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Milé katechetky a katecheté, 
prožíváme dobu postní, která nám umožňuje opět se více přiblížit Bohu. V mnoha farnostech a na 
různých místech se budeme spolu s dětmi modlit pobožnost křížové cesty. Málokdo z nás dospělých 
asi rád přemýšlí o utrpení, zvlášť když se ho osobně nějak dotýká, a přitom je to právě Ježíšova 
oběť a smrt na kříži, která nás zachránila jednou provždy. Děti se s utrpením setkávají a prožívají 
ho možná častěji, než si my sami myslíme. Při křížové cestě se tedy můžeme snažit, abychom byli 
s dětmi blízko trpícímu Kristu, důležité však je, abychom si uvědomili, že on je zase blízko nám 
v každém našem trápení a nikoho neopustí. 

A nyní ještě z jiného soudku: Jak víte, nový zákon o pedagogických pracovnících stanovuje 
požadavky na kvalifikaci učitelů náboženství, kteří vyučují na školách. Zákon požaduje vysoko-
školské magisterské vzdělání (více viz informační příloha Katechetického věstníku č. 5 – leden), 
proto bych chtěla povzbudit všechny, kteří mají čas, chuť a podmínky, aby si potřebné vzdělání do-
plnili. Přihlášky se většinou podávají do konce února, je tedy nejvyšší čas. 

Zmíněný zákon se neobrací vůči učitelům náboženství, ale zvyšuje nároky na kvalifikaci všech 
pedagogů obecně. Pokud tedy chceme, aby náboženství bylo na školách předmětem srovnatelným 
s ostatními, požadavkům na vzdělání se nevyhneme. K tomuto tématu se více dočtete ještě dále. 

Přejeme Vám vytrvalost a trpělivost ve vaší katechetické práci a ujištění, že na vás myslíme 
a chceme vám co nejvíc pomáhat. 

Za Katechetické centrum Marie Špačková 

INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA 

 Postní duchovní obnova 
Všechny katechety a pastorační asistenty zveme na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 
v Brně v kostele sv. Augustina (Masarykova čtvrť, konečná tramvaje č. 4) v sobotu 5. března 2005. 
Kazatel: P. Miloslav Kabrda, SDB. 

Program: 8.30 – 1. přednáška 
 9.30 – 2. přednáška 
 10.30 – křížová cesta 
 11.30 – mše svatá 

Kolem poledne obnova skončí. Během celého dopoledne bude příležitost ke svátosti smíření. 
Postaráme se, aby tentokrát byly mezi přednáškami a pobožnostmi krátké přestávky. 

 Záznam z diecézního setkání katechetů 
Nahrávku dopoledních přednášek z diecézního setkání katechetů, které se konalo 13. listopadu 
2004, máme pro vás k dispozici na zvukovém CD, nebo na CD ve formátu MP3 (lze přehrát pouze 
na počítači s přehrávačem). Jde o přednášky P. Kani, P. Smahela a M. Mléčkové. V případě 
zvukových CD jde o 3 kusy (každá přednáška na jednom CD), ve formátu MP3 jsou všechny tři 
přednášky na jednom CD. Abychom nemuseli mít zbytečnou zásobu CD, objednejte si je prosím na 
KC, nejlépe e-mailem (kc.brno@biskupstvi.cz), a pak si je můžete vyzvednout. Příspěvek na jedno 
CD je 30 Kč. 



2 Brněnská informační příloha Katechetického věstníku č. 7/2004-05 

 
 Informace k vyučování náboženství na školách 

Jak jsme již psali v informační příloze Katechetického věstníku č. 5, dnem 1. 1. 2005 vstoupil 
v platnost zákon č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících. 
Ukazuje se jako potřebné doplnit již zveřejněné informace o další skutečnosti: 

1) Školský zákon v § 15 stanoví, že pro zavedení nepovinného předmětu náboženství je potřeba, 
aby se do něj přihlásilo alespoň 7 žáků školy. Toto ustanovení se bude uplatňovat až od školního 
roku 2005-2006 (dle § 185, odst. 17). 

2) Zákon o pedagogických pracovnících stanovuje potřebnou kvalifikaci pro učitele (včetně učitelů 
náboženství). § 32 sice stanoví možnost pětiletého časového limitu pro doplnění potřebné kvali-
fikace, na druhé straně však už nyní ředitelé škol dostali pokyn, aby nové pracovněprávní vztahy 
s nekvalifikovanými zaměstnanci neuzavírali. Vzhledem k tomu, že katecheta má většinou dohodu 
o činnosti na dobu určitou, a to do 30. 6. 2005, v září bude pro školu již „novým“ pracovníkem a je 
pravděpodobné, že nastane problém při uzavírání nové dohody. 

3) Vzhledem k tomu, že odborná kvalifikace učitelů náboženství určená v § 14 zák. 563/2004 (viz 
informační příloha KV č. 5/2004-05) bude do budoucna na školách nutná, doporučujeme, aby kate-
cheté, kteří k tomu mají alespoň trochu chuti a možností, neváhali a podali si ještě letos přihlášku na 
některou z našich teologických fakult, příp. jiné vysokoškolské studium, které by umožňovalo splnit 
požadavek odborné kvalifikace ve smyslu výše uvedeného zákona. (Na CMTF v Olomouci se 
přihlášky k dálkovému studiu křesťanské výchovy podávají do konce února. 

4) Dne 25. ledna 2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a ně-
kterých náležitostech plnění povinné školní docházky, která mj. řeší počty žáků ve školách a třídách 
(§ 4 a 5) a způsob hodnocení žáků na vysvědčení (§ 15). Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 
povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě 
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém 
stupni se použije slovní označení stupně hodnocení. Výsledky práce v zájmových útvarech organi-
zovaných školou (tedy pokud je náboženství na škole vedeno jako kroužek) se v případě použití 
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) pracoval(a) úspěšně, 
b) pracoval(a). 

Úplný text najdete na http://kc.biskupstvi.cz v rubrice Legislativa; v tištěné podobě je vám k dispo-
zici na Katechetickém centru, kam se můžete obrátit i se svými dotazy. 

5) Pokud máte na školách jakékoliv problémy s prováděním náboženské výuky, prosíme, abyste 
nám to co nejdřív sdělili osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pokusíme se tato fakta shromáždit, 
aby biskupství mohlo v případě potřeby jednat s příslušnými řídícími orgány, aby ze strany škol 
nebyly porušovány předpisy v neprospěch náboženské výuky. 

 Celostátní setkání katechetů Hradci Králové 
Setkání proběhne od 27. do 29. října 2005 (podzimní prázdniny) v Hradci Králové. Jeho téma zní: 
„Věřím v odpuštění hříchů“. V příštím čísle otiskneme přihlášku a podrobnější informace o pro-
gramu. Vzhledem k tomu, že uzávěrka přihlášek bude 31. května, můžete již teď zvažovat svoji 
účast na tomto setkání. 


