Informácie DKÚ k úvodnému metodickému dňu učiteľov NV/N
B. Bystrica 16. 9. 2015
SÚŤAŢE
1. Od 1. júla nemáme pevnú linku. Dostupní sme uţ len prostredníctvom
mobilného telefónu na čísle: 0907/838 413 alebo cez e-mail:
kerygma.bb@gmail.com
2. Biblická olympiáda (15. ročník)
Knihy k štúdiu: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša
Spoločná téma: Radosť z Božieho posolstva.
Propozície si môţete stiahnuť zo stránky DKÚ – dku.bbdieceza.sk
Prihlášku treba doručiť na DKÚ do 30. novembra 2015 /do tohto termínu by ste mali
zorganizovať triedne kolá/. Na postup do dekanátneho kola je potrebné zorganizovať školské
kolo (pozor – v triednych a školských kolách súťaţia jednotlivci). Školské kolo sa odporúča
zrealizovať do 29. januára 2016 a následne zaslať „Potvrdenie o priebehu školského kola“.
Termín doručenia potvrdenia na DKÚ je do 5. 2. 2016.
Záväzné termíny pre celé SK:
dekanátne (okresné) kolá:
v stredu 9. marca 2016 - základné školy
vo štvrtok 10. marca 2016 - stredné školy
diecézne (krajské) kolo v Badíne: v utorok 12. apríla 2016 - ZŠ
v stredu 13. apríla 2016 - SŠ
celoslovenské kolo: 17. – 19. mája 2016 v Košickej eparchii (miesto priebeţne upresnia).
-

-

-

-

V diecéznom kole treba rátať s hraním scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku
si druţstvo pripravuje vopred podľa daných kritérií – upozorňujeme, ţe časový limit
scénky je minimálne 1, 5 minúty a maximálne 2 minúty. V scénke nemoţno pouţívať
napísané texty ani nemôţu mať rozprávača – zo samotnej scénky musia diváci
pochopiť, o čo v nej ide.
Zástupca za dekanát, ktorý preberie úlohy na dekanátne kolá BO, je tá istá osoba,
ktorá bude dekanátne kolá aj moderovať. Je to z dôvodu, ţe tento fundovaný človek je
účastný podrobného rozboru úloh aj pravidiel, za akých sa jednotlivé kolá majú konať,
a tieţ zodpovedá za správnosť hodnotenia poroty. Týmto osobám bude kvôli
uvoľneniu zo školy vystavené tzv. „Poverenie“.
Z dôvodu uspokojenia všetkých pripomienok zo strany učiteľov zapojených do BO (a
tieţ niektorých porotcov) DKÚ nebude výhradne pripravovať otázky na dekanátne
kolá. 16. 9. 2015 popoludní bolo prvé pracovné stretnutie oslovených učiteľov NV/N
k spolupráci.
Ak máte tipy na sponzorov, potešíme sa akémukoľvek novému moţnému sponzorovi.

3. Výtvarná súťaţ „Biblia očami detí a mládeže“ – práce /riadne označené!/ a z tém kníh,
ktoré sú obsahom tohtoročnej BO. Práce treba doručiť na naše DKÚ do 31. 3. 2016.

METODICKÉ INFORMÁCIE
1. Prijatie nových učiteľov – Vítame medzi nami nových kolegov z radov učiteľov
NBV/NAB! Prosíme, aby ste ich v dekanátov prijali medzi seba a poskytli im odbornú pomoc
pri uvádzaní do praxe. Pokiaľ môţete a máte síl, vydobyte si u p. dekanov pravidelné
katechetické stretnutia v dekanáte. Ideálne je raz za mesiac, dobré by bolo aspoň raz za
štvrťrok.
2. Zástupcovia za dekanáty – prosíme, aby ste prípadnú zmenu v dekanátoch nahlásili čím
skôr. Dekanát TT stále nemá zástupcu; treba s tým niečo robiť. ;) Zoznam, ktorý platil v šk. r.
2014/15 je dostupný na stránke DKÚ.
