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ÚVOD 
 
1. Na světovém kongresu Výchova dnes a zítra – láska, která se obnovuje, pořádaném v roce 

2015 Kongregací pro katolickou výchovu v Castel Gandolfu, kterého se účastnili zástupci 
katolických škol nejrůznějších úrovní a provenience, byl jedním z bodů, které byly ve 
všeobecné diskuzi nejvíce zdůrazňovány a považovány za nejaktuálnější, ten, jenž spočívá 
v nutnosti jasněji si v celosvětovém měřítku uvědomovat a upevňovat katolickou identitu 
církevních výchovně-vzdělávacích zařízení. Ta samá myšlenka byla opakovaně 
předkládána na nedávných generálních shromážděních výše uvedené kongregace a při 
setkáních s biskupy během návštěv ad limina. Zároveň se Kongregace pro katolickou 
výchovu dovolávají různé subjekty v případech sporů a odvolání, jejichž příčinou je odlišný 
výklad tradičního konceptu katolické identity školských zařízení tváří v tvář rychlým 
změnám patrným v těchto letech, kdy se rozvinul proces globalizace spojený 
s intenzivnějším mezináboženským a mezikulturním dialogem.  

 
2. Jevilo se tedy jako příhodné předložit určitou úvahu a hlubší a aktuálnější pokyny ohledně 

hodnoty katolické identity církevních školských zařízení, a poskytnout tak několik kritérií 
přiměřených výzvám dnešní doby, a to při zachování zásad, které jsou stále platné. Ostatně, 
jak prohlásil papež František, „nemůžeme pěstovat kulturu dialogu, pokud nemáme 
identitu“1. 

 
3. Tato směrnice, která je plodem úvah a konzultací na různých institucionálních úrovních, 

chce být příspěvkem, který Kongregace pro katolickou výchovu předkládá všem, jež jsou 
činní v oblasti školství, počínaje biskupskými konferencemi, biskupskou synodou či radou 
hierarchů, přes ordináře, představené společností zasvěceného života a společností 
apoštolského života, a konče hnutími, sdruženími křesťanů, dalšími uskupeními  
a jednotlivci, kterým je pastorace v oblasti výchovy a vzdělání vlastní. 

 
4. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecné zásady určené celé církvi, aby byla zachována její 

jednota a společenství, je nutné, aby tyto zásady byly ještě dále rozpracovány s ohledem na 
různý kontext, ve kterém se nacházejí místní církve rozeseté po celém světě, a to na základě 
principu subsidiarity a synodální cesty a ve shodě s různými kompetencemi jednotlivých 
institucí. 

 
5. Přáním Kongregace pro katolickou výchovu je, aby tento její příspěvek byl přijat jako 

podnět k úvahám nad tímto důležitým tématem a k jeho hlubšímu studiu. Je to 
problematika, která se týká samé podstaty církve a základní pohnutky, proč církev po staletí 
působí v oblasti výchovy a školství, poslušna svého poslání hlásat evangelium a učit   
všechny národy (srov. Mt 28,19–20). 

 
6. V první části směrnice je pojednáno o přítomnosti církve v oblasti školství v obecném 

kontextu jejího evangelizačního poslání, tedy církev jako matka a učitelka v dějinném vývoji 
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s různými akcenty, které v čase a prostoru obohacovaly toto její výchovně-vzdělávací dílo 
až do dnešní doby. Druhá kapitola se zabývá různými subjekty, které působí v oblasti 
školství, jsou pověřeny různými úkoly, jsou podle kanonických norem začleněny do církve, 
bohaté na mnohá charismata, jimiž církev obdarovává Duch Svatý,  
a jsou ovšem také v souladu s hierarchickou povahou církve. Závěrečná kapitola je 
věnována několika problematickým aspektům, které se mohou objevit v konkrétní situaci 
života církve v souvislosti s různými záležitostmi školské výchovy a vzdělání, jak vyplývá ze 
zkušeností této kongregace, když se zabývá problémy, s nimiž se na ni místní církve 
obracejí. 

 
7. Jak je vidět, nejedná se o pojednání všeobecné, a ještě méně o pojednání vyčerpávající na 

téma katolické identity, ale spíše o nástroj zamýšlený jako souhrnný  
a praktický, který může posloužit k vyjasnění některých aktuálních záležitostí  
a především zabránit konfliktům a neshodám v tak zásadní oblasti, jakou je výchova  
a vzdělání. Jak totiž poznamenal papež František, když zahajoval setkání o Globálním 
spojenectví v oblasti vzdělání a výchovy, „vzdělávat znamená zcela důvěřovat  
a zpřítomňovat naději, která boří determinismus a fatalismus, jimiž se nezřídka chce 
prosadit egoismus silnějšího, konformismus slabého a ideologie utopisty jako jediná 
možná cesta“2. Pouze pevné a jednotné kroky církve v oblasti výchovy a vzdělání mohou být 
ve světě, který je stále více roztříštěný a konfliktní, ku prospěchu evangelizačního poslání, 
jež církvi svěřil Ježíš, a přispět k budování světa, v němž se lidé budou cítit jako bratři, 
protože „jsme přesvědčeni, že pouze s tímto vědomím, že jsme synové a dcery, kteří nejsou 
sirotky, můžeme spolu žít v míru“3. 

 
KAPITOLA I: 

KATOLICKÉ ŠKOLY A POSLÁNÍ CÍRKVE 
 
Církev jako matka a učitelka 
 
8. II. ekumenický vatikánský koncil, kromě jiného, převzal od Otců obraz církve jako matky, 

a to jako ikonu vyjadřující její povahu a její poslání. Církev je matkou plodící věřící, protože 
je nevěstou Kristovou. Téměř všechny koncilní dokumenty čerpají z mateřství církve, aby 
poukázaly na její tajemství a její pastorační působení a aby rozevřely její láskyplnou náruč 
k ekumenickému objetí „synů od ní odloučených“ a těch, kteří se hlásí  
k jiným náboženstvím, až k objetí všech lidí dobré vůle. Papež Jan XXIII. zahájil koncil tím, 
že projevil nezadržitelnou radost církve pramenící z toho, že je univerzální matkou: 
„gaudet mater Ecclesia“. 

 
9. Obraz matky církve není jen výrazem něhy a lásky, ale skrývá v sobě také sílu vést a učit. 

Tentýž papež postavil vedle sebe označení matky a učitelky, protože „tuto církev, ‚která je 
sloupem a pevnou oporou pravdy‘ (srov. 1 Tm 3,15), pověřil její zakladatel dvojím úkolem: 
má mu darovat syny a dcery; [a má je] učit a vést. Přitom se církev má s mateřskou péčí 
ujímat života jednotlivců i celých národů. Velikost a vznešenost tohoto života měla [církev] 
vždy ve veliké úctě, bděla nad ním a ochraňovala ho.“4 

 
10. Proto koncil potvrdil, že „svatá matka církev dostala od svého božského zakladatele příkaz 

zvěstovat tajemství spásy všem lidem a všechno obnovit v Kristu. Proto má pečovat o celý, 
tedy i pozemský život člověka, pokud souvisí s nebeským povoláním. Má tedy svůj podíl  
i na rozvoji a rozšiřování výchovy. Proto posvátný sněm vyhlašuje některé základní zásady 
pro křesťanskou výchovu, zejména školní.“5 Z toho jasně vyplývá, že výchovně-vzdělávací 
činnost, uskutečňovaná prostřednictvím škol, není lidumilné dílo, jímž církev naplňuje 
sociální potřeby, ale je podstatnou součástí její identity a jejího poslání. 
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„Základní principy“ křesťanské výchovy a vzdělání ve školách 
 
11. Ohledně křesťanské výchovy a vzdělání, zvláště ve školách, předložil koncil několik 

„základních principů“ v deklaraci Gravissimum educationis. Především je výchova  
a vzdělání, tedy formování lidské osoby, univerzálním právem: „Všichni lidé bez rozdílu 
rasy, stavu a věku mají v souvislosti se svou lidskou důstojností nezcizitelné právo na 
výchovu odpovídající cíli jim vlastnímu, nadání a různosti pohlaví, přizpůsobenou jejich 
kultuře a zděděným tradicím a zároveň otevřenou bratrskému soužití s jinými národy  
v zájmu pravé jednoty a pravého míru na zemi. Správná výchova sleduje utváření lidské 
osoby se zaměřením na její poslední cíl a zároveň na blaho společností, jejichž je člověk 
členem a na jejichž úkolech bude mít účast, jakmile dospěje.“6  

 
12. Protože je výchova a vzdělání právem všech, apeloval koncil také na odpovědnost všech. 

Na první místo co do odpovědnosti staví rodiče a jejich přednostní právo učinit příslušná 
rozhodnutí, pokud jde o výchovu a vzdělání. Školské zařízení musí rodiče vybírat v naprosté 
svobodě a podle svého svědomí. Z toho vyplývá povinnost orgánů veřejné správy, aby 
v mezích zákona byly na výběr různé možnosti. Je to odpovědnost státu, aby podporoval 
právo rodin na výběr školy a edukativního projektu. 

