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Pokyny k celoživotnímu vzdělávání farářů a jáhnů ČCE 

 

 

Oblast celoživotního vzdělávání, práva a povinnosti farářů a jáhnů, upravují Pravidla celoživotního 

vzdělávání farářů a jáhnů schválená na 4. zasedání 33. synodu ČCE. Následující Pokyny stanovují 

administrativní postup v jednotlivých oblastech celoživotního vzdělávání. 

 

A) Komise pro celoživotní vzdělávání farářů a jáhnů (dále jen „komise“) organizuje tzv. program 

celoživotního vzdělávání. Jeho součástí je v každém roce nabídka několika seminářů, kurzů 

a dalších vzdělávacích akcí pro faráře a jáhny.  

Komise může vzdělávací programy organizovat ve spolupráci s jinými církevními subjekty a tyto 

nabídky zařadit do programu celoživotního vzdělávání. Semináře jiných pořadatelů může komise 

do programu celoživotního vzdělávání zařadit v případě, že odpovídají kritériím uvedeným 

v odstavci B). 

Program celoživotního vzdělávání má složku povinnou (semináře) a nepovinnou (např. kurzy, 

exercicie, supervize, studijní volna ad.). 

Komise se pro SR vyjadřuje také k žádostem o dlouhodobé studijní volno; k žádostem o uznání jí 

nepořádaných seminářů, kurzů či školení jako součásti povinného celoživotního vzdělávání farářů 

a jáhnů ČCE; k žádostem farářů a jáhnů o příspěvek na další vzdělávání; a k žádostem o výjimky 

z Pravidel celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů. 

 

B) Farář a jáhen má povinnost se alespoň jednou za tři roky účastnit některého ze seminářů 

zařazeného do programu celoživotního vzdělávání. Semináře jsou zpravidla třídenní. Podmínky 

a předpoklady účasti jsou vždy přesně uvedeny v pozvánce na konkrétní seminář.  

Pozvánky jsou rozesílány v průběhu roku všem farářům a jáhnům v činné službě na jejich emailový 

kontakt, zveřejňovány jsou rovněž na začátku roku na webových stránkách ÚCK.  

Semináře jsou postaveny na aktivní a intenzivní účasti v podobě vlastních příspěvků; vzájemné 

komunikaci mezi faráři, jáhny a lektory a na získávání nových znalostí, resp. dovedností. Slouží 

rovněž k vzájemnému bližšímu poznávání a podpoře ve službě. 

Přihlášení na seminář je závazné a může být zrušeno jen ze závažných důvodů. Faráři či jáhnovi, 

který odvolal svou účast na semináři později než tři týdny před jeho začátkem, či se na něj vůbec 

nedostavil, se nevrací registrační poplatek, který je splatný při přihlášení.   

Účastníci semináře jsou povinni do čtrnácti dnů po jeho skončení zaslat prostřednictvím vedoucího 

semináře komisi elektronicky svou hodnotící zprávu na formuláři, který je přílohou těchto Pokynů. 

Neučiní-li tak, nebyla splněna jejich povinnost podle Pravidel celoživotního vzdělávání. 

 

C) Krátkodobé studijní volno trvá dva týdny. Farář i jáhen má právo požádat o ně jednou v každém 

kalendářním roce, pokud v témže roce nežádá o dlouhodobé studijní volno. Krátkodobé studijní 

volno uděluje příslušný seniorátní výbor po kladném vyjádření příslušného staršovstva. Seniorátní 

výbor stanoví na základě návrhu faráře nebo jáhna náplň a podmínky krátkodobého studijního 

volna. 

O studijní volno se žádá na formuláři, který je přílohou těchto Pokynů. 

http://www.evangnet.cz/cce/czr/pcv.html
http://www.evangnet.cz/cce/czr/pcv.html
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D) Dlouhodobé studijní volno trvá tři měsíce. Farář i jáhen má právo požádat o ně po uplynutí 

každých pěti let služby. Dlouhodobé studijní volno uděluje synodní rada po kladném vyjádření 

příslušného staršovstva, seniorátního výboru a komise. 

O studijní volno se žádá na formuláři, který je přílohou těchto Pokynů. 

