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Kurikulum
 

predmetu katolícke náboženstvo 
rešpektuje dvojúrovňovú

 
tvorbu obsahu 

vzdelávania
1.

 
centrálnu úroveň
rámcový vzdelávací program N/NV –

 
70% schvaľuje KBS 

/po spripomienkovaní MŠ SR/ na základe parciálnej zmluvy 
SR so Svätou Stolicou

2.
 

školskú úroveň
školský vzdelávací program = rámcový vzdelávací program 
+ cca 30% doplnených „školou“ /garantuje učiteľ N/NV/
-

 
záväzný dokument



Kurikulum
 

N/NV kladie dôraz na celistvú 
výchovu

ciele /zamerané na kognitívnu, afektívnu 
a psychomotorickú zložku žiaka/ 

obsah /štruktúra obsahu učiva zostavená 
s dôrazom na kompetencie žiaka/

proces /postupy, metódy = cesta ku 
kompetenciám žiaka/ 



Cestu ku kompetenciám žiaka
kompetencie k učeniu sa 

kompetencie k riešeniu problémov 

komunikačné kompetencie

kultúrne kompetencie

sociálne a interpersonálne kompetencie

občianske kompetencie

existenciálne kompetencie /katolícke náboženstvo/



Čo učiteľa zaväzuje? 
Dokumenty:

rámcový vzdelávací program schválený KBS
/osnovy – zostavenie tém v ročníku, základná 
časová dotácia tém, ciele, obsahový štandard, 
výkonový štandard, kľúčové pojmy/

školský vzdelávací program 
/jeho súčasťou má byť aj proces/



Čo je ponukou pre učiteľa?

proces /postupy, metódy = cesta ku 
kompetenciám žiaka/ - metodická príručka

učiteľ môže zostaviť vlastné postupy, 
ktorými bude rozvíjať stanovené 
kompetencie žiaka v danom predmete



Hodnotenie 
Čo hodnotíme?

úroveň zvládnutia výkonového štandardu 
/hodnotíme to, čo patrí do kompetencie
školského vyučovania/

Čo nehodnotíme?
účasť na živote v cirkevnom spoločenstve –
liturgické slávenie, pristupovanie k sviatostiam...
/nehodnotíme to, čo patrí do kompetencie
farskej katechézy a pastorácie/



Výkonový štandard

Žiak vie
vymenovať 5 historických kníh Starého zákona a 5 
historických kníh Nového zákona
pomenuje časti Nového zákona
podľa súradníc nájde daný text vo Svätom písme
správne používa skratky kníh Svätého písma, čísla kapitol 
a veršov
pozná najdôležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila a Metoda
vysvetliť prínos byzantskej misie pre Slovensko
vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka
spamäti vie  prvé dva verše Jánovho evanjelia



Rozlišujeme
školské vyučovanie náboženstva – ponuka 
múdreho a zodpovedného životného štýlu 
/služba spoločnosti/

farskú katechézu – formácia a vedenie 
tých, ktorí prijali pozvanie do Cirkvi –
budovanie spoločenstva /služba Cirkvi/



Ďakujem
 

za pozornosť.
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