 
13. Ze své pozice má církev povinnost vychovávat a vzdělávat „hlavně proto, že má úkol všem 

lidem hlásat cestu spásy, věřícím zprostředkovat Kristův život a neustálou péčí jim 
pomáhat, aby mohli dospět k plnému rozvinutí tohoto života. Svým dětem je tedy církev 
jako matka povinna poskytnout takovou výchovu, aby byl celý jejich život naplněn 
Kristovým duchem“.7 V tomto smyslu je výchova a vzdělání, které církev poskytuje, 
evangelizací a péčí o růst těch, kteří již směřují k plnosti života v Kristu. Nicméně církev 
nenabízí výchovu a vzdělání jen svým dětem, ale také „všem národům na podporu 
všestranného zdokonalení lidské osoby, k blahu pozemské společnosti a k lidštějšímu 
uspořádání světa“8 Evangelizace a rozvoj lidské všestrannosti se protínají ve výchovně-
vzdělávacím díle církve. To totiž „usiluje nejen o zralost lidské osoby […], ale směřuje 
hlavně k tomu, aby pokřtění byli postupně uváděni do tajemství spásy a stále více si byli 
vědomi přijatého daru víry“.9 

 
14. Dalším základním prvkem je počáteční a trvalá formace učitelů10. Hlavně na nich závisí 

to, „zdali se katolické škole podaří uskutečnit její záměry a iniciativy. Mají se tedy zvlášť 
pečlivě připravit, aby měli světské i náboženské vědomosti, potvrzené patřičnými 
vysvědčeními. Mají si též osvojit vychovatelské umění, jaké vyžaduje pokrok doby. Spojeni 
láskou mezi sebou navzájem i s žáky a proniknuti apoštolským duchem ať životem i naukou 
vydávají svědectví jedinému Učiteli, Kristu“. Jejich „služba […] je pravým apoštolátem […] 
a zároveň pravou službou společnosti“11. 

 
15. Úspěch pedagogických postupů se zakládá především na principu vzájemné spolupráce, 

v první řadě mezi rodiči a vyučujícími, s tím cílem, aby žáci mohli na své učitele odkazovat 
při svém osobním počínání s živou nadějí, že „po skončení školní docházky […] [učitelé]  
i nadále při nich [budou] radou, přátelstvím a zakládáním zvláštních sdružení  
s pravým církevním duchem“12. Za těchto předpokladů si lze slibovat zdravou spolupráci, a 
to na úrovni diecézní, národní a mezinárodní, aby mezi katolickými a nekatolickými 
školami vzkvétala ta spolupráce, kterou si žádá blaho celé lidské společnosti.13 

 
16. Pokud jde o katolické školy, představuje koncilní deklarace Gravissimum educationis 

důležitý přelom, neboť v ekleziologickém duchu Lumen gentium14 chápe školu spíše jako 
„společenství“ než jako instituci. Charakteristickým rysem katolické školy, krom toho že si 
„ukládá kulturní cíle i lidskou výchovu mládeže“, je „vytvářet prostředí školního 
společenství oživené evangelijním duchem svobody a lásky“. Proto je cílem katolické školy 
„pomáhat mladým lidem, aby rozvíjeli vlastní osobnost a zároveň rostli jako noví lidé, 
kterými se stali po křtu“, a též zaměřovat „všechno lidské vzdělání  
k poselství spásy tak, aby poznání, které žáci postupně získávají o světě, o životě  
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a o člověku, bylo osvíceno vírou“.15 Katolická škola tak připravuje žáky a studenty na to, aby 
odpovědně zacházeli se svobodou tak, že je vychovává k postoji otevřenosti  
a solidarity. 

 
Další vývoj 
 
17. Koncilní deklarace Gravissimum educationis si vzala za své vyložit pouze „některé základní 

zásady pro křesťanskou výchovu, zejména školní“, s tím, že úkol dále je rozvinout bude poté 
svěřen „zvláštní pokoncilní komisi“.16 Toto je jednou z agend Úřadu pro školy při 
Kongregaci pro katolickou výchovu, který se v několika dokumentech věnoval prohloubení 
důležitých aspektů spojených s výchovou a vzděláním,17 a to zvláště neměnnému profilu 
katolické identity v proměňujícím se světě, odpovědnosti spojené se svědectvím učitelů a 
laických i zasvěcených vedoucích pracovníků a přístupu k multikulturnímu a 
multináboženskému světu v duchu dialogu. Kromě toho nelze  
u katolické školy opominout skutečnost, že žáci a studenti „s postupujícím věkem mají 
dostávat i pozitivní a rozumnou pohlavní výchovu“.18  

 
Dynamičnost profilu identity katolické školy 
 
18. Katolická škola je zasazena do běhu lidských dějin. Proto je neustále volána k tomu, aby 

jejich vývoj sledovala, a mohla tak nabízet formaci úměrnou přítomnosti. Katolická 
výchovně-vzdělávací zařízení vykazují velké schopnosti reagovat na různorodé 
společensko-kulturní situace a využívat nové didaktické nástroje při současném zachování 
věrnosti vlastní identitě (idem esse). Identitou se rozumí to, že škola odkazuje na 
křesťanské pojetí života19. Koncilní deklarace Gravissimum educationis  
a následné dokumenty, které ji rozpracovávají do hloubky, sledovaly dynamičnost profilu 
výchovně-vzdělávacích zařízení prostřednictvím dvou pojmů, a to „škola“ a „katolická“. 

 
19. Co se týče školy, ať už se nachází kdekoli, jsou jí v podstatě vlastní charakteristiky školských 

zařízení, které prostřednictvím organizované a systematické didaktické činnosti 
zprostředkovávají kulturu zaměřenou na celkovou výchovu a vzdělání osob.20 Vždyť škola 
jako taková „usilovně pěstuje rozumové schopnosti, rozvíjí správné usuzování, uvádí do 
kulturního dědictví získaného předchozími generacemi, tříbí smysl pro hodnoty, 
připravuje na povolání, podporuje dispozice pro vzájemné porozumění tím, že mezi žáky 
různých povah a postavení umožňuje vznik přátelských vztahů“.21 Aby tedy dané zařízení 
mohlo být označeno za školu, musí dokázat skloubit následující: zprostředkování 
kulturního dědictví a vědeckých poznatků od předchozích generací s prvotním cílem 
vychovávat a vzdělávat osoby, které musí být doprovázeny k dosažení celkového rozvoje při 
zachování jejich svobody a jedinečného povolání. Ve škole se musí uskutečňovat první 
sociální sblížení, které následuje po rodinné socializaci. Tímto sblížením ve škole jedinec 
nabývá pozitivních zkušeností se sociálními a přátelskými vztahy. Jde o podmínku pro to, 
aby se stal osobou schopnou budovat společnost založenou na spravedlnosti a solidaritě, 
což jsou předpoklady pro pokojné soužití mezi lidmi a národy. To je možné prostřednictvím 
hledání pravdy dostupné všem lidem obdařeným rozumem a svobodou svědomí, jakožto 
nástroji, které slouží jak při studiu, tak v mezilidských vztazích. 

 
20. Co se týče školy katolické, kromě výše uvedených charakteristik, které ji odlišují od jiných 

církevních institucí, jakými jsou například farnost, sdružení, řeholní instituty atd., je 
katolické škole vlastní právě ono označení katolická, které určuje její zvláštní identitu. 
Jedná se o „její vztah ke křesťanskému pojetí skutečnosti. Ústředním bodem tohoto pojetí 
je Ježíš Kristus“22. Osobní vztah s Kristem umožňuje věřícímu, aby naprosto novým 
pohledem nahlížel všechny aspekty reality. Tento pohled církvi zajišťuje neustálou obnovu 
její identity a u společenství ve školách podněcuje adekvátní odpovědi na zásadní otázky, 
které si klade každá žena a každý muž. Proto se pro všechny členy školního společenství 
„evangelní zásady stávají výchovnými normami, vnitřní motivací i konečným cílem“.23 
Jinými slovy lze říci, že v katolické škole, kromě nástrojů, které má společné s jinými 
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školami, vstupuje rozum do dialogu s vírou. Ta umožňuje vejít v kontakt také s pravdami, 
jež překračují pouhé výstupy empirických a racionálních věd. Vírou se tak lze otevřít 
naprosto celé pravdě a v konečném důsledku dostat odpověď na otázky, které vyvstávají 
v nejhlubších sférách lidské duše a netýkají se pouze pozemské reality. Tento dialog mezi 
rozumem a vírou nepředstavuje žádný rozpor, neboť úkolem katolických institucí na poli 
vědeckého výzkumu je „v horlivém myšlenkovém úsilí zásadně spojovat dva řády věcí, které 
máme často sklon stavět do protikladu, jako by byly mezi sebou  
v rozporu: hledání pravdy a jistotu, že zdroj pravdy je již poznán“.24      

