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 V uplynulom roku som bola na seniorátnom konvente zvolená do funkcie školského 

dekana za Revúcku dolinu. Keďže sme sa všetci ocitli v ťažkej situácii a postihla nás 

pandémia covidu, ktorá zasiahla každú oblasť vrátane školstva, bolo náročné splniť úlohu 

školského dekana a vykonať návštevy po školách v našej  Revúckej doline, kde sa 

náboženstvo vyučuje.  

Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 prebiehalo nasledovne:  

1.- stupeň od septembra 2020 do decembra- prezenčne 

2.- stupeň od septembra do 23. októbra, keď sa prešlo do tzv. on- line priestoru, teda na 

dištančné . 

V novom roku 1. stupeň nastúpil v marci prezenčne a 2. stupeň až koncom apríla. 

 

Vyučovanie prebiehalo dištančne, ale bolo ťažké sa veľakrát spojiť s deťmi, ktoré mali veľmi 

malý záujem, alebo žiadny. Pomocou školského portálu Edupage sa dalo prihlásiť a byť 

v kontakte aspoň s niektorými.  

Hlavným problémom takéhoto vyučovania bolo najmä to, že tieto veľakrát sa nemali pripojiť 

s čím, žiadne PC, mobily v niektorých prípadoch ani elektrina.  

Keď sa pomaly opatrenia začali rozvoľňovať, školy tlačili najmä na to, aby deti v prvom rade 

mali v rozvrhu hodín základné hodiny a dobehli tak učivo- prednosť dostala matematika, 

slovenský jazyk či iné predmety. Je pochopiteľné, že náboženstvo veľa priestoru nedostalo, 

skôr možno až ku koncu školského roka. 

 

 



V Revúckej doline sa Evanjelické náboženstvo vyučuje v nasledovných CZ a školách: 

CZ Chyžné, ZŠ S. Tomášika s MŠ Lubeník : 

1. Stupeň:23 

2. Stupeň:28 

3. Materská Škôlka : 10 

Spolu: 61 

Vyučovacích hodín: 5 

 

CZ Revúca  

ZŠ Hviezdoslavova- 5 žiakov 

ZŠ Komenského – 9 žiakov 

ZŠ Špeciálna- 6 žiakov 

Spolu: 20  

Vyučovacích hodín: 3 

 

CZ Jelšava, ZŠ Jelšava 

1. a 2. Stupeň- 16 žiakov 

Vyučovacích hodín: 1 

 

 

 

         V ostatných cirkevných zboroch sa náboženstvo nevyučuje z dôvodu, že na území CZ 

škola nie je, alebo ako uvádza brat kaplán vo svojej správe za CZ Ratková- „ Celkovo 

cirkevný zbor Ratková nemá veľa možností nenachádzajú sa tu veľmi mladé rodiny 

s deťmi. V obci Ratková je však mnoho Rómov a rómskych detí a mládeže. Z toho dôvodu 

by bolo dobré, keby sa našiel niekto, kto má cit pre prácu s Rómami.“  

 

        Ďakujem svojim kolegom, 

 za prácu a vynaložené úsilie v tejto neľahkej dobe. Nevieme opäť čo nás na jeseň čaká, či 

príde obávaná ďalšia vlna a či sa brány škôl otvoria, je potrebné a dôležité, aby sme sa modlili 

za deti, mládež, žiakov, študentov, ktorí to majú tiež veľmi náročné a potrebujú naše 

modlitby. Nech s Božou pomocou zvládneme všetko.  

Ďakujem.  

 