3. Hospitácie a kánonické misie – pripomíname informáciu (zvlášť pre nových kolegov):
Povinnosťou farára, v ktorého pôsobnosti je škola, je vykonať aspoň raz v roku hospitáciu
u učiteľa NV/N. Zároveň je v zmysle kánonu 776 C.I.C. plne zodpovedný za svojho učiteľa
NV/N. (DKÚ bude vykonávať hospitácie len na poţiadanie farára príp. riaditeľa školy.)
Rozhodnutím o. biskupa sa kánonická misia novým uchádzačom vydáva najprv na dobu
jedného roka a následne na tri roky. Kánonické misie na dobu neurčitú sa uţ nevydávajú.
4. Na stránke DKÚ v časti „Školské dokumenty“ si môţete stiahnuť „Komentár § 61a
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“ Nájdete v ňom
praktické príklady o uznávaní atestácií apod.
Tieţ tam nájdete zverejnené platové tarify učiteľov v r. 2015.
5. Z POP 2015/16 pre nás vyplýva zmena v uvedení počtu ţiakov
V aktuálnych POP na šk. rok 2015/16, v bode 1.6.6. /na s. 11/ uţ nie je v predmete
Náboţenská výchova/Etická výchova uvedený najvyšší počet ţiakov pri spájaní ţiakov
rôznych tried toho istého ročníka (predtým uvádzaný počet 20).
Z informácií MŠVVaŠ SR vyplýva, ţe to bolo treba takto upraviť kvôli zosúladeniu s
legislatívou. Najvyšší počet ţiakov v skupine je totiţ uvedený v novele 224/2011 (Vyhlášky
č. 320/2008) o Základnej škole v § 15 – „Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín“,
v bode 2 o vyučovaní Nv/Ev.
V praxi to znamená, že doterajší najvyšší počet žiakov v skupine (20) zostáva.
Čo sa týka stredných škôl - podľa vyhlášky č. 65/2015 v § 2 „Delenie, spájanie,
zrušovanie a označovanie tried“ najvyšší počet ţiakov nie je uvedený.
Pre dobrú orientáciu v zmenách zákonov Vám odporúčame sledovať webovú stránku
Slovenskej komory učiteľov, kde je farebne vyznačené resp. prečiarknuté, čo sa
zmenilo/zrušilo vo vyhláške či zákone. Beţnému oku učiteľa pri mnoţstve informácií môţu
takéto zmeny ľahko uniknúť - na spomínanej stránke je text prehľadný, čo vám ušetrí dosť
času pri čítaní textu s porozumením. ;)
Viac na: www.komoraucitelov.org
6. V novom ŠVP je zadefinovaná prierezová téma VMR, ktorej sa treba ešte viac v rámci
moţností venovať pri vyučovaní náboţenskej výchovy/náboţenstva. K tomu môţe poslúţiť
materiál Kláry Soľanovej, ktorý spresňuje návrh okruhov tém výchovy k vzťahom, láske a
zodpovednosti, manţelstvu a rodičovstvu. A tieţ publikácia Výchova ku kritickému
mysleniu – metodická príručka pre učiteľov, vydaná v rámci projektu KEGA 2008, ktorého
spolutvorcom je KPKC. Príručka od str. 35 do 131 poskytuje metodiku a pracovný list pre
kaţdý ročník.
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ZKŠS a iné kresťanské organizácie pracujúce v tejto oblasti (R. Ocilková, T. Lenczová, I.
Podmanický...) rozvíjajú myšlienku pripraviť aj pracovné listy pre učiteľov všetkých
prierezových predmetov (biológia, občianska výchova...) a následne pre ţiakov ZŠ a SŠ pre
kaţdý ročník. Vypracovali aj návrh okruhov tém k výchove k manţelstvu a rodičovstvu – ide
o protiváhu voči liberálnym metodikám Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Budú
vychádzať z učebných osnov Výchovy k manţelstvu a rodičovstvu, ktoré sú zverejnené na
webových
stránkach:
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isced1/ine_dokumenty/vychova_k_manzels
tvu.pdf
7. Na stránke DKÚ sú zavesené aj materiály iŠVP, ktorý nadobudol účinnosť. Táto zmena sa
týka aj predmetu náboţenská výchova. Inovovaný RVP je zameraný na nové výkonové a
obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na
zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboţenstva dňa 11. júna 2014 v Banskej
Bystrici (ako sme avizovali na predchádzajúcom met.dni – oproti pôvodným štandardom sú
zjednodušené, napĺňajú však kritérium základného obsahu a výkonu).