 
21. Katolická identita škol ospravedlňuje jejich začlenění do života církve, a to právě pro jejich 

institucionální zvláštnost. To, že katolické školy jsou součástí poslání církve, je vskutku 
„nejvlastnějším a specifickým kvalitativním rysem [církve], rozlišujícím charakteristickým 
znakem, který proniká a utváří každý okamžik její výchovné činnosti, nedílnou součástí, jež 
zakládá její vlastní identitu, a ohniskem jejího poslání“.25 V důsledku toho „se organicky 
začlení do pastorace křesťanské obce“.26 

 
22. Charakteristickým rysem školy, který odráží její církevní povahu, je ten, že je školou pro 

všechny, zvláště pro nejslabší. O tom svědčí dějiny, kdy „většina katolických školských 
výchovných zařízení vznikla jako odpověď na požadavky těch vrstev, které nebyly ze 
sociálního a ekonomického hlediska osudem příliš obšťastněny. Není nic nového na 
tvrzení, že katolické školy vznikly z hluboké lásky k výchově mladistvých a dětí, kteří byli 
ponecháni sami sobě a nebyli žádným způsobem vychováváni. V mnoha oblastech světa 
brání ještě dnes materiální chudoba tomu, aby mnozí mladiství a děti získali přístup ke 
vzdělání a k přiměřené lidské a křesťanské výchově. Opět v jiných oblastech jsou to zase 
nové formy chudoby, které vytvářejí poptávku po katolické škole, která se stejně jako  
v minulosti může postavit proti situacím neporozumění, nedůvěry a nedostatku 
prostředků“.27 Projevem této starostlivosti bylo jednak zakládání odborných škol, které 
zachránily technické vzdělání, odsouzené dle měřítek manuální zručnosti k zániku, jednak 
nabídka vzdělání ve výchovně-vzdělávacích zařízeních šitých na míru těm,  
kteří mají jiné, zvláštní schopnosti. 

 
Svědectví laických a zasvěcených pedagogů 
 
23. Dalším důležitým aspektem, stále významnějším pro dosažení ucelené výchovy a vzdělání 

žáků a studentů, je svědectví laických a zasvěcených pedagogů. Vždyť „ve výchovně-
vzdělávací koncepci katolické školy se nerozlišuje mezi dobou určenou výuce a dobou 
určenou výchově, mezi okamžiky získávání znalostí a okamžiky nabývání moudrosti. 
Jednotlivé obory nabízejí nejen znalosti, které je třeba získat, nýbrž i hodnoty, jež mají být 
osvojeny, a pravdy, jež mají být odhaleny. To vše vyžaduje prostředí, charakterizované 
hledáním pravdy, v němž by vychovatelé, pokud jsou to kompetentní, přesvědčení  
a důslední učitelé vědění a života, měli být jistě nedokonalými, ale přesto nikoli bezbarvými 
odrazy jedinečného Mistra“.28 

 
24. Katolický laický pedagog ve školách, a zvláště ve školách katolických, „vykonává svou práci 

nesporně v profesionálním duchu, ale nesmí se omezovat jen na tento pohled. 
Profesionalita je zahrnuta a povýšena v duchu nadpřirozeného křesťanského povolání. Je 
třeba ji tedy žít efektivně jako osobní povolání v církvi, a ne pouze jako vykonávání 
profese“.29  

 
25. Pro zasvěcené osoby „je práce v oblasti výchovy a vzdělání, jak v katolických školách, tak 

ve školách jiných, […] povoláním a životní volbou, cestou svatosti, vyžaduje spravedlnost a 
solidaritu zejména vůči těm nejchudším mladým lidem, kteří jsou ohroženi nejrůznějšími 
podobami deviací a nebezpečí. Tím, že se zasvěcené osoby věnují výchovně-vzdělávacímu 
poslání ve škole, přispívají k tomu, aby se dostalo kulturního chleba těm, kteří ho nejvíce 
potřebují“.30 Zasvěcené osoby „spolu s duchovními pastýři plní životně důležité poslání 
církve, protože výchovou a zprostředkováním vzdělání spolupracují na díle evangelizace“.31 



6 

 

 
26. Zvláštní role věřících laiků a zasvěcených osob potom roste sdílením společného poslání 

v oblasti výchovy a vzdělání, které nezačíná a nekončí uvnitř katolické školy, ale „může  
a má se otevírat k obohacující výměně v širším společenství s farností, diecézí, církevními 
hnutími a s univerzální církví“.32 K společné výchově a vzdělání je nutná společná formace, 
„počáteční i trvalá […], kter[á] je schop[na] odpovědět na momentální výzvy pro výchovu a 
nabídnout co nejúčinnější nástroje, aby se jim dalo čelit […]. To vyžaduje od vychovatelů 
schopnost učit se a rozvíjet znalosti, obnovovat a aktualizovat metodologii, ale žádá se též 
jejich duchovní a náboženská formace a formace ke sdílení“.33 

 
Vychovávat k dialogu 

 
27. Pro dnešní společnosti je typické, že sestávají z mnoha kultur a mnoha náboženství. 

V tomto kontextu „výchova a vzdělání čelí výzvě, která je zásadní pro budoucnost  
a spočívá v umožnění soužití nejrůznějších kulturně podmíněných projevů  
a v podněcování dialogu, který přispívá k formování mírumilovné společnosti“. V dějinách 
bylo pro katolické školy charakteristické, že přijímaly žáky a studenty různých kultur a 
různého náboženského vyznání. V tomto kontextu „je třeba odvážné a inovativní věrnosti 
vlastnímu edukativnímu projektu“,34 která se projevuje schopností svědčit, disponovat 
znalostmi a vést dialog s rozmanitostí. 

 
28. Pokud jde o svědectví, katolická škola nese velkou odpovědnost. „Uprostřed reality 

utvářené mnoha různými kulturami musí být patrná přítomnost křesťanství a musí se 
projevovat, to znamená, že musí být viditelná, že je možné se s ní setkat a že to musí být 
přítomnost vědomá, záměrná. Dnes se kvůli pokročilé sekularizaci katolická škola ocitá  
v misijní situaci, a to též v zemích se starobylou křesťanskou tradicí.“35 Katolická škola má 
svědčit prostřednictvím takového edukativního projektu, který svou inspiraci čerpá 
jednoznačně z evangelia. „Stran školy, ani školy katolické, neexistuje žádný požadavek 
ohledně náboženského vyznání, škola ale může k víře připravit cestu. Prostřednictvím 
edukativního projektu je možné vytvořit takové podmínky, aby se v dotyčné osobě 
rozvinula náklonnost k hledání a aby se zaměřila na odhalování tajemství vlastního bytí  
a reality, která ji obklopuje, a dospěla až k prahu víry. Ti, kteří se pak rozhodnou tento práh 
překročit, mají k dispozici prostředky nezbytné k dalšímu prohlubování zkušenosti 
s vírou.“36  

 
29. Kromě svědectví jsou dalším výchovně-vzdělávacím prvkem školy znalosti. Jejich 

důležitým cílem je zprostředkovat bohaté dědictví kultury a vědy, připravovat na profesní 
dráhu a přispívat k vzájemnému porozumění. Tváří v tvář neustálým proměnám v oblasti 
technologií a pronikání kultury digitálního světa je pak potřeba, aby profesní 
kompetentnost byla stále doplňována novými schopnosti, a to během celého života, a aby 
tak bylo možné reagovat na nároky, které s sebou přináší doba, aniž by se zároveň 
„vytrácela ona syntéza víry, kultury a života, představující zvláštní svorník výchovně-
vzdělávacího poslání“.37 Je to důkladná trvalá formace, která přispívá k uchování  
a rozšíření znalostí a která vyučujícím a vedoucím pracovníkům umožňuje, aby se 
vyznačovali výraznou „schopností být tvořiví, vynalézaví a stát v čele výchovně-
vzdělávacích zařízení, která oplývají hojnými příležitostmi“ a také schopností „respektovat 
různý stupeň ‚nadání‘ žáků a studentů a vést je k důležitému a hlubokému osvojování si 
vědomostí“.38 Doprovázení žáků a studentů při poznávání sebe samých, svých vlastních 
postojů a vnitřních zdrojů, aby s touto znalostí sebe samých mohli činit životní rozhodnutí, 
rozhodně nemá druhořadou důležitost.  

