




 

 

Milí přátelé, 

Dostává se Vám do rukou výroční zpráva za školní rok 2019/2020. Běžně školní rok dělíme na dvě pololetí, někteří 
možná na dobu před a po Vánocích. Ten loňský však musíme rozdělit zcela netradičně a jinak - na dobu před 
vypuknutím pandemie a po ní. Ale pojďme postupně. 
Po osmi letech přestal ulice Ostravy brázdit náš pestrobarevný karavan – mobilní klubovna. V rámci programu Oratoř 
na ulici s ním pedagogové několikrát týdně zajížděli do vyloučených lokalit, kde realizovali volnočasové aktivity pro 
děti a zvali je k nám do střediska. Bohužel z poslední lokality Cihelní, kam karavan zajížděl od roku 2014, se 
v průběhu jara 2019 odstěhovaly všechny rodiny s dětmi, proto nyní karavan „odpočívá“ na naší táborové základně 
v Hodoňovicích a slouží táborům s větším počtem účastníků. Program Oratoř na ulici se přejmenoval na Oratoř na 
ubytovně a je zaměřen výhradně na činnost v bytovém domě na ulici Hulvácká v Ostravě Zábřehu. 
Už několik let s pedagogy vnímáme, že je potřeba děti vést nejenom ke vzdělání, ale také k řemeslu. Proto jsem velmi 
rád, že jsme mohli za finanční podpory města Ostravy otevřít od září novou učebnu „Dílnu“ vybavenou pracovními 
stoly, šicími stroji, 3D tiskárnou. V dílně probíhaly kroužky Dílny, Vyřezávání, Šití a 3D tisk.  
Bohužel od března do konce května jsme museli z důvodů vládních opatření naší činnost zcela přerušit. Nicméně 
jsem velmi rád za aktivní přístup pedagogů, kteří se snažili využít tento čas co nejlépe. Během uzavření se část 
pedagogů přesunula do Dětského domova Vizina, kde v dopoledních hodinách pomáhala s doučováním dětí. 
S dětským domovem spolupracujeme dlouhodobě, děti pravidelně navštěvují naše kroužky a další akce, proto jsem 
rád, že jsme jim mohli alespoň touto cestou pomoci.  

V jarních měsících jsme také využili vhodného počasí k opravám na naší táborové základně v Hodoňovicích „Na 
Kopečku“. Podařilo se natřít střechu celého objektu, dát do pořádku venkovní prostory a začít s výměnou oken. 
Opravy probíhají i nadále (už ne za pomoci pedagogů), proto věříme, že se z Hodoňovic stane oblíbené místo nejen 
pro děti a rodiny z našeho střediska, ale i pro větší skupiny z celého okolí.  

Děkuji Vám všem, kteří nás v naší činnosti podporujete.   

Mgr. Václav Lipinský, ředitel 
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ORATOŘ – OTEVŘENÝ KLUB 

Otevřená práce s dětmi a mládeží, někdy označovaná také jako 

„spontánní činnost“, patří mezi specifika salesiánů. Oratoř v 

užším slova smyslu je prostor pro sportovní, zábavnou a 

výchovnou činnost se zaměřením na přípravu dětí a mládeže 

pro budoucí život. „Prostor“ znamená v této souvislosti nejen 

místo, ale i čas a prostředí vhodné pro tyto aktivity. Oratoř plní 

funkci základního programu střediska, na který navazují dle 

potřeby jednotlivých dětí další programy. Oratoř funguje jako 

„záchytná síť“ pro děti a mládež, u kterých je pak možno 

rozvinout systematičtější a dlouhodobější práci v ostatních 

programech. Jedním ze základních cílů Oratoře je učit 

účastníky dodržovat pravidla, přijímat odpovědnost za své 

chování a přispívat k utváření charakteru, postojů a názorů 

účastníků na základě obecně uznávaných křesťanských 

hodnot. 

 

 

Oratoř byla otevřena každý školní den od 14.15 do 18.00 

hod. (s výjimkou středy - otevřeno do 17:00), ve čtvrtek pro 

pozvané děti na speciální program (VIP) včetně bohoslužby v 

kostele pro děti a následné společné večeře. Sečteme-li 

návštěvy všech dětí za 129 provozních dnů, navštívilo klub 5 

278 dětí. Průměrně klub navštívilo denně 41 účastníků ve 

věku 4–21 let. Oratoř v PO, ÚT a PÁ má na programu v 17.00 

tzv. večerní slůvko, při kterém někdo z pedagogů krátce ke 

všem shromážděným účastníkům promluví s cílem vzbudit a 

upevnit v nich dobré postoje. V rámci Oratoře se pedagogové 

věnovali doučování dětí, především těch na 1. stupni ZŠ. 

Cílem je pomoci při přípravě na školní vyučování a zlepšení 

přístupu dětí ke vzdělání. Doučování probíhalo každý den 

kromě středy od 13.30  do 14.15 hod. Do programu se zapojilo 

celkem 83 dětí. Od dubna (v době uzavření střediska) pět 

pedagogů doučovalo v dopoledních hodinách v Dětském 

domově Vizina celkem 20 dětí. 
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KROUŽKY  

Strukturovaný program probíhající denně od pondělí do 
pátku, který nabízí zájmové, sportovní, hudební, výtvarné 
a výchovně vzdělávací činnosti. Tyto kroužky navštěvují 
děti a mládež od 6 do 26 let. Základním cílem tohoto 
programu je vedení účastníků k pravidelné a 
systematické činnosti, rozvíjení dovedností, týmové 
spolupráci, toleranci a vzájemným přátelským 
vztahům. 