Žádost o studijní volno je třeba zaslat vytištěnou s příslušnými podpisy kurátora sboru a seniora 

na ÚCK a elektronicky předsedovi komise alespoň dva měsíce před plánovaným nástupem 

na studijní volno. Měsíce červenec a srpen se nezapočítávají. 

Studijní projekt musí obsahovat název projektu, název oboru či oblasti, v níž se chce farář nebo 

jáhen vzdělávat, anotaci a časový rozvrh projektu, místo realizace, cíl projektu, kritéria, na jejichž 

základě bude posouzeno naplnění cílů projektu, a návrh, jak a kde bude farář nebo jáhen výsledky 

studijního projektu prezentovat. 

Komise projekt posoudí a nejpozději do tří týdnů předá prostřednictvím ÚCK své vyjádření 

k předloženému projektu SR. Komise může žadateli navrhnout doplnění projektu. 

Do jednoho měsíce od skončení studijního volna je farář či jáhen povinen zaslat komisi 

prostřednictvím jejího předsedy elektronicky závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí ve své 

podobě vycházet ze studijního projektu a musí obsahovat zhodnocení, zda a jak byly naplněny cíle 

projektu. 

Každý farář či jáhen, který chce čerpat dlouhodobé studijní volno, má možnost využít pro svůj 

projekt nabídky celoživotního vzdělávání na UK ETF: na tři měsíce se zapojit do aktuálně 

probíhající výuky (zejména do seminářů pro vyšší ročníky, 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. Tříměsíční studium na fakultě je zpoplatněno. 

 

E) Součástí celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů je také profesní supervize. Faráři i jáhnové se 

mohou účastnit supervize nabízené v rámci programu celoživotního vzdělávání nebo v rámci 

supervizního programu ČCE (seznam interních supervizorů ČCE najdete 

na http://supervize.evangnet.cz/). Je možné také využít služeb externích supervizorů. Každý 

supervidovaný farář či jáhen má možnost jednou ročně požádat o proplacení části nákladů 

na supervizi v rámci supervizního programu. Obdobně mohou faráři či jáhnové požádat o náhradu 

prokázaných nákladů na externí supervizi ve výši adekvátního příspěvku poskytovaného v rámci 

interní supervize. Podrobnosti stanovuje Supervizní program ČCE. Dále je možné navštěvovat 

supervize ve skupině, v naší církvi funguje také několik intervizních skupin. Více informací lze 

získat u koordinátora supervize. 

  

F) Evidenci celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů vede ÚCK. 

Pokud se farář nebo jáhen během třech let nezúčastnil žádného semináře v programu celoživotního 

vzdělávání, může to být důvodem pro jeho nezařazení do vyššího mzdového stupně. 

 

G) Chce-li se farář nebo jáhen účastnit jiného semináře a požaduje-li, aby mu tento seminář (či jiné 

vzdělávání „seminárního“ typu) byl uznán jako součást celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů 

ČCE, je povinen požádat jeden měsíc před jeho zahájením komisi o schválení.  

Minimální rozsah semináře či kurzu je 16 hodin.  

 

H) Faráři a jáhnové mohou požádat SR o příspěvek na své další teologické vzdělávání, osobnostní, 

resp. spirituální rozvoj a na získání praktických dovedností, které zkvalitní výkon jejich služby. 

SR se zpravidla obrací na komisi o posouzení těchto žádostí. 

http://supervize.evangnet.cz/
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Ch) O žádostech o výjimky z povinností stanovených Pravidly celoživotního vzdělávání farářů 

a jáhnů rozhoduje SR. SR se zpravidla obrací na komisi o posouzení těchto žádostí.  

 

 

Tyto pokyny schválila synodní rada ČCE na svém zasedání dne 11. prosince 2018. 

 

 

Přílohy – formuláře: 

 Hodnocení semináře zařazeného do programu celoživotního vzdělávání kazatelů 

 Žádost o udělení krátkodobého studijního volna 

 Žádost o udělení dlouhodobého studijního volna 

 

 

 

Pavel Pokorný 

náměstek synodního seniora 

 

 

Ondřej Macek 

předseda Komise pro celoživotní vzdělávání farářů a jáhnů 

 

 

Eva Marková 

vedoucí oddělení ÚCK pro výchovu a vzdělávání 
 