 
30. Katolická škola je církevním subjektem. Jako takový „má podíl na evangelizačním poslání 

církve a je tím privilegovaným místem, kde se uskutečňuje křesťanská výchova“.39 Navíc je 
to dialog, který je v církvi základní hodnotou, protože církev svůj vlastní rozvoj nachází 
v dialogické dynamice Nejsvětější Trojice, mezi Bohem a člověkem a mezi lidmi navzájem. 
Pro svou církevní povahu sdílí katolická škola tento prvek jako základní princip své 
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identity. Katolická škola tudíž „musí uvádět do praxe ‚gramatiku dialogu‘, a to ne jako 
technizovaný nástroj, ale jako prostředek k navazování hlubokých vztahů s druhými“.40 
Dialog v sobě snoubí pozornost k vlastní identitě, porozumění druhým a respektování 
rozmanitosti. Tím se katolická škola stává „výchovnou komunitou, kde člověk může 
vyjádřit sám sebe, rozvíjet se po lidské stránce v dialogickém vztahu tím, že bude 
konstruktivně reagovat, cvičit se v toleranci, chápat různé názory, vytvářet důvěru  
v prostředí autentické svornosti. Utváří se tak skutečná ‚výchovná komunita‘, prostor pro 
spolužití v různorodosti“.41 Papež František předložil tři základní cesty, jak napomoci 
dialogu, a to „povinnost uchovat si svou identitu, odvahu přijmout jinakost a upřímnost 
úmyslů. Povinnost uchovat si svou identitu, protože není možné, aby základem 
opravdového dialogu byla dvojakost nebo obětování dobra za tím účelem, abychom se 
zalíbili druhému. Odvaha přijmout jinakost, tedy aby ten, kdo se ode mne liší co do 
kulturního založení či náboženského vyznání, nebyl považován za nepřítele a nejednalo se 
s ním jako s nepřítelem, ale aby byl přijímán jako společník na cestě s ryzím přesvědčením, 
že dobro každého člověka spočívá v dobru všech. Upřímnost úmyslů, protože dialog, v 
němž se člověk projevuje skutečně jako člověk, není žádnou strategií, jak dosáhnout jiných 
cílů, ale cestou pravdy, která si zaslouží, aby byla s trpělivostí nastoupena, a tak se 
konkurenční přístup proměnil ve spolupráci“.42 

 
Výchova a vzdělání jako hodnoty církve, která vychází 
 
31. Papež František, s odvoláním na II. vatikánský koncil a tváří v tvář výzvám dnešní doby, 

považuje výchovu a vzdělání za klíčové hodnoty. Jsou součástí rozsáhlého pastoračního 
programu ve prospěch „církve, jež ‚vychází‘, jež doprovází lidstvo na všech jeho cestách“ 
tím, že se zapojuje do vzdělávání a výchovy, „která učí kritickému myšlení a nabízí cestu 
osvojování hodnot“.43 Ve spojitosti s láskou k výchově a vzdělání papež upozorňuje na 
několik základních prvků. 

 
Výchova a vzdělání jsou „pohnutkami“ 
 
32. Výchova a vzdělání jsou polyfonií pohnutek. Jejím výchozím bodem je především aktivita 

týmu. Každý spolupracuje v závislosti na svém osobním nadání a přebírá svou 
odpovědnost, když přispívá k formaci mladých generací a k vytváření společného dobra. 
Výchova a vzdělání zároveň propůjčují křídla ekologickým pohnutkám tím, že přispívají 
k obnově rovnováhy v různých rovinách, a to k obnově vnitřní rovnováhy sami se sebou, 
solidarity s druhými, vztahu k přírodě, ke všem živým tvorům a k obnově v rovině duchovní 
co do vztahu s Bohem. Navíc výchova a vzdělání stimulují důležité inkluzivní pohnutky. 
Inkluze, která „tvoří nedílnou součást křesťanského poselství o spáse“,44 není jen 
charakteristikou výchovy a vzdělání, ale také jejich vlastní metodou, která blíže do středu 
dění přivádí vyloučené a zranitelné osoby. Díky této metodě je výchova a vzdělání živnou 
půdou pro smířlivé pohnutky, které plodí harmonii a pokoj.45  
 

Globální spojenectví v oblasti vzdělání a výchovy 
 
33. Tyto pohnutky se sbíhají v boji s rozšířenou výchovně-vzdělávací nouzí. 46 Ta pramení 

zejména z rozbití „spojenectví v oblasti vzdělání a výchovy“, a to mezi výchovně-
vzdělávacími zařízeními, rodinami a jednotlivci. Vzniklá napětí odrážejí též krizi ve vztazích 
a v komunikaci mezi generacemi a sociální roztříštěnost, která je ještě zřejmější z toho, že 
na celé čáře vítězí lhostejnost. V tomto kontextu dějinných změn navrhuje papež František 
globální spojenectví v oblasti vzdělání a výchovy, které dokáže nalézt přesvědčivé 
odpovědi na aktuální „proměnu nejen kulturní, ale i antropologickou, jež přináší nový jazyk 
a zavrhuje, aniž by o tom uvažovala, paradigmata, jež nám předaly dějiny“47. 

 
34. Linie globálního spojenectví v oblasti vzdělání a výchovy tíhne k upřednostňování 

mezilidských vztahů, a to skutečných, živých a solidárních. Tímto způsobem se začíná 
uskutečňovat dlouhodobý projekt zaměřený na výchovu osob, které jsou ochotny dát se do 
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služeb výchovy a vzdělávání vlastního společenství. Konkrétní pedagogický přístup, 
založený na svědectví, znalostech a dialogu, je výchozím bodem ke změnám v osobním 
životě, ve společenských záležitostech a v otázkách životního prostředí. Z tohoto důvodu je 
nezbytné „spojenectví v oblasti výchovy a vzdělání, a to se širokým záběrem a vybavené 
schopností předávat nejen znalosti technických obsahů, ale také, a především, lidskou  
a duchovní moudrost pramenící ze spravedlnosti“ a ctnostné chování, „které lze uvést do 
praxe.“48 

 
35. Konkrétně se globální spojenectví v oblasti vzdělání a výchovy projevuje také harmonií 

mezi těmi, kdo jsou do nich zapojeni. Tato spolupráce má svůj původ v hlubokém smyslu 
pro intenzivní zapojení se, jenž je chápáno jako „základna, která dovoluje všem, aby  
se aktivně podíleli na tomto výchovně-vzdělávacím díle, každý svou jedinečností  
a přijetím odpovědnosti“.49 Tato výzva nabývá velké důležitosti v řeholních společenstvích 
s výchovně-vzdělávacím charismatem, která v průběhu dějin umožnila spatřit světlo světa 
tolika školským a výchovně-vzdělávacím zařízením. Složitou situaci danou nedostatkem 
nových povolání je možné pojmout jako příležitost ke společnému dílu. V rámci takového 
společného díla lze sdílet zkušenosti a otvírat se duchu vzájemného uznání. Tak  
se společný cíl neztrácí v nedohlednu a nedochází k mrhání silami potřebnými  
k „přizpůsobení se potřebám a výzvám každé doby a každého místa.“50 

 
Vychovávat ke kultuře, které leží na srdci péče 
 
36. Tato schopnost přizpůsobení se nachází své odůvodnění v kultuře, jíž leží na srdci péče. 

Rodí se v „rodině, přirozené a základní buňce společnosti, kde se člověk učí žít ve vztazích 
a ve vzájemné úctě“.51 Vztahy v rodině se rozšiřují o vztahy ve výchovně-vzdělávacích 
zařízeních, která mají zprostředkovávat „systém hodnot založený na uznání důstojnosti 
každého člověka, každé jazykové, etnické a náboženské skupiny, každého národa a z toho 
vyplývajících základních práv. Výchova a vzdělání představují jeden z pilířů spravedlivější 
a solidárnější společnosti“.52 Kultura, které leží na srdci péče, se stává kompasem jak na 
úrovni místní, tak mezinárodní co do výchovy a vzdělání osob oddaných trpělivému 
naslouchání, konstruktivnímu dialogu a vzájemnému porozumění.53 Tímto způsobem se 
vytváří „síť vztahů, které přispívají k vytváření lidské společnosti schopné hovořit jazykem 
bratrství.“54 
 

KAPITOLA II: 
SUBJEKTY ODPOVĚDNÉ ZA PODPORU A STVRZOVÁNÍ  

KATOLICKÉ IDENTITY 
 
37. „Poslání v oblasti výchovy a vzdělání se uskutečňuje spoluprací mezi vícero subjekty, jimiž 

jsou žáci/žákyně a studenti/studentky, rodiče, učitelé, nepedagogický personál  
a vedoucí pracovníci. Tyto subjekty vytvářejí školní společenství.“55 Tyto a další odpovědné 
subjekty,56 které svou činností podporují a stvrzují edukativní projekty čerpající z nauky 
církve o vzdělání, působí na různých úrovních, jak jim to přísluší, a to na úrovni školy 
samotné, v Božím lidu v rovině charismatických iniciativ a na úrovni církevní hierarchie. 