Kroužky navštěvovalo celkem 543 účastníků v 55 
zájmových útvarech (skupinkách). Mnozí účastníci 
navštěvovali kroužků více.  

 

 

  

 V tomto školním roce probíhaly tyto kroužky: 

Fotbal Flétna Keramika 

Stolní tenis Freestyle (tanec) Vyřezávání 

Badminton Romské tance Dílny 

Pohybovky Angličtina Kuchtík 

Kola Deskovky Šikovné ruce 

Florbal Ministranti Počítače 

Stěna Schola Šití 

Kapela Divadlo VIP 3D tisk 

Kytara Cvičení s batolaty Jekethane 

Klavír Výtvarka Svět fantasy 
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ORATOŘ NA UBYTOVNĚ 

Program pokračoval již pátý rok v bytovém domě Hulvácká v 
Ostravě Zábřehu. V pronajatých klubovnách jsme připravovali 

program pro tři věkové kategorie. Pro nejmenší děti od 3 do 5 
let byly realizovány dvakrát týdně dopolední výjezdy, kterých se 
zúčastnilo celkem 593 účastníků. Předškolní děti, které mají 

povinné předškolní vzdělávání, a žáci 1. a 2. třídy se setkávali 
společně také dvakrát týdně v odpoledních hodinách 
s celkovým počtem 528 účastníků. Pro děti od 3. do 9. třídy byl 

připraven úterní klub pro mladší, středeční klub pro starší 
děvčata a stolní tenis pro starší chlapce a páteční taneční pro 
děvčata (322 účastníků). Celkově se tak programu Oratoř na 
ubytovně v období od září do března zúčastnilo 1443 
účastníků.  
 

 

 
 

V měsících květnu a červnu po rozvolnění protiepidemických 
opatření dojížděli dvakrát týdně vždy čtyři pedagogové alespoň 
před bytový dům, kde s dětmi hráli míčové hry, povídali si 
s rodiči a jednoduše byli s nimi.  

 
Kromě pravidelných výjezdů jsme pro děti organizovali také 
návštěvy střediska Don Bosco, příměstské tábory, výlety a 
exkurze.  
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POBYTOVÉ AKCE (tábory, víkendovky)  

Nabízely dětem výše zmíněných programů během všech 

školních prázdnin a o sobotách a nedělích užitečně strávený 
čas a přinášely nové podněty v odlišném prostředí a 

příležitosti k navazování nových vztahů. Středisko 

uskutečnilo celkem 38 pobytových akcí s 587 účastníky. 

Uspořádalo 5 táborů na 5 a více dní, ostatní akce byly 

několikadenního charakteru. Většina pobytových akcí proběhla 

na naší základně „Na Kopečku“ v Hodoňovicích (Baška), kam 

nejraději jezdíme, neboť je nejen dostupná a velká, ale 

poskytuje velké možnosti k různorodému trávení volného času 

a hlavně tam díky vhodné poloze domu nikoho nerušíme.    

 

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (turnaje, soutěže, výlety, zápasy, 

návštěvy kulturních a sportovních akcí, besídky, akademie)  

Celkem se uspořádalo 57 akcí, kterých se zúčastnilo 1295 

osob. K nejpočetnějším akcím jednoznačně patřily fotbalové 

turnaje pro všechny věkové kategorie. Jako každý rok proběhla 

řada turnajů a zápasů ve stolním tenise. 

11





ANIMÁTOŘI  

Cílem programu je připravovat a zapojit mladé lidi do 

dobrovolnické služby ve středisku. Animátoři byli rozděleni na 

animátory střediskové, kteří se aktivně podíleli při činnosti 

v Oratoři, a animátory táborové, kteří pomáhali s přípravou a 
realizací především táborů. Celkově se do služby zapojilo 10 

animátorů. 

 

ANDĚL V AKCI  

S asi 30 dětmi, které dlouhodobě pravidelně navštěvují 

středisko, pracujeme metodou, kterou nazýváme Anděl v akci. 
Jedná se o individuální, systematickou a cílenou práci 
pedagoga s dítětem za modlitební podpory člověka z naší 
farnosti. Spolupracujeme s rodinou dítěte, se školou a případně 
i jinými subjekty, aby nabídka střediska byla pro dítě maximálně 
přínosná. 

 

PRAKTIKANTI  

Naše školské zařízení je otevřeno pro praxi studentů a 

studentek středních a vyšších odborných škol a univerzit, 

různých fakult. Praktikanti zde mohou v praxi uskutečnit své 

teoretické a metodické poznatky. V tomto školním roce si 
vykonalo praxi 6 studentů během týdenní, dvoutýdenní 

souvislé praxe nebo průběžné praxe.  

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY  

Základním cílem PROGRAMU PRO ŠKOLY je rozvoj 
základního povědomí o křesťanských kořenech Evropy a 
poselství pokoje. Během programu si děti uvědomí aktuálnost 
témat a upevní vztahy mezi sebou. V tomto školním roce se 
uskutečnila 2 témata: Svatý Václav (program pro 4. – 6. třídu), 
kterého se zúčastnilo 72 žáků a učitelů a 4 lektoři z řad našich 
pedagogů, a Vánoce (1. – 9. třída), kterého se zúčastnilo 387 
žáků a učitelů a 10 našich lektorů. Na dvou základních školách 
se do Programu 2x10 (osobnostní rozvoj sociálně 

znevýhodněných mladých lidí pro uplatnění na trhu práce) 
zapojily dvě osmé a dvě deváté třídy. 
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