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Jak přestály církevní školy pandemii?
3K – komunita, kontakt, kreativita 

 Dlouhodobé budování komunity se církevním školám vyplácí -
zvláště v době krize.

 Udržet kontakt s žáky bylo pro církevní školy nejdůležitější. 
 Učitelé prokázali velkou míru kreativity, i když to pro ně bylo 

značně vyčerpávající.

„Církevní školy utváří společenství občansky aktivních lidí, 
kteří se vzájemně podporují a kterým není lhostejné, 

co se kolem nich děje.“



Církevním školám se děti neztratily

 Podle České školní inspekce se „ztratilo“ díky distanční výuce až 
10 tis dětí (cca 1,13 % ze všech žáků v ČR).

 Podle výzkumu ČBK se distanční výuky na církevních školách 
neúčastnilo pouze cca 0,17 % dětí.

 Udržení kontaktů s dětmi a rodinami bylo jednou z priorit.
 Školy pomáhaly se zajištěním techniky pro výuku, ačkoliv na to 

v roce 2020 nedostaly žádné prostředky. 

„Jsme hrdí na ředitele všech našich škol, na jejich učitelské sbory 
i na rodiny, které tvoří společenství škol.“



• Výzkum mezi církevními školami realizoval Odbor analýz 
církevních dat ČBK v období březen-květen 2021.

• Výzkumu se zúčastnily katolické školy i většina ostatních 
církevních škol.

• Kvalitativní část: focus group s řediteli škol, předvýzkum, 
25. 3. 2021

• Kvantitativní část: dotazník církevním školám, sběr dat 
26. 4. - 7. 5. 2021

• Response u základních, středních a vyšších odborných škol 
činila 96 % u mateřských škol 90 %.

• Výsledky jsou reprezentativní za církevní školství v ČR.



1. fáze pandemie březen - červen 2020



2. fáze pandemie - podzim 2020



3. fáze pandemie leden - duben 2021



Za celé období omezení 
výuky vyberte tři pozitivní 

věci, které jste na vaší škole 
podle vašeho názoru zvládli 

v kontextu pandemie 
nejlépe:



Poptávka po církevních školách 
dlouhodobě převyšuje nabídku



Počty církevních škol
• V ČR je celkem 149 církevních škol (včetně MŠ) a tvoří 1,36 % ze 

všech škol.
• 63 je zřizováno diecézemi katolické církve
• 31 zřizují řády a řehole katolické církve 
• 52 zřizují ostatní křesťanské církve
• 3 školy jsou židovské

• Církevní školy pokrývají celé spektrum regionálního školství –
od MŠ po VOŠ.

• rozmístění Čechy a Morava: katolické 60 % Čechy, 40 % Morava
• 17 z 20 gymnázií nabízí osmi nebo šestiletou formu.
• střední a vyšší odborné školy: 

• pomáhající a vzdělávací profese (sociální, pedagogické, zdravotní)
• zemědělství a lesnictví, gastronomie, publicistika
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MŠ ZŠ SŠ gymnázia VOŠ

Počty uchazečů a přijatých na církevních školách
pětileté průměry

Počty uchazečů / přijatých žáků
Na církevní MŠ a ZŠ se dostanou cca 2/3 uchazečů, na odborné 
střední školy cca ½ uchazečů a na gymnázia necelá 1/3 uchazečů.



Co dělá církevní školy v ČR 
církevními školami



Co nabízí církevní školy jiného/navíc 
oproti veřejným či soukromým školám?



Jak těchto cílů 
dosahujete? Jak se 
snažíte naplnit vizi 
vaší školy?



Děkujeme učitelům!

 komunita, kontakt a kreativita – zásadní pro zvládnutí pandemie