 
Edukativní společenství ve škole 
 
Členové školního společenství 
 
38. Celé školní společenství je odpovědné za realizaci katolického edukativního projektu školy, 

který vyjadřuje její přináležitost k církvi a její začlenění do společenství církve. „Právě tímto 
výslovným poukázáním na společně sdílený křesťanský pohled všech členů komunity  
(i když u jednotlivců v různé míře) se škola stává katolickou, neboť takto  
se evangelní zásady stávají výchovnými normami, vnitřní motivací i konečným cílem.“57  
 



9 

 

39. Všichni mají povinnost uznávat katolickou identitu školy, respektovat ji a svědčit o ní. Tato 
identita je oficiálně vyložena v edukativním projektu. Tato povinnost platí pro učitelský 
sbor, technicko-administrativní personál a pro žáky, studenty a jejich rodiny. Při zápisu 
musí být jak rodiče, tak žák či student obeznámeni s edukativním projektem, v němž jsou 
popsány charakteristiky katolické školy.58 

 
40. Školní společenství je odpovědné za zajištění toho, že je respektován život, lidská 

důstojnost a svoboda žáků či studentů a dalších členů školy a že jsou zároveň praxí všechny 
postupy nezbytné k podpoře a ochraně nezletilých a těch, kteří jsou nejzranitelnější. 
Nedílnou součástí identity katolické školy je totiž rozvoj principů  
a hodnot zaměřených na ochranu žáků, studentů a ostatních členů školního společenství  
a jí odpovídající sankce za přestupky a zločiny, přičemž jsou přísně aplikovány normy jak 
kanonického, tak civilního práva.59  

 
Žáci či studenti a rodiče 
 
41. Žáci či studenti jsou ve výchovně-vzdělávacím procesu aktivními subjekty. S rostoucím 

věkem se stále ve větší míře stávají protagonisty své výchovy a svého vzdělání. Proto 
nejenže musí převzít zodpovědnost za naplňování výchovně-vzdělávacího programu, který 
byl předložen s odpovídající vědeckou kompetencí, ale musí být také vedeni k tomu, aby se 
dívali za omezený horizont lidské reality.60 Každá katolická škola totiž žákům  
a studentům pomáhá dospět ke „spojení víry a kultury“.61 

 
42. Prvními subjekty odpovědnými za výchovu a vzdělání jsou rodiče, kterým náleží přirozené 

právo a zároveň povinnost vychovávat a vzdělávat své potomky. Jsou proto považováni za 
hlavní vychovatele a učitele svých dětí. Mají právo si zvolit ty prostředky  
a zařízení, kterými se mohou postarat o katolickou výchovu dětí (srov. kán. 793 § 1 CIC  
a kán. 627 § 2 CCEO). Katolických rodičů se také týká povinnost postarat se o katolickou 
výchovu a vzdělání svých potomků. 

 
43. V tomto ohledu jsou školy hlavní pomocí rodičům při plnění jejich výchovných  

a vzdělávacích úkolů (srov. kán. 796 § 1 CIC a kán. 631 § 1 CCEO). Ačkoli jsou rodiče při 
výběru školy svobodní a mohou svěřit výchovu a vzdělání svých dětí jakékoli škole  
(srov. kán. 797 CIC a kán. 627 § 3 CCEO), církev všem věřícím doporučuje, aby 
upřednostňovali katolické školy a také aby se dle svých možností podíleli na jejich 
zakládání a vydržování (srov. kán. 800 § 2 CIC a kán. 631 § 1 CCEO). 

 
44. Je nutné, aby rodiče úzce spolupracovali s učiteli tak, že se zapojí do rozhodovacích procesů 

týkajících se školního společenství a jejich dětí a že se budou účastnit sdružení nebo 
shromáždění školy (srov. kán. 796 § 2 CIC a kán. 631 § 1 CCEO). Rodiče takto nejen naplňují 
své přirozené výchovně-vzdělávací poslání, ale svou osobní vírou také přispívají k naplnění 
edukativního projektu, zvláště pokud se jedná o školu katolickou.  

 
Učitelé a administrativní personál 
 
45. Mezi všemi členy školního společenství jsou to učitelé, kteří nesou zvláštní odpovědnost za 

výchovu a vzdělání. Svými schopnostmi a didakticko-pedagogickým umem a též 
svědectvím svého života jsou těmi, kdo v katolické škole zajišťují naplňování jejího 
edukativního projektu. V každé katolické škole je totiž služba učitele munus a církevním 
úřadem (srov. kán. 145 CIC a kán. 936 §§ 1 a 2 CCEO). 

 
46. Je proto nezbytné, aby sama škola ve shodě s církevní naukou vykládala a stanovovala 

nezbytná kritéria pro přijímání učitelů. To platí pro přijímání všech, včetně 
administrativního personálu. Příslušná osoba dbá tedy na to, aby ty, kteří mají být přijati, 
informovala o katolické identitě školy a o tom, co z této identity vyplývá, stejně jako  
o odpovědnosti tuto identitu podporovat. Pokud jakákoli osoba, která do školy nastoupí, 
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nedodržuje podmínky katolické školy a její přináležitost k církevnímu společenství, učiní 
škola příslušná opatření. Může dojít také k propuštění, přičemž je třeba zohlednit všechny 
okolnosti konkrétního případu.   

 
47. Vyučující se musí ve výchově a vzdělávání mladých generací vyznačovat správnou naukou 

a řádným životem (srov. kán. 803 § 2 CIC a kán. 639 CCEO).62 Vyučující a administrativní 
personál, kteří jsou členy jiných církví, církevních společenství nebo vyznávají jiná 
náboženství, stejně jako ti, kteří se nehlásí k žádné víře, jsou od okamžiku nástupu  
do školy povinni uznávat a respektovat katolický charakter školy. Nicméně je třeba mít na 
paměti, že je to převažující většina katolických vyučujících, která může zabezpečit plodné 
naplňování edukativního projektu, jenž je v souladu s katolickou identitou škol. 

 
Vedoucí pracovníci 
 
48. Na výchovně-vzdělávací úkol učitelů se váže role ředitelů škol. „Ředitel školy je, spíše než 

manažerem dané organizace, lídrem v oblasti výchovy a vzdělání, jestliže dokáže přijmout 
především odpovědnost, která je chápána též jako církevní a pastorační poslání, přičemž 
toto poslání je pevně zakořeněno ve vztahu s pastýři církve.“63  
 

49. V souladu s kanonickými normami, které se týkají katolické školy, má vedení daného 
zařízení spolupracovat s celým školním společenstvím a vést s pastýři církve přímý dialog 
za tím účelem, aby v oficiálním edukativním projektu byly jasně vyjádřeny zásadní aspekty 
výchovně-vzdělávacího poslání školy.64 Každý oficiální krok školy musí být totiž v souladu 
s její katolickou identitou a zároveň musí být plně respektována svoboda svědomí každého 
jednotlivce.65 Toto platí také pro kurikulum školy, které „je nástrojem, v němž školní 
společenství jasně vymezuje cíle, záměry, obsahy a způsoby, jak jich efektivním způsobem 
dosáhnout. Je z něj zřejmá kulturní a pedagogická identita školy“.66 

 
50. Další odpovědností vedoucích pracovníků je podpora vazby školy na katolické společenství 

a péče o tento vztah, který na sebe bere konkrétní rysy prostřednictvím společenství 
s církevní hierarchií. „Církevní charakter katolické školy, který je samým jádrem její 
identity jakožto školského zařízení, je totiž důvodem ‚institucionálního pouta, které škola 
udržuje s církevní hierarchií, a ta zaručuje, že výuka a výchova se opírají  
o principy katolické víry a zajištují je učitelé vyznačující se správnou naukou a řádným 
životem‘ (srov. kán. 803 CIC; kán. 632 a 639 CCEO).“67 

 
51. Proto má vedení školy právo a povinnost zasáhnout, a to vždy odpovídajícími, nezbytnými 

a přiměřenými opatřeními, pokud se učitelé nebo žáci či studenti neřídí kritérii, které 
vyžaduje právo platné pro univerzální církev, pro místní církev nebo pro katolické školy. 

 
Výchovně-vzdělávací charismata v církvi 
 
Institucionální projevy charismat 
 
52. V dějinách církve to byly různé skutečnosti, které vedly ke zřizování katolických škol. 

Zvláště šlo o zasvěcené osoby různých společností zasvěceného života a společností 
apoštolského života, které se inspirovaly svými zakladateli a zřizovaly katolické školy. 
Zasvěcené osoby nadále efektivně působí v oblasti výchovy a vzdělání. 

 
53. V nedávné době to byli také věřící laici, kteří se v síle svého křtu, a to buď jako jednotlivci, 

nebo jako sdružení křesťanů, ať soukromá (srov. kán. 321–329 CIC a kán. 573 § 2 CCEO), 
či veřejná (srov. kán. 312–320 CIC a kán. 573–583 CCEO), ujímali iniciativy,  
zakládali katolické školy a stáli v jejich čele. Existují také školská zařízení, která byla 
založena společně věřícími laiky, zasvěcenými osobami a nositeli svěcení, a tito se společně 
podílejí na jejich řízení. Duch Svatý církev nadále obdarovává různými dary  
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a mezi Božím lidem povolává ty, kteří se věnují apoštolátu výchovy a vzdělávání mladých 
generací. 

 
Charakteristika školy jako školy „katolické“ 
 
54. Apoštolát věřících laiků, zasvěcených osob a nositelů svěcení ve školách je autentickým 

církevním apoštolátem. Jde o službu, která vyžaduje jednotu a společenství s církví, aby 
škola mohla být po všech stránkách označena za „katolickou“, počínaje zřizovatelem  
a konče vedením školy a učiteli. 

 
55. Jednota a společenství s katolickou církví existuje de facto, pokud školu zřizuje veřejná 

církevní právnická osoba, jako například nějaká společnost zasvěceného života,  
a v důsledku toho se škola ipso iure považuje za „školu katolickou“ (srov. kán. 803 § 1 CIC). 