Reforma školstva sa týka najmä prvého ročníka základných škôl (primárne vzdelávanie),
piateho ročníka základných škôl (niţšie stredné vzdelávanie), prvého ročníka gymnázií a
stredných odborných škôl (vyššie stredné vzdelávanie) a prvého ročníka osemročných
gymnázií (vyššie stredné vzdelávanie). Tieto zmeny je dôležité zapracovať v Školskom
vzdelávacom programe (ŠkVP) na Vašich školách, čím ste uţ určite prešli resp.
prechádzate v týchto dňoch. Na stránke KPKC nájdete pomocné materiály vo forme „Zhrnutí
najdôleţitejších zmien“, ktoré vám majú pomôcť zapracovať zmeny do ŠkVP. Nájdete tam aj
príklad ako tvoriť názvy hodín podľa nového iRVP pre NAV. Je to v sekcii „školské
vyučovanie náboţenstva – „Inovovaný ŠVP 2015“. Nová stránka KPKC je prehľadná; ľahšie
sa v nej orientuje neţ doteraz. Odporúčam sledovať.
8. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na nasledujúci rok vylúčilo z
edičného plánu doteraz pouţívané pracovné zošity náboţenskej výchovy a nebude už hradiť
nové pracovné zošity na tento šk. rok 2015/2016. Pre zabezpečenie komplexného
vyučovania náboţenskej výchovy je preto potrebné, aby si ich ţiaci, resp. školy kupovali
samy. Cena jedného výtlačku je 1,50 € s DPH.
Záväznú objednávku je možné zasielať priebežne, na začiatku školského roka však budú
prednostne vybavené tie školy, ktoré zaslali svoju objednávku do 11. 7. 2015.
Do 30. 9. 2015 budeme zisťovať záujem o pracovné zošity tých škôl, ktoré to nestihli do 11.
7. 2015.
9. Edičný a expedičný plán učebníc na školský rok 2015/2016
Edičný portál oznamuje, ţe učebnice uvedené v edičnom a expedičnom pláne budú pre
školský rok 2015/2016 bezplatne doručované distribútorom Xepap, spol. s r.o. ZVOLEN.
Presný termín distribúcie a dodania jednotlivých učebníc oznámi distribútor školám emailom. Zároveň upozorňuje, ţe hlavné objednávacie konanie na školský rok 2015/2016 bolo
uzatvorené a nie je moţné vytvárať nové objednávky. Poţiadavku na dodatočné dodanie
učebníc, a to len v prípade závaţných dôvodov, je moţné zaslať prostredníctvom formulára
edičného portálu „Pomoc“ dostupného na adrese: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/pomoc
K mimoriadnej žiadosti je potrebné uviesť tieto údaje: kód učebnice, jej názov, počet
ţiadaných kusov a kód školy.
Kontaktné údaje na distribútora učebníc – firmu XEPAP nájdete v sekcii Pomoc.
Tel.: 045/5321 771, 5323 710, 5323 711; e-mail: ucebnice@xepap.sk , logistika@xepap.sk
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10. Aktivisti popradskej akcie „Čistý rok“ vydali kniţnú publikáciu zostavenú z katechéz
a CD. Knihy sa budú distribuovať do farností a budú sa dať kúpiť aj cez niektoré internetové
šopy –, sledujte ich stránku.
Pripravujú aj materiály k „Milosrdnému roku“ pod názvom „Milosrdne“, ktoré budú
priamou prípravou na Svetové dni mládeţe v Krakove 2016.
11. Odporúčame časopis Rebrík – pomáha deťom osvojiť si základné prvky viery a konať
podľa nich.
