Praktická škola jednoletá a Praktická škola 

dvouletá proběhly na všech pracovištích školy dne 22. 4. 2022. 

 

Podmínky ke vzdělávání 

Vybavení školy je kvalitní a účelové. Prostory, osvětlení a zázemí na všech odloučených 

pracovištích vyhovuje hygienickým normám i standardům. Didaktické a učební pomůcky 

jsou pro žáky plně dostupné a množstvím více než dostačují.  
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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 SŠ 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. 

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 daném školním roce jsme neměli začleněny žádné žáky z Ukrajiny. 
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Proces realizace naplňování školního vzdělávacího programu 

na střední škole 

Žáci střední školy jsou vzděláváni na jednotlivých odloučených pracovištích MŠ, ZŠ a SŠ 

Slezské diakonie: Český Těšín ul. Dukelská 2096/5a, Karviná ul. Horova 654/4, Bohumín 

Nám. Svobody 7, Ostrava ul. Štramberská 2871/47. 

Na střední škole je výuka realizována dle dvou Školních vzdělávacích programů: Praktická 

škola jednoletá, Praktická škola dvouletá. 

Praktická škola jednoletá je určená pro žáky s těžkým mentálním postižením, středně 

těžkým mentálním postižením, pro žáky s autismem, přidruženým tělesným postižením 

a vadami řeči. 

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, 

lehkým mentálním postižením v kombinaci s těžkým tělesným postižením, pro žáky 

s autismem, přidruženým tělesným postižením a vadami řeči. 

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě Doporučení Školského poradenského zařízení, 

které také může navrhnout vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu. 

Žáci jsou vzdělávání pomocí speciálně výchovných a vzdělávacích metod a strategií 

s využitím kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek a materiálů, často 

vyrobených přímo na míru konkrétním žákům. Přizpůsobené je celé prostředí školy a tříd, 

které jsou bezbariérové a poskytují bezpečný prostor pro žáky. Ve třídách vyučují 

speciální pedagogové, při výuce a sebeobslužných činnostech jsou nápomocni asistenti 

pedagoga. Škola disponuje i relaxačními místnostmi Snoezelen, jsou využívány prvky 

bazální stimulace, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie apod.   

Nejdůležitější funkcí Praktické školy jednoleté a dvouleté je příprava žáků na budoucí 

život mimo školu. Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na upevňování již získaných 

vědomostí a dovedností ze základní školy a jejich další rozvoj, dosažení maximální možné 

míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob, zapojení se do společenského 

života, uplatnění se na trhu práce nebo v rámci nabídky sociálních služeb. 
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Školní vzdělávací programy disponují dodatky „Zapojení tranzitního programu do 

vzdělávání žáků“, které žákům umožňují podporu v době ukončování školní docházky. 

Jedná se o proces cíleného a individuálního plánování přechodu žáka se speciálně 

vzdělávacími potřebami do další etapy života. Tranzitní program je založen na přáních 

a možnostech konkrétních žáků, usnadňuje přechod do konkrétního zaměstnání, 

návazných sociálních služeb, nabízí možnosti dalšího vzdělávání, uplatnění a vhodné 

naplnění volného času žáka. Jedná se o plán vytvořený na míru učitelem, žákem 

a zákonným zástupcem nebo opatrovníkem žáka. Využívá možnosti individuální praxe na 

otevřeném i chráněném trhu práce, exkurze u zaměstnavatelů. 

Žáci ukončují studium závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části. 

 

Výsledky závěrečných zkoušek  

Závěrečné zkoušky Praktické školy jednoleté a dvouleté se konaly na všech pracovištích 

střední školy, a to ve dnech 7. a 9. 6. 2022 praktická část a 14. a 16. 6. 2022 teoretická část. 

Předsedkyní zkušební komise byla Mgr. Jana Heczková, učitelka střední školy  

v Třinci. Závěrečných zkoušek se zúčastnilo 10 žáků, kteří byli na zkoušky velmi dobře 

připraveni.  

 

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. Z výše uvedených učitelů SŠ nesplňoval potřebnou kvalifikaci pouze jeden 

(potřebnou kvalifikaci získává dalším studiem). 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Střední škola Český Těšín 

Ing. Alena 
Skotnicová 

Tvrdé dopady legislativních změn 2021/2022 do školní praxe 6. 10. 2021 

Etika a křesťanské hodnoty v sociální práci 30. 9. – 1. 10. 2021 

Zástupcovský balíček – online cyklus přednášek 
7. 10. 2021, 9. 11. 
2021, 6. 1. 2022 

Školní metodik prevence na školách 9. 12. 2021 

Kurz šetrné sebeobrany 16. – 17. 12. 2021 

PhDr. Mgr. 
Irena 

Čechová 

Metodický kurz pro kariérní rozvoj a podnikavost žáků ZŠ a SŠ 7. 12. 2021 

Kurz šetrné sebeobrany 16. a 17. 12. 2021 

Tranzitní program 15. – 19. 12. 2021 

Mgr. Jolanta 
Sodzawiczná 

Snoezelen 
8. – 10. 9. 2021 

 