 
56. Aby škola, kterou zřizuje věřící jednotlivec nebo soukromé sdružení křesťanů, mohla být 

označena za „katolickou“, je vyžadováno uznání církevním představeným, tedy zpravidla 
příslušným diecézním/eparchiálním biskupem, patriarchou, arcibiskupem maior  
a metropolitou církevní provincie sui iuris nebo Svatým stolcem (srov. kán. 803 § 1, 3 CIC 
a kán. 632 CCEO). Věřící vykonávají jakýkoli apoštolát vždy ve společenství s církví, které 
se projevuje poutem vyznání víry, svátostí a církevního řízení (srov. kán. 205 CIC a kán. 8 
CCEO). Proto je potřeba, aby každý výchovně-vzdělávací apoštolát vycházející z křesťanství 
byl konkrétně uznán příslušným církevním představeným. Tak mají věřící jistotu, že se 
jedná o školu, která nabízí katolickou výchovu a vzdělání (srov. kán. 794 § 2, 800 § 2 CIC a 
kán. 628 § 2, 631 § 1 CCEO). V této záležitosti kán. 803 § 3 CIC a kán. 632 CCEO stvrzují, 
že žádné výchovně-vzdělávací zařízení, ač ve skutečnosti katolické, se nenazývá „katolickou 
školou“, pokud mu k tomu nebyl dán souhlas příslušného církevního představeného. Navíc 
kán. 216 CIC a kán. 19 CCEO připomínají, že žádná iniciativa si sama o sobě nemůže 
nárokovat označení „katolická“, aniž by jí k tomu nebyl dán souhlas příslušného církevního 
představeného.  

 
57. Výchovně-vzdělávací apoštolát je chápán též v tom smyslu, že žádná škola nesmí mít rysy 

de facto katolické školy a zároveň formálně nedisponovat tímto titulem a vyhýbat se 
procesu oficiálního uznání podle kán. 803 CIC a kán. 632 CCEO. Takový stav by bránil 
ověření toho, zda opravdu disponuje objektivními kritérii. Hlavní povinností 
diecézního/eparchiálního biskupa tedy je, aby takové iniciativy sledoval, a v případě, že se 
de facto jedná o katolické školské zařízení, takovou školu vyzval, aby požádala o uznání být 
katolickou školou, které je výrazem viditelného společenství s církví.   

 
58. V případě že škola neoprávněně užívá označení „katolická“ nebo když je záměrem vyvolat 

dojem, že se jedná o školu, která je ve společenství církve, má příslušný 
diecézní/eparchiální biskup poté, co vyslechl zřizovatele a vedení školy a co přezkoumal 
daný případ, písemně prohlásit a, pokud to za účelem varování věřících považuje za 
vhodné, též zveřejnit, že se nejedná o katolickou školu uznanou a doporučovanou církví. 

 
Služba církevních představených 
 
Diecézní/eparchiální biskup 
 
59. Diecézní/eparchiální biskup hraje zásadní roli co do rozlišování „katolické“ identity školy. 

Jak učí Jan Pavel II.: „Biskup je otec a pastýř celé místní církve. Jeho úkolem je rozeznávat 
jednotlivá charizmata, chránit je, rozvíjet a vhodně uspořádat.“68 Úkol uspořádat různá 
charizmata v místní církvi se krom jiného projevuje v několika specifických úkonech. 
 
a) Diecéznímu/eparchiálnímu biskupovi přísluší nutné rozeznávání a uznání školských 

zařízení založených věřícími (srov. kán. 803 § 1, 3 CIC a kán. 632 CCEO). 
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b) Úkolem diecézního/eparchiálního biskupa je rozeznat a církevně uznat charisma 
výchovně-vzdělávacího apoštolátu, a to zřízením veřejné církevní právnické osoby 
diecézního/eparchiálního práva (srov. kán. 312 § 1, 3° a 313 CIC; kán. 579; kán. 634 § 1 
CIC a kán. 575 § 1, 1°, 573 § 1, 423, 435, 506, 556 a 566 CCEO). Škola provozovaná 
takovou veřejnou církevní právnickou osobou je tak „školou katolickou“ ipso iure (srov. 
kán. 803 § 1 CIC). 

c) Je nutné požádat o explicitní písemný souhlas diecézního/eparchiálního biskupa, 
pokud společnosti zasvěceného života nebo společnosti apoštolského života, jak práva 
diecézního/eparchiálního, tak práva patriarchálního nebo papežského, mají v úmyslu 
založit katolickou školu na území dané diecéze/eparchie (srov. kán. 801 CIC a kán. 437 
§ 2, 509 § 2, 556, 566 CCEO). Tento písemný souhlas je vyžadován také pro jakoukoli 
jinou veřejnou právnickou osobu, která chce založit katolickou školu.  

d) Je právem a povinností diecézního/eparchiálního biskupa dohlížet na to, aby  
se v případě katolických škol aplikovaly normy univerzálního a partikulárního práva. 

e) Je právem a povinností diecézního/eparchiálního biskupa, aby vydal předpisy, které 
se týkají obecného pořádku v katolických školách v jeho diecézi. Tyto normy,  
které vycházejí z učení a nauky církve, musí respektovat plnou nezávislost školy co do 
jejího vnitřního vedení a jsou platné též pro školy, které řídí veřejné právnické osoby, 
zvláště pak řeholníci a řeholnice, nebo také pokud je řídí věřící laici (srov. kán. 806, § 1 
CIC  
a kán. 638 § 1 CCEO). Diecézní/eparchiální biskup může v těchto normách také 
stanovit, že stanovy a kurikula katolických škol podléhají jeho schválení, přičemž je 
třeba mít na zřeteli závazné zákony civilního práva.69 Pokud diecézní/eparchiální 
biskup zjistí, že je porušována nauka nebo učení církve, musí vyzvat ty, kteří školu řídí, 
aby k porušování nedocházelo. Například se obrátí na vyššího představeného dané 
společnosti zasvěceného života, která dotčenou školu zřizuje, nebo na vedení školy. 
Pokud diecézní/eparchiální biskup vybídl řeholního představeného, aby učinil 
opatření, ovšem bez výsledku, může on sám vlastním právem zjednat v daném případě 
nápravu (srov. kán. 683 § 2 CIC a kán. 415 § 4 CCEO).   

f) Je právem a povinností diecézního/eparchiálního biskupa vizitovat všechny katolické 
školy, které se nacházejí v jeho diecézi, a to také ty, které založily společnosti 
zasvěceného života, společnosti apoštolského života nebo jiná veřejná či soukromá 
sdružení, ať už práva diecézního/eparchiálního či práva patriarchálního nebo 
papežského, anebo jsou těmito subjekty řízeny (srov. kán. 806 § 1 CIC a kán. 638 § 1 
CCEO). Biskup je má vizitovat alespoň každých pět let osobně nebo, pokud mu brání 
zákonná překážka, prostřednictvím biskupa-nástupce nebo pomocného biskupa či 
generálního vikáře anebo biskupského vikáře/protosyncela nebo syncela nebo 
delegované osoby (srov. kán. 396 § 1 CIC a kán. 205 § 1 CCEO). Je vhodné, aby 
vizitujícího doprovázeli jak duchovní, tak laici, osoby, které jsou opravdovými 
odborníky co do různých aspektů katolické výchovy a vzdělání. Vizitace se musí týkat 
různých oblastí, a to kvality poskytované výchovy a vzdělání tak, aby „vzdělání […] bylo 
alespoň na stejné úrovni jako na ostatních školách dané krajiny a aby bylo po vědecké 
stránce vynikající“ (kán. 806 § 2 CIC). Dále se vizitace musí zabývat přináležitostí školy 
k církvi, která se projevuje jejím společenstvím s místní a univerzální církví, musí se 
zaobírat pastoračními aktivitami školy a jejím vztahem s farností, souladem 
edukativního projektu školy s naukou a učením církve a správou majetku školy (srov. 
kán. 305, 323, 325, 1276 § 1 CIC a kán. 577 a 1022 § 1 CCEO). Vizitace může být 
rozdělena do tří fází. V rámci přípravné fáze vizitující požádá školu o vypracování 
zprávy ohledně její aktuální situace. Další fází je vlastní vizitace, po níž vizitující 
vyhotoví zprávu. V ní popíše stav, se kterým se setkal během vizitace,  
a z moci svého postavení vyjádří případné připomínky či doporučení. Třetí fáze spočívá 
v tom, že škola na základě vizitační zprávy implementuje ony výhrady nebo doporučení. 

