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Nezapomínejme na vyučování náboženství ve škole: 
teď je právě ten čas

Záboj Horák

Jedno zářijové odpoledne před dvěma roky, když ještě nebyla současná nákaza 
z Číny, jsem v jednom pražském táhlém kopci na Vinohradech potkal známého 
mladšího katolického kněze, který opíraje se o berle jen s námahou stoupal. Chůze 
mu očividně působila bolest. Utrpěl totiž na letním pobytu s mládeží z farnosti 
komplikovanou zlomeninu nohy. Na můj dotaz, kam jde, odpověděl, že do jedné 
veřejné základní školy, vzdálené pěšky asi dvacet minut od fary, vyučovat nábožen-
ství. Prý je tam jen dvacet žáků, jsou trochu problematičtí (tedy, jak jsem pochopil, 
nejsou příliš pozorní a nejspíš při vyučování zlobí). Ale přesto je vyučuje. Měl jsem 
ze slov pana faráře úžasnou radost a hned mu poslal svou knihu Církve a školství. 
Vybrané dokumenty ke studiu českého konfesního práva, Ediční středisko Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy, 2012.

Od té doby se pan farář již uzdravil a jezdí, pokud to vládní omezení nábožen-
ských aktivit dovolí, na sportovní výlety s mládeží v létě v zimě, do roztrhání těla.

Končí jeden školní rok, ale je třeba připravovat další, jak činí ředitelé a učitelé 
škol. Proto by bylo velmi dobře, kdyby rodiče, faráři i kazatelé se do přípravy 
nového školního roku také zapojili. Jde především o vyučování náboženství ve ve-
řejných základních a středních školách, tedy školách zřizovaných obcemi, svazky 
obcí, kraji nebo státem.

Vedení Společnosti pro církevní právo v době nákazy nezahálelo a v diskusích 
se členy nově založené pracovní skupiny Sdružení pro podporu výuky nábožen-
ství ve školách, založené v únoru tohoto roku (viz periodikum Zrcadlo církve 
č. 2/2021/1),1 tyto otázky konzultovalo.

1 Zrcadlo církve, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha–Brno–Olomouc–Stříbro, č. 2/2021/1, 
1. února 2021, <http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.02.1.pdf> (12. 6. 2021).
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Majákem v dnešní době, který nám ukazuje cestu, je pro nás Listina základ-
ních práv a svobod z roku 1991, skvělý ústavní dokument chránící náboženskou 
svobodu jednotlivce i církví, který ve svém článku 16 odst. 3 výuku náboženství 
na státních (dnes veřejných) školách výslovně zmiňuje a určuje, že její podmínky 
stanoví zákon. Dnes je jím školský zákon č. 561/2004 Sb., § 15.

Možností, jak se zapojit do příprav výuky náboženství ve škole, je mnoho. 
V čísle 3/2019/2 Zrcadla církve jsme uveřejnili článek Příprava výuky náboženství 
ve školách pro nový školní rok čerpající z materiálů připravených katechetickými 
centry biskupství brněnského a královéhradeckého i ze zkušeností ředitele Základní 
umělecké školy Stříbro Bc. Františka Kratochvíla.2

A nyní zpět k panu faráři, který se vydal za svými žáky, i když sám šel o berlích. 
Může nám v dnešní době sloužit jako příklad.

Můžeme s vděčností vzpomenout i na kněze a kazatele, kteří v minulosti, za 
komunistického režimu, obětavě vyučovali náboženství ve škole, i na statečné 
rodiče, kteří své děti na náboženství přihlašovali, přestože mohli očekávat, že děti 
budou mít ze strany režimu potíže s přijetím do vyšších typů škol.

A můžeme vše vložit do svých modliteb: děti, jejich rodiče, a také školy v naší 
zemi a všechny učitele.

2 Článek je k dispozici na adrese <http://spcp.prf.cuni.cz/AKTUALITY-2019.03.2.pdf> (12. 6. 2021).