Mgr. Jana 
Žeravová 

Kurz šetrné obrany 16. – 17. 12. 2021 

Bc. Linda 
Loter 

Kurz šetrné obrany 16. – 17. 12. 2021 

Nikola 
Adámková 

Kurz šetrné obrany 16. – 17. 12. 2021 

Mariana 
Stryjová 

Snoezelen 8. – 10. 9. 2021 

Anežka 
Pawelková 

Snoezelen 8. – 10. 9. 2021 

 

Střední škola Karviná 

Mgr. Anna 
Tomášek 
Jursová 

Augmentativní a alternativní komunikace ve školní praxi 28. 4. 2022 

 

Střední škola Ostrava 

Mgr. 
Miroslav 
Kantor 

Terapeutický kurz Snoezelen 

21. 10. 2021, 22. 
10. 2021, 25. 10. 

2021, 26. 10, 2021. 
16. 11. 2021 

Ing. Jan 
Pokorný 

Terapeutický kurz snoezelen 

21. 10. 2021, 22. 
10. 2021, 25. 10. 

2021, 26. 10, 2021. 
16. 11. 2021 

BcA. 
Vladimír 

Šulc 
Terapeutický kurz snoezelen 

21. 10. 2021, 22. 
10. 2021, 25. 10. 

2021, 26. 10, 2021. 
16. 11. 2021 

Romana 
Navrátilová 

Kurz šetrné sebeobrany 16. – 17. 12. 2021 
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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 

Hospořádka 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 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

odloučené pracoviště Český Těšín 

Kavárna žáků s názvem „Zimní spánek“ 

Projektový den: J. A. Komenský v Těšíně 

Školní koncert 

Ukliďme si Česko 

Divadlo v Českém Těšíně 

Setkání s rodiči žáků, společná vycházka 

Bubnování se školou v Púchově 

Návštěva historické kavárny „Cafe muzeum“ v polském Těšíně 

Zapojení žáků do tranzitního programu 
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odloučené pracoviště Bohumín 

Mezinárodní den zvířat 

Vánoční výstava U Rytíře 

Výtvarná soutěž „Na gazdovskom dvore“ 

Zapojení žáků do tranzitního programu 

Soutěž „Cyril a Metoděj“ 

Věda a technika Ostrava 

Bazén s rodiči 

Zahradní slavnost 

Příprava loutkového divadelního představení 

 

odloučené pracoviště Karviná 

Snoezelen – Mezinárodní den čokolády 

Den díkůvzdání za úrodu 

Výstava „Měníme svět k lepšímu“ s Komenským 

Divadlo Letadlo – Průzkumníci v Afric 

Světový den luštěnin 

Puzzliáda 

Karneval barev 

Abilympiáda 

Den Evropy – prezentace stážisty z Lemga 

Návštěva ze školy z Púchova – Projekt Podaj mi ruku 

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Měníme svět k lepšímu“ 
 

odloučené pracoviště Ostrava 

Slavnostní zahájení školního roku 

Canisterapeutický den 

Den Policie 

Zapojení žáků do tranzitního programu 

Mezinárodní den stromů a dřeva 

Masopust na dnešní vesnici 

Školní karneval 

Moje tělo a zdraví 

Světový den vody 

Slavnostní bohoslužba na ukončení školního roku 
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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 střední školy 

Výnosy celkem   18 309 842,00 Kč 

z toho     

dotace MŠMT účelová dotace - normativní 17 914 029,00 Kč 

      

ostatní dotace MěÚ Český Těšín, Bohumín 15 000,00 Kč 

školné   0,00 Kč 

dary finanční i věcné 380 813,00 Kč 

  stravování 0,00 Kč 

ostatní výnosy   0,00 Kč 
   

   

Náklady celkem   19 971 796,00 Kč 

z toho     
náklady z dotace 
MŠMT mzdové náklady 11 889 820,00 Kč 

  zdravotní a sociální pojištění 3 883 859,00 Kč 

  
náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 
ZC 176 583,00 Kč 

  učební pomůcky a učebnice 86 990,00 Kč 

  náklady na vzdělávání 125 572,00 Kč 

  drobný dlouhodobý hmotný majetek 350 826,00 Kč 

  ostatní provozní náklady 3 391 590,00 Kč 

  
bankovní poplatky, havarijní a zákonné 
pojištění 66 556,00 Kč 

  daně a poplatky 0,00 Kč 

  náklady doplň. činnosti 0,00 Kč 

      

   
Hospodářský 
výsledek   -1 661 954,00 Kč 
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V Českém Těšíně dne 30. 9. 2022 

Zpracovala: Bára Walková 