g) Je právem a povinností diecézního/eparchiálního biskupa vykonávat dozor  
nad všemi katolickými školami, které se nacházejí v jeho diecézi/eparchii, a to také nad 
těmi, jež založily společnosti zasvěceného života, společnosti apoštolského života nebo 
jiná veřejná či soukromá sdružení, ať už práva diecézního/eparchiálního či práva 
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patriarchálního nebo papežského, nebo jsou těmito subjekty řízeny (srov. kán. 806 § 1 
CIC a kán. 638 § 1 CCEO). I když výsadní příležitostí, při které diecézní/eparchiální 
biskup vykonává své právo dozoru, je kanonická vizitace, může zasáhnout pokaždé, 
když to považuje za vhodné, a musí zasáhnout pokaždé, když dojde k závažnému 
porušení katolické identity školy, která se nachází v jeho diecézi/eparchii. Kdykoli se 
diecézní/eparchiální biskup dozví, že ve škole, která podléhá veřejné právnické osobě 
papežského/patriarchálního práva, došlo k něčemu, co je v rozporu s naukou, 
morálkou nebo učením církve, vzhledem k tomu, že nese odpovědnost za pastoraci ve 
své diecézi/eparchii, musí upozornit příslušného moderátora,70 aby učinil opatření. 
Pokud příslušný představený neučiní opatření, může se diecézní/eparchiální biskup 
odvolat ke Kongregaci pro katolickou výchovu, ledaže by ve velice závažných nebo 
velice naléhavých případech povinnost učinit opatření příslušela přímo jemu. 

h) Je právem místního ordináře/eparchiálního biskupa jmenovat nebo alespoň 
schvalovat ve své diecézi/eparchii učitele náboženství, a stejně tak je odvolávat nebo 
požadovat jejich odvolání, pokud to vyžadují náboženské či mravní důvody (srov. kán. 
805 CIC a kán. 636 § 2 CCEO). 

i) Vzhledem k tomu, že se všichni učitelé podílejí na poslání církve, diecézní/eparchiální 
biskup může učitele také odvolávat, pokud se jedná o katolickou školu zřizovanou 
diecézí/eparchií. V ostatních případech může požadovat, aby byl učitel odvolán, pokud 
již nejsou naplňovány podmínky pro jeho jmenování. Biskup musí objasnit důvody a 
předložit rozhodné důkazy, které ospravedlňují případné odvolání (srov. kán. 50, 51 
CIC a kán. 1517 § 1, 1519 § 2 CCEO), přičemž je vždy respektováno právo učitele na 
obhajobu s tím, že má možnost se hájit písemně, také za pomoci advokáta, který je 
zběhlý v kanonickém právu (srov. kán. 1483 CIC a kán. 1141 CCEO). 
Diecézní/eparchiální biskup musí také ve svém rozhodnutí prokázat, že neexistují jiné 
adekvátní, nezbytné a přiměřené možnosti, aby učitel mohl nadále vykonávat svou 
službu v souladu s církevním posláním školy.       
 

Farnosti a farář 
 
60. Na úrovni místní církve se často stává, že katolické školy jsou přímo zřizovány 

diecézí/eparchií nebo farnostmi, které jsou veřejnými právnickými osobami zastoupenými 
svými faráři. V takovém případě církevní představení vykonávají svou povinnost školy 
nejen kontrolovat, ale mohou být také přímo zapojeni do jejich zakládání a řízení. 

 
Dialog mezi biskupem, zasvěcenými osobami a laiky 
 
61. Vedle čistě právních aspektů se diecézní/eparchiální biskup, jako pastýř místní církve, 

nesmí vyhýbat zapojení do dialogu se všemi, kteří se podílejí na výchovně-vzdělávacím 
poslání katolických škol. Za tímto účelem II. vatikánský koncil doporučil, že „by se 
biskupové a řeholní představení měli scházet v určitých lhůtách nebo kdykoli se to ukáže 
žádoucí; ať uvažují o otázkách, které se týkají všeobecně apoštolátu na dotyčném území“.71 
„Kvůli prohloubení vzájemného poznání, které je zcela nezbytné pro navázání aktivní 
spolupráce v pastorační oblasti, je nanejvýš vhodné, aby mezi představenými společností 
zasvěceného života, společností apoštolského života  
a biskupy neustále probíhal dialog. Na pravidelných setkáváních mají představení 
informovat biskupy o apoštolských aktivitách, které v jejich diecézích hodlají realizovat, 
aby tak mohla být v praxi navázána potřebná spolupráce.“72 

 
62. Vzájemnou výměnou názorů a rozhovory, které se opírají o důvěru, je možné vyřešit řadu 

problémů, aniž by biskup musel formálně zasáhnout. Je vhodné, aby do této pravidelné 
vzájemné výměny názorů, o kterou se musí postarat diecézní/eparchiální biskup, byli 
zapojeni také všichni ostatní, kteří jsou odpovědní za katolické školy v dané místní církvi, 
jako například moderátoři veřejných právnických osob nebo věřící, kteří v rámci svého 
apoštolátu řídí nějakou katolickou školu. Stejným způsobem má biskup udržovat 
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nepřetržitý dialog se samotnými školami, zvláště s vedením škol, učiteli a žáky  
či studenty. 

 
Biskupská konference, biskupská synoda a rada hierarchů    
 
63. Biskupská konference, biskupská synoda nebo rada hierarchů jsou kompetentními 

subjekty, pokud jde o záležitosti katolických škol, a obecně, pokud jde o vzdělání ve všech 
typech škol, zejména jde-li o výuku náboženství. Úkolem biskupské konference, biskupské 
synody nebo rady hierarchů v této oblasti je především vydávat obecné předpisy (srov. 
kán. 804 § 1 CIC). Biskupským konferencím se zvláště doporučuje, aby v kontextu místní 
církve formou obecně závazných nařízení73 aplikovaly principy, které se týkají podpory 
identity katolických škol a její kontroly a které jsou obecně zformulovány v této směrnici. 
Kromě toho je nutné, aby při konkrétní aplikaci kanonických norem byl zohledněn právní 
řád příslušného státu. 

 
64. Při péči biskupských konferencí, biskupské synody nebo rady hierarchů o katolické školy 

je třeba také vzít v potaz plán, podle kterého se katolické školy na daném území zřizují,  
a to za tím účelem, aby bylo postaráno jak o existenci škol, tak jejich rozvoj. Navíc biskupské 
konference, biskupská synoda nebo rada hierarchů mají usilovat o to, aby 
diecéze/eparchie, které disponují finančními prostředky, pomáhaly těm 
diecézím/eparchiím, které nemají finance na to, aby katolické školy mohly fungovat  
a rozvíjely se. Při biskupské konferenci, biskupském synodě nebo radě hierarchů by mohl 
být také založen určitý společný fond. Za účelem realizace takového záměru se doporučuje, 
aby biskupská konference, biskupská synoda nebo rada hierarchů zřídila Komisi pro školy, 
výchovu a vzdělání, které bude nápomocná komise sestávající z odborníků. 

 
Apoštolský stolec 
 
65. Pokud jde o katolické školy, má Svatý stolec subsidiární odpovědnost. Kongregaci pro 

katolickou výchovu je římským biskupem svěřen obecně ten úkol, „aby se základní 
principy katolické výchovy tak, jak je předkládá učení církve, stále hlouběji zkoumaly  
a uplatňovaly a aby s nimi byl Boží lid obeznámen“.74 Tato Kongregace vydala řadu 
dokumentů, a to za tím účelem, aby se jimi katolické školy řídily, a tak mohly naplňovat své 
poslání.75   
 

66. Dále Kongregace „vydává normy, kterými se má katolická škola řídit; pomáhá 
diecézním/eparchiálním biskupům, aby tam, kde je to možné, byly zřizovány katolické 
školy a dostávalo se jim maximální péče, a aby se ve všech školách vhodným způsobem 
nabízela katechetická výchova a vzdělání a pastorační péče žákům-křesťanům“.76 Tato 
pravomoc v oblasti katolických škol zahrnuje, a to subsidiárně, výkon nejvyššího dohledu 
nad nimi, a to jménem římského biskupa. Tato skutečnost se konkrétně projevuje  
v situacích, kdy jsou Apoštolskému stolci adresovány petice a žádosti, které Kongregace 
přezkoumává.77 Přezkoumává také odvolání, která jsou podána v souladu s právem  
a která se domáhají práv a legitimních zájmů (srov. kán. 1732–1739 CIC a kán. 996–1006 
CCEO). Tato pravomoc se projevuje také tehdy, když kongregace vůči určité škole vykonává 
svou moc přímo. Zejména k tomu může docházet, když tuto školu řídí veřejná právnická 
osoba papežského práva.  

 
 
 
 

KAPITOLA III:  
NĚKOLIK PROBLEMATICKÝCH ASPEKTŮ 

 
67. Kongregace pro katolickou výchovu si všímá, že v pozadí řady případů odvolání, která jsou 

jí předkládána, figuruje protiřečící si chápání katolické identity školských zařízení. To často 
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vychází z ne vždy správné interpretace přívlastku „katolický“ a z chybějícího jasného 
vymezení pravomocí a legislativy. 

 
Neshody v interpretaci přívlastku „katolický“ 
 
68. Hlavní problém spočívá v konkrétní aplikaci přívlastku „katolický“. Jde totiž o komplexní 

pojem, který nelze jednoduše vyjádřit v intencích výhradně právních, formálních nebo 
věroučných. Příčiny napětí jsou dány především jeho zjednodušující nebo čistě 
formalistickou interpretací na straně jedné a vágním nebo úzce vymezeným chápáním 
katolické identity na straně druhé. 