Obsahuje príspevky s náboţenskou tematikou, ktoré u detí rozvíjajú a upevňujú vieru ich
veku primeranou formou. •
Zvláštnu pozornosť venujeme príprave detí na prvé sväté
prijímanie, ktorej je venovaná samostatná rubrika „Nechajte ich prichádzať. • Na
internetovej stránke časopisu redakcia pripravila pre deti námety na modlitbu na kaţdý deň s
názvom 3 + 2. • V časopise uverejňujeme aj články s rozvojovou a misijnou problematikou.
Rebrík pomáha pri katechizácii a pastorácii detí.
•
Časopis je vhodným doplnkovým učebným materiálom pre vyučovanie náboţenstva.
•
Poskytuje mnoho podnetov pre prácu s deťmi vo farnosti.
•
Posilňuje a upevňuje vieru detí v ich voľnom čase.
Poţiadajte o ukáţkové číslo alebo si ho priamo objednajte. Poštou na: eRko – Rebrík,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2; telefonicky na číslach: 02/20 44 52 53 mobil: 0915/780
923 alebo vyplnením online formulára na www.rebrik.sk

AKCIE
12. Termín budúcoročných DC: 16. - 19. august 2016 v Penzióne Zornička na
Donovaloch. (Pozor, zmena miesta!) Cena: 80 € (ubytovanie, plná penzia, miestny poplatok,
príspevok DKÚ). Prihlasovanie bude moţné od metodického dňa v druhom kvartáli 2016.
13. POZVÁNKA: 25. 9. 2016 sa bude konať Jubileum katechétov so Sv. Otcom
Františkom. Program nájdete na našej webovej stránke v časti „Horúce oznamy“.
14. Materiály:




Prosíme tých z vás, čo si objednali materiály – biblickú hru „Hrdinovia Biblie“
a knihu „Kde som sa tu vzal?“ o ich prevzatie a okamţité vyplatenie.
V prípade záujmu je možné ponúknuté materiály ešte objednať. Biblickú
hru za 11 €, knihu za 3,80 €.
Tiež si môžete objednať cez webový portál tituly zo studiaLux – cez naše
DKÚ ich môžete získať za nižšie ceny, než sú na internete:
http://luxshop.lux.sk/

Pre vnútornú potrebu DKÚ BB
Banská Bystrica 16. 9. 2015
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PRÍLOHA 1: Zhrnutie najpodstatnejších zmien iRVP NV (Podľa zdroja: www.kpkc.sk)
Nakoľko sa stretávame s tým, ţe učitelia NV na prvý pohľad nevidia zmeny, ktoré majú
zapracovať do svojich ŠkVP, ponúkame vám porovnanie medzi Inovovaným rámcovým
vzdelávacím programom NV (iRVP) a Rámcovým vzdelávacím programom NV (RVP) vo
forme „Zhrnutia najdôleţitejších zmien“. (V tomto šk. roku sa týkajú 1. a 5. roč. ZŠ a 1. roč.
SŠ a osemročných gymnázií.)
Veríme, ţe takto jednoduchšie a ľahšie budú môcť učitelia náboţenstva zapracovať
inovované zmeny do svojich ŠkVP.
Niekoľko poznámok:
1. Ak napríklad v 1. roč. pre gymnáziá a stredné odborné školy vypadla téma „Sv. Krištof“,
môţu učitelia náboţenstva okrajovo pouţiť rozprávanie o osobnosti sv. Krištofa, ale v
ţiadnom prípade nemôţe byť táto téma na celú vyučovaciu hodinu. Téma sv. Krištof môţe
byť pouţitá napríklad v úvodných fázach vyučovacej hodiny na motiváciu ţiakov, ale nemôţe
sa stať nosnou témou, keďţe bola v Inovovanom rámcovom vzdelávacom programe NV z
obsahových a výkonových štandardov vynechaná! Podobne téma Šípková Ruţenka a ďalšie...
