Všem kazatelům a kazatelkám
Pokyny k celoživotnímu vzdělávání kazatelů a kazatelek ČCE
Oblast celoživotního vzdělávání, práva a povinnosti kazatelů, upravují Pravidla celoživotního vzdělávání
kazatelů schválená na 3. zasedání 32. synodu ČCE. Následující pokyny stanovují administrativní postup v
níže uvedených případech celoživotního vzdělávání:
A)
B)
C)
D)

semináře
dlouhodobé studijní volno
krátkodobé studijní volno
evidence celoživotního vzdělávání

A) Komise pro celoživotní vzdělávání (dále jen „komise“) organizuje tzv. program celoživotního vzdělávání.
Jeho součástí je v každém roce nabídka 4 seminářů pro kazatele. Kazatel má povinnost se alespoň jednou za 5
let účastnit některého ze seminářů zařazeného do tohoto programu. Semináře jsou 2 až 3 denní, podmínky a
předpoklady účasti jsou vždy přesně uvedeny v pozvánce na konkrétní seminář. Pozvánky jsou rozesílány
v průběhu roku všem kazatelům a kazatelkám v činné službě na jejich e-mailový kontakt a ve sborové zásilce.
Účastníci semináře jsou povinni do jednoho měsíce po jeho skončení zaslat komisi svou hodnotící zprávu na
formuláři, který je všem účastníkům rozesílán.
Chce-li se kazatel účastnit jiného semináře a požaduje, aby mu tento seminář (či jiné vzdělávání „seminárního“
typu) byl uznán jako součást celoživotního vzdělávání kazatelů ČCE, je povinen požádat komisi o schválení. V
kladném případě mu náleží též příspěvek SR na vzdělávání odpovídající výši příspěvku na seminář v programu
celoživotního vzdělávání ČCE.
B) Dlouhodobé studijní volno trvá tři měsíce. Kazatel má právo požádat o ně po uplynutí každých pěti let
služby. Dlouhodobé studijní volno uděluje synodní rada po kladném vyjádření příslušného staršovstva a
seniorátního výboru, pokud kazatel předem vypracoval studijní projekt, který komise schválila. Konkrétní
náležitosti projektu upravují Pravidla celoživotního vzdělávání kazatelů (odd. D). Kazatel předkládá svou žádost
o studijní volno včetně projektu na formuláři, který je přílohou těchto pokynů. Žádost je třeba předložit komisi
nejpozději 2 běžné kalendářní měsíce před plánovaným nástupem na studijní volno. Komise projekt posoudí a
nejpozději do 1 běžného kalendářního měsíce postoupí žádost s vyjádřením k předloženému projektu SR. Komise
může žadateli navrhnout doplnění projektu. S vyjádřením komise je žadatel o studijní volno seznámen
prostřednictvím personálního odd. ÚCK, které shromažďuje všechny podklady pro udělení dlouhodobého
studijního volna.
Každý kazatel, který chce čerpat dlouhodobé studijní volno, má nově možnost využít pro svůj projekt nabídky
celoživotního vzdělávání na UK ETF: na 3 měsíce se zapojit do aktuálně probíhající výuky (zejména do
seminářů pro vyšší ročníky a do doktorandských seminářů a kolokvií) a pod vedením jím zvoleného odborného
školitele z řad pedagogů UK ETF realizovat svůj projekt. V takovém případě je třeba zvolit si téma, kontaktovat
na UK ETF zamýšleného školitele a projekt s ním zkonzultovat. Projekt se pak předloží komisi, která ho posoudí.
Je-li projekt schválen, účastní se kazatel aktuální výuky na UK ETF podle svého předem stanoveného plánu a
konzultuje průběh projektu se svým školitelem. Za tříměsíční studium si fakulta účtuje poplatek 1000,- Kč.
Výstup (závěrečnou práci apod.) předkládá kazatel komisi (nikoli školiteli), která může požádat školitele o krátký
posudek.
C) Krátkodobé studijní volno trvá dva týdny. Kazatel má právo požádat o ně jednou v každém kalendářním
roce, pokud v témže roce nežádá o dlouhodobé studijní volno. Krátkodobé studijní volno uděluje příslušný senior
po kladném vyjádření příslušného staršovstva. Senior stanoví náplň a podmínky krátkodobého studijního volna a
informuje prostřednictvím personálního odd. ÚCK komisi o jeho absolvování a výsledku.

D) Evidenci celoživotního vzdělávání kazatelů vede ÚCK. Součástí této evidence jsou zprávy ze seminářů,
závěrečné zprávy dlouhodobého studijního volna, zprávy o čerpání krátkodobého studijního volna, zpráva z kurzu
pro začínající kazatele a zprávy o absolvování dalšího uznaného vzdělávání, které není součástí programu
celoživotního vzdělávání kazatelů ČCE.
Základem této evidence je dotazník shromažďující údaje o vzdělávání kazatele v posledních 5 letech. Dotazník je
přílohou těchto pokynů.
Tyto pokyny a všechny související přílohy budou k dispozici v uzavřené sekci pro sbory na www.e-cirkev.cz.
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