Církevní škola v Kyjově:
výsledky komunitního plánování
Ve středu 3. června 2020 proběhlo v aule školy setkání k budoucnosti církevního školství v Kyjově, kterého
se zúčastnilo více než 50 diskutujících nejen z Kyjova, ale také z dalších míst kyjovského děkanátu. Besedu
moderovala Bc. Hana Horňáková z neziskové organizace Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Děkujeme všem za účast a příspěvky do diskuse.

Co jste chtěli vědět?
Otázky byly zaměřeny zejména na objasnění současné situace: proč škola letos neotevře a kdy to
případně bude možné; jak vypadá koncept církevní školy a její financování; jaký je postoj arcibiskupství k
církevní škole v Kyjově; co farnost zamýšlí s budovou, pokud nebude využita pro školu.
Koncept církevních škol představil současný pověřený ředitel školy Tomáš Just, potenciální učitelka
prvňáčků Růžena Vnučková nabídla pohled na církevní školu očima pedagoga.
Biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas poté vysvětlil, proč se zřizovatel školy – Arcibiskupství
olomoucké – rozhodlo v letošním roce školu neotevřít. Mezi hlavní důvody patří nejisté financování,
zejména v ekonomicky rozkolísané době, nízký počet přihlášených dětí k začátku května a obavy z termínu
kolaudace stavebních úprav budovy.
P. Bulvas také uvedl, že Olomoucká arcidiecéze je nakloněná dalšímu jednání ohledně kroků vedoucích
ke zřízení církevní školy v Kyjově.

Jaké jsou přínosy církevní školy
pro děkanát, potažmo celý region?
Rozšíření nabídky školských zařízení na
Kyjovsku,
budování lokální komunity a větší
otevřenost společnosti,
pozitivní obraz církve,
aktivizace farnosti a společná vize,
bezpečné prostředí pro děti,
duchovní a osobnostní rozvoj dítěte,
hodnotová orientace,
silný a ekonomicky stabilní zřizovatel
– olomoucká arcidiecéze,
dostupnost pro okolní obce.

Jaká jsou rizika a současné
nedostatky přípravy projektu?
Malá propagace školy a nedostatek
informací, včetně těch o personálním
obsazení,
chybí jasná vize a mise – srozumitelná
pro veřejnost,
ekonomická náročnost provozu a
rekonstrukce budovy,
zatížení farního rozpočtu a podvázání
budoucích investic do farních budov,
polarizace vztahů ve farnosti a apatie
veřejnosti,
ztráta důvěry rodičů i MŠMT kvůli
odložení projektu.

K čemu farnost využije budovu?
V rámci diskuse také zaznělo, zda farnost najde využití pro objekt bývalé střední zdravotnické školy i v
případě, že by církevní škola nevznikla. Ačkoli padla řada návrhů, jak by mohla budova fungovat, od
pastoračního centra přes spolkovou a sociální činnost až po pivovar, většina účastníků se shodla, že objekt
je příliš velký a náklady na provoz a údržbu vysoké. Smysl má tedy především škola.

K čemu jsme dospěli?
Na závěr setkání proběhlo veřejné hlasování, zda pokračovat v realizaci projekt církevní školy v Kyjově.
Z přítomných bylo 41 pro a devět se zdrželo hlasování. Proti nebyl žádný hlas.

v rámci diskuze dále zaznělo
,,Využití budovy vidím pouze ve škole, pro jiné využití je to zbytečné (drahá budova + investice)."
,,Chybí reflexe farnosti „Kdo jsme a kým chceme být za 5, 10, 20 let,“ chybí koncepce rozvoje farnosti – jak
pastorační, tak ekonomická."
,,Všechno vychází z ekonomické nestability, pokud nebude projekt na financování školy, není možné začít."

Co bude dál?
Přípravná skupina v nejbližších dnech sestaví podrobný ekonomický plán provozu a nutných investic
do budovy.
Iniciuje jednání se zástupci zřizovatele – olomouckým arcibiskupstvím – které určí podobu další
spolupráce včetně ekonomických vztahů.
Prozkoumá možnost odkladu zahájení činnosti školy o jeden rok.

Kdo tvoří přípravnou skupinu pro zřízení církevní školy?
P. Vladimír Mrázek, Tomáš Just, Pavel Berka, Vojtěch Valihrach, Radek Šváb a nově také Eliška Dřevěná.

kontakty
Vaše dotazy rádi zodpoví všichni členové přípravné skupiny, psát můžete na emailové adresy:
info@cmzskyjov.cz - kontaktní adresa,
fakyjov@ado.cz - P. Vladimír Mrázek,
Just.T@seznam.cz - pověřený ředitel Tomáš Just.
Využít můžete také facebookové stránky školy Církevní mateřská a základní škola v Kyjově
(http://facebook.com/cmzskyjov).

Pokud máte chuť jakkoliv podpořit projekt církevní školy, dejte nám vědět.