2. Učitelia náboţenstva majú moţnosť sami si tvoriť názvy tém jednotlivých vyučovacích
hodín – samozrejme vţdy vzhľadom na výkonový štandard, ktorý musí byť naplnený na
konci kaţdej vyučovacej hodiny! Táto prax bola moţná aj v predchádzajúcom (starom)
Rámcovom vzdelávacom programe pre NV, ale vo väčšine prípadoch učitelia NV nevyuţili
túto moţnosť a tvorili názvy vyučovacích hodín najmä na základe názvov v metodickej
príručke... Teraz touto pomôckou môţe byť Inovovaný rámcový vzdelávací program – nové
výkonové a obsahové štandardy pre NV. Práve tie majú byť zahrnuté v jednotlivých názvoch
vyučovacích hodín. Je dôleţité si uvedomiť, ţe názvy tematických celkov si zachovávajú
svoju štruktúru a postupnosť, preto ich nemoţno svojvoľne vynechať či prehadzovať!
3. Pre ilustráciu uvedieme príklad tvorby názvov hodín podľa Inovovaného rámcového
vzdelávacieho programu pre NV:
Ročník: piaty
Tematický celok: Boh hovorí k človeku
(základná poţiadavka je, aby názov témy koreloval (mal súvzťaţnosť) vzhľadom na
výkonový štandard (čo má ţiak vedieť na konci hodiny)
(Nový) obsahový štandard ma tri obsahy, ktoré je potrebne dôsledne zapracovať do
výkonového štandardu
Sväté písmo – posvätná kniha
Byzantská misia na území Veľkej Moravy
Ţiaci vierozvestov – sv. Gorazd a sv. Bystrík
Ak si stanovíme, ţe tento tematický celok chceme preberať päť vyučovacích hodín na
splnenie výkonového štandardu, môţeme názvy jednotlivých vyučovacích hodín stanoviť
nasledovne:
1. Sväté písmo – posvätná kniha – vznik a šírenie Biblie.
2. Sväté písmo – delenie a orientácia v texte.
3. Byzantská misia a Sväté písmo na Veľkej Morave.
4. Ţiaci vierozvestov – sv. Gorazd a sv. Bystrík.
5. Tri Jeţišove výroky o modlitbe.
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4. Upozorňujeme, ţe v nových učebniciach NV nie je zapracovaná zmena vo forme
Inovovaného rámcového vzdelávacieho programu pre NV, lebo učebnice boli koncipované
ešte pred definitívnym schválením nových štandardoch pre NV.

PRÍLOHA 2: NOVÉ PRACOVNÉ ZOŠITY
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRACOVNÝM ZOŠITOM
Máme ešte staré pracovné zošity. Budeme ich môcť používať aj naďalej?
Dňa 10. júna 2015 vydala Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS rozhodnutie o
tom, ţe staré pracovné zošity náboţenstva strácajú platnosť. Od školského roku 2015/2016
budú na základných školách k dispozícii nové učebnice náboţenstva a staré pracovné zošity s
nimi nebudú kompatibilné.
Dostala sa k nám informácia, že učebnice náboženstva budú zatiaľ len pre prvý stupeň
základných škôl. prečo by sme si mali objednať pracovné zošity aj pre druhý stupeň?
Pracovné zošity sú koncipované tak, aby boli pouţiteľné aj bez priamej interakcie s
učebnicou. Keďţe edičný portál uţ neponúka staré pracovné zošity, nové pracovné zošity
budú aj v prípade chýbajúcich učebníc pomôckou pri vyučovaní náboţenstva.
Čo sa stane, ak nepošleme objednávku do 11. júla 2015, ale až v septembri 2015?
Keďţe nové pracovné zošity uţ nehradí Ministerstvo školstva SR, proces výroby je
nastavený na optimalizáciu nákladov tak, aby náklady na výrobu pokryli dopyt. To znamená,
ţe sa vyrobí naraz toľko zošitov, koľko sa ich do uvedeného dátumu objedná. Ak budete
svoje rozhodnutie odkladať na september, môţe sa stať, ţe vaša objednávka nebude vybavená
hneď, ale budete musieť počkať na dotlač. Predpokladaný ďalší termín expedície pracovných
zošitov pre tých, ktorí budú svoje objednávky zasielať aţ v septembri, je 15. október 2015.