 
Zjednodušující pohled 
 
69. Charismatická zvláštnost spojená s katolickou identitou neospravedlňuje k zjednodušující 

interpretaci katolického charakteru, k interpretaci, která výslovně nebo de facto vylučuje 
zásadní principy, rozměry a požadavky katolické víry. Katolický charakter navíc nelze 
připisovat pouze některým oblastem, jako jsou liturgické, duchovní nebo společenské 
příležitosti, nebo některým osobám, jako školnímu kaplanovi, učitelům náboženství nebo 
řediteli školy. To by protiřečilo odpovědnosti školního společenství jako celku a každého 
jeho člena.78 Navíc tvrzení o této odpovědnosti nemá v úmyslu zavést „dokonale 
rovnostářskou společnost“ ani jakýkoli mravní či kázeňský perfekcionismus, který lze 
obtížně hodnotit.  

 
Formalistická nebo charismatická interpretace  
 
70. Podle formalistické interpretace by katolická identita měla být vyjádřena formou „dekretu“ 

vydaného příslušným církevním představeným, který uděluje status právnické osoby, 
přiznává jí majetek a řídící moc podle kanonických norem a případně jí také umožňuje, aby 
byla civilní právnickou osobou v intencích státu, ve kterém se dané školské zařízení 
nachází. Taková identita je zajištěna prostřednictvím kontroly, kterou vykonává příslušný 
církevní představený, a osvědčením jím vydaným, přičemž stále zůstává zachována 
možnost odvolat se v případě sporu ke Svatému stolci. 
 

71. Kromě definic výhradně právnického charakteru existují ještě další, podle nichž to, co je 
rozhodující, je „katolický duch“, „inspirace křesťanstvím“ nebo „charismatické“ projevy. 
Jde o charakteristiky, které jsou chabě definované, málo konkrétní a v praxi těžko 
ověřitelné. Podle těchto přístupů není považováno za nutné, aby byly aplikovány kanonické 
normy a ani aby školská zařízení byla uznána legitimním církevním představeným. Kdykoli 
by k tomu došlo, mělo by to pouze „symbolický“ význam, a tedy minimální efekt. 
V případech, kdy jsou výchovně-vzdělávací zařízení založena řády, společnostmi 
zasvěceného života, společnostmi apoštolského života nebo charismatickými skupinami 
a/nebo jimi řízeny, se občas objevuje nerovnováha mezi charismatem a příslušností 
k církvi. V některých situacích dochází k tomu, že je zde snaha vyhnout se jakékoli vazbě na 
přívlastek „katolický“ a volí se proto alternativní právní označení. 

 
„Úzce vymezený“ pohled 
 
72. Jiný důvod, který vede k interpretačním sporům, je dán „úzce vymezeným“ modelem 

katolických škol. V takových školách není místo pro ty, kteří nejsou „zcela“ katoličtí. Tento 
model protiřečí představě katolické školy jako školy „otevřené“, která chce vnést do 
výchovně-vzdělávacího prostředí model „vycházející církve“79, a to dialogem se všemi.  
Je třeba neztrácet misionářský elán, aby nedošlo k izolaci na nějakém ostrově, a zároveň je 
třeba odvahy svědčit o katolické, tedy všeobecné, „kultuře“ a pěstovat zdravé vědomí vlastní 
křesťanské identity. 
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Jasné vymezení pravomocí a legislativy 
 
73. Napjatá situace kolem katolické identity bývá někdy vyvolána chybějícím jasným 

vymezením pravomocí a legislativy. V těchto případech je především potřeba, aby co do 
pravomocí zůstalo zachováno jejich spravedlivé vyvážení podle principu subsidiarity. Ten 
se zakládá na odpovědnosti každého před Bohem a rozlišuje různorodost  
a komplementaritu pravomocí. Odpovědnosti každého napomáhají také vhodné nástroje, 
které – prostřednictvím sebehodnocení a následné diskuze s „externími odborníky“ – 
přispívají k tomu, aby každý subjekt byl protagonistou výchovně-vzdělávacího projektu. 
Takové nástroje slouží také k tomu, aby byla nastolena, žita a podporována jednota církve 
a aby vznikaly, fungovaly a byly podporovány různé formy sdružení a organizací na 
regionální, národní a mezinárodní úrovni, které jsou s to vytvářet společenství v oblasti 
katolické výchovy a vzdělání. Navíc nesmí chybět vzájemná důvěra mezi různými osobami, 
které nesou odpovědnost, aby bylo možné pokojně a s vnitřní vyrovnaností spolupracovat 
na výchovně-vzdělávacím poslání. Tomu bezpochyby prospívá schopnost dialogu a ochota 
jít společnou cestou.   
 

74. V dosažení potřebného jasného vymezení hrají důležitou roli stanovy. Někdy ovšem nejsou 
aktualizované, nevymezují kompetence nebo nové postupy jasně, jsou koncipovány příliš 
zkostnatěle až do té míry, že upravují eventuální situace, aniž by nechávaly prostor 
k úvahám nebo možným řešením, ke kterým lze dospět pouze na místní úrovni. 

 
75. Problémy právního charakteru a ty, které se týkají pravomocí, vznikají ve spojitosti 

s katolickými výchovně-vzdělávacími zařízeními také z důvodu dvojího normativního 
rámce, a to kanonického a civilně-státního. V kontextu různorodých záměrů příslušných 
legislativ může docházet k tomu, že stát ukládá katolickým subjektům, které působí ve 
veřejné sféře, za povinnost taková nepatřičná jednání, která uvádějí v pochybnost 
důvěryhodnost nauky a morálního učení církve. Někdy je to také veřejné mínění, které 
téměř znemožňuje řešení v souladu s katolickou morálkou. 

 
76. V nařízeních na národní úrovni (vydaných biskupskými konferencemi, biskupskou 

synodou nebo radou hierarchů) a ve stanovách sepsaných se zřetelem na kanonický  
i civilní profil je příhodné zohlednit všechny nezbytné prvky, aby byly řešitelné konflikty, 
jejichž příčinou je interpretace a aplikace dvou právních řádů. Pokud jde o kanonické 
právo, uspořádané na základě základního principu spočívajícího ve spáse duší (kán. 1752 
CIC), to bere v potaz různé způsoby, kterými je zajišťováno společenství mezi stranami 
zapojenými do výchovně-vzdělávacího poslání, a zabraňuje tomu, aby nedošlo 
k nepřístojnému narušení vnitřní jednoty církve, aby se nedostavila neschopnost vést 
dialog mezi jejími členy a také aby se spory nedostaly k civilním soudům a do médií. 

 
77. Dále, pokud jde o jasné vymezení, musí katolické školy disponovat prohlášením o svém 

poslání nebo určitým kodexem chování. Toto jsou nástroje sloužící k zaručení 
institucionální a profesní kvality. Je tedy třeba jim dát právní sílu, a to prostřednictvím 
pracovních smluv nebo jinými smluvními prohlášeními stran dotčených subjektů 
s jednoznačnou právní vahou. Je známo, že v mnoha zemích civilní zákony vylučují 
„diskriminaci“ z důvodu náboženství, sexuální orientace a jiných aspektů soukromého 
života. Zároveň je výchovně-vzdělávacím zařízením přiznávána možnost vytvořit si vlastní 
profil na základě hodnot a kodexu chování, které je třeba zachovávat. V okamžiku, kdy 
zainteresované subjekty tyto hodnoty a toto chování nerespektují, mohou být 
sankcionovány, a to jako výraz chybějící profesní čestnosti, když nejsou naplňovány 
podmínky stanovené v příslušných smlouvách a předpisech dané instituce. 

 
78. Kromě norem výslovně právních se často jako efektivní jeví jiné nástroje, které více 

napomáhají růstu odpovědnosti každé osoby za identitu dané instituce. Jde například  
o procesy individuálního a kolektivního sebehodnocení v rámci instituce, dohody 
zaměřené na dosažení žádoucí úrovně kvality, programy trvalé formace, programy na 
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podporu profesního růstu, pobídky a oceňování a také shromažďování příkladů dobré 
praxe, jejich dokumentace a analýza. Ze strany těch, kteří v církvi nesou odpovědnost, 
bude, spíše než jakýkoli jiný přístup a opatření, efektivnější, pokud bude vůči všem členům 
školního společenství uplatňováno takové chování a bude vládnout taková atmosféra, 
z nichž jsou patrné křesťanské ctnosti dobrotivosti a důvěry.  

 
Další citlivá témata a oblasti 
 
79. V oblasti výchovy a vzdělání dochází k situacím, které k vyřešení případných napětí  

a konfliktů vyžadují velkou míru pozornosti a citlivosti. Především jde o výběr 
pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků a vedení školy. Při zohlednění 
různých souvislostí a možností je nutné, aby předem byla jasně definována kritéria, podle 
kterých bude probíhat rozhodování o kandidátech co do jejich profesních kvalit, 
dodržování nauky církve a života v souladu s křesťanskými zásadami.   

80. Objevují se také konflikty v oblasti kázně a/nebo nauky. Takové situace mohou vést  
k diskreditaci katolické instituce a skandálu ve školním společenství. Proto nesmí být 
podhodnocovány, a to jak co do charakteru konfliktu, tak pokud jde o dopad dovnitř i vně 
školy. Rozlišování