
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina 

Akce je určena pro učitele náboženské 
výchovy/náboženství a ZSV, kate-
chety, duchovní, speciální pedagogy, 
religionisty, etiky, teology, pastorační 
a sociální pracovníky, psychology a 
psychoterapeuty, studenty a dokto-
randy souvisejících oborů a další  
zájemce ze širší veřejnosti.   
 

Souvislosti 

Náboženská výchova je v mnohém 
ohledu předmět jako každý jiný. 
Přesto existují ambice a potenciál, 
který dělá z náboženského vzdělávání 
speciální hodiny ve školním 
vzdělávacím plánu. Ale co může a má 
tato výuka nabízet, je sporné. 
Předsudky a námitky často ovlivní 
debatu. 
 
Vyučující je se svými žáky na cestě 
neustálého hledání, někdy i překvapen 
jejich otázkami a odpověďmi. A to je 
právě to napínavé.  
 
Asi čtyři miliony žákyň a žáků na-
vštěvují v Německu tento předmět. Ale 
jak vypadá situace v České republice a 
na Slovensku? 
 
Cílem je výměna zkušeností a na-
vázání odborné česko-německo-slo-
venské spolupráce v této oblasti.  
  

 

 

Tématická těžiště 
 

 Historie školního vyučování 
„náboženství“ v Německu, Česku a na 
Slovensku 

 Praktická ukázka hodiny „náboženství“ 
se společnou reflexí 

 Vztah „náboženského a etického“ 
vzdělávání 

 Ideje a vize do budoucna 
 

Přednášející a jejich témata 

Andrea Münster, vyučující na Gymnáziu v 
Selbu, evangelická farářka: 
Předmět „Náboženská výchova“ – Jak to 
jde dnes?! – praktická ukázka. 

Proč „nábožko“ – proč ne etika pro 
všechny?! 

Zvláštní postavení náboženské výchovy 
ve školní krajině. Historie a role církve v 
Německu. 

Učit se pro život – cíl a potenciál 
předmětu „Náboženská výchova“ v rámci 
školního vzdělávacího plánu. 
 

Zuzana Svobodová, vysokoškolská pe-
dagožka, předsedkyně Pedagogické sekce 
ČKA, katechetka: 

Vývoj a stav náboženské výchovy v ČR. 
 

Náboženská výchova mimo školní 
prostředí v ČR.  

Andrea Blaščíková, vedoucí Katedry 
náboženských štúdií, Filozofická fakulta Uni-
verzita Konštantína Filozofa v Nitre: 

Vývoj a stav náboženské výchovy na Slo-
vensku. 

Vzdělávání budoucích učitelů náboženské 
výchovy: zkušenosti a rozlišování. 
 

 

Český partner 
 

Pedagogická (sociální a výchovná) 
sekce České křesťanské akademie 
 

 
Datum a časy 

11. 2. 2022 Začátek 9:30 Konec 18:00 

Vědecká rada 
prof. Dr. Ivan Kútny, PhD. 
Doc. Mgr. Andrea Blaščíková, Ph.D. 
Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.  
Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. 
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., 
Th.D. 
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. 
Mag. Andrea Münster 
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 
 
Dotovaný účastnický poplatek 
50,- Euro 
30,- Euro studenti (i kombinované 
studium) a osoby s postižením 
Vše: plná penze a program. 
 
Žádáme účastníky, kteří nejsou 
zaměstnanci EJF, aby zaplatili účastnický 
poplatek přímo na místě. 
Akceptujeme platby kartou. 

 

 

Vše bude simultánně tlumočeno. 
 

Kontakt, přihláška, koordinace 

Dr. René Milfait, EJF-Akademie 
Tel.   (+420) 736 678 634 
E-Mail: rene.milfait@seznam.cz  

 

Mezinárodní konference 

Náboženská výchova v 
současné škole? Nebo i jinde? 



 

 

Místo konání 
 

Sozialakademie „Haus Silberbach“  

Sommerhauer Straße 1-5 

D 95100 Selb OT Silberbach 
  
 

 
Příjmení 
 
Jméno 
 
Zaměstnavatel/povolání 
 
 
 
 
Adresa 
 
 
 
 
 
 
E-Mail 
 
Telefon                     
 
 
 
Datum                    Podpis 
 
 
 
 
 

E-Mail  rene.milfait@seznam.cz 
 
 
Svým podpisem akceptuji podmínky účasti a 
pravidla ochrany dat EJF Akademie (aktuální 
verze na www.akademie.ejf.de). 
Má data budou uložena výlučně pro 
administrativní účely a nebudou předána třetím 
osobám. Mám stále a vždy právo dostat 
informaci o svých uložených datech. 
 
 

 

TZřizovatel 

EJF gemeinnützige AG 
Königsberger Straße 28 
12207 Berlin 
Tel.: 030 76884-0 / Fax: -200 
Mail: info@ejf.de / Internet: www.ejf.de 

 
Společnost Evangelisches Jugend- und Für-
sorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je 
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech 
věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní 
a sociální pomoc a péči. V návaznosti na svou 
120letou historii spojuje EJF pod jednou 
střechou centra pro pomoc dětem, mládeži, 
rodinám, postiženým, seniorům a uprchlíkům 
ve spolkových zemích Berlín, Braniborsko, 
Bavorsko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vest-
fálsko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko 
s přeshraniční vzdělávací činností. 
 

Člen organizace Diakonisches Werk   
 
 
Signatář iniciativy Transparentní 
občanská společnost   

 

 
 

Dárcovský účet: 
 

 
 
Spendenkonto 
 
EJF gemeinnützige AG 
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE12520604100203993990 
BIC: GENODEF1EK1 
 

Finančně podpořeno 

 

Náboženská výchova  

v současné škole? Nebo i jinde? 

 
11. února 2022 

v Selbu, OT-Silberbach 
 

 

 