Čo ak sa v septembri zmení počet žiakov náboženstva v ročníku?
Na kontaktný mail, ktorý uvediete v objednávke, vám pošleme na začiatku septembra
výzvu, aby ste buď potvrdili objednané mnoţstvo pracovných zošitov, alebo aby ste ho ešte
pred odoslaním zásielky upravili.
Ako budete distribuovať pracovné zošity na školy?
Pracovné zošity budeme do škôl distribuovať prevaţne kuriérom. Kuriér vás bude
kontaktovať niekoľko hodín vopred v deň dodania zásielky a dohodne si s vami čas dodania.
Aj kvôli tejto koordinácii je potrebné uvádzať telefonický kontakt na zodpovednú osobu,
ktorá balík prevezme.
Dostanú učitelia/katechéti pracovné zošity zadarmo?
Samozrejme sme si vedomí, ţe učitelia potrebujú mať takisto materiály, s ktorými budú
pracovať. Preto ku kaţdej objednávke (pre školu/farský úrad) budeme posielať jednu sadu
pracovných zošitov (1. – 9. ročník) zadarmo. Podmienkou je objednávka minimálne 10
pracovných zošitov z kaţdého ročníka. V niektorých objednávkach evidujeme vyšší počet
pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky, a preto je moţné, ţe bude vaša škola potrebovať
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viac sád pre učiteľov/katechétov. V takýchto prípadoch nás, prosíme, upozornite na adrese
info@pracovnyzosit.sk, aby sme spresnili vašu objednávku.
Akými spôsobmi bude škola platiť za pracovné zošity?
Úhrada bude prebiehať buď formou dobierky pri doručení balíka poštou alebo kuriérom.
Alebo prevodom do 14 dní od vystavenia faktúry. Spôsob platby si budete môcť zvoliť v emaile, ktorý Vám budeme posielať spolu so spresnením počtu objednaných kusov pracovných
zošitov.
Kedy je potrebné zaplatiť za pracovné zošity?
Za pracovné zošity zaplatíte aţ pri prevzatí zásielky (dobierka) v septembri alebo
prevodom po vystavení a zaslaní elektronickej faktúry, ktorú vám zašleme tieţ v septembri.
Po zaevidovaní platby Vám bude zaslaný balík s objednanými pracovnými zošitmi a
originálom faktúry.
Čo v prípade, že nám žiaci nezaplatia všetky pracovné zošity? môžeme ich vrátiť?
Obsah nových pracovných zošitov bol schválený na najbliţších päť rokov. Preto
pracovné zošity, ktoré vám ostanú, môţete ponúknuť ţiakom aj v nasledujúcich školských
rokoch.
Môžu pracovné zošity objednať aj farnosti?
Pracovné zošity môţe objednať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, to znamená,
ţe si ich môţe objednať aj farnosť.
Budú posielané spolu s pracovnými zošitmi aj učebnice náboženstva?
Učebnice náboţenstva pripravuje pre Ministerstvo školstva SR vydavateľstvo Spolok
svätého Vojtecha. Distribúciu učebníc je preto potrebné konzultovať s ministerstvom, resp.
Spolkom svätého Vojtecha.
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PRÍLOHA 3
PROGRAM „JUBILEA KATECHÉTOV“ V RÍME
Piatok 23. septembra 2016
Od 16.00
V priebehu popoludnia a večera privítanie jazykových skupín v rôznych kostoloch Ríma na
chvíľu katechézy a modlitby.
Sobota 24. septembra 2016
Od 9.30
v jubilejných kostoloch:
Katechézy o milosrdenstve
Eucharistická adorácia
Sviatosť zmierenia
Púť k Svätej bráne
Takisto bude v meste zriadený kostol s ikonami a fotografiami svätých katechétov
súčasníkov.
18.00 modlitebná vigília v Kostole sv. Jána v Lateráne
Nedeľa 25. septembra 2016
10.00 Svätá omša so Svätým Otcom na Námestí svätého Petra
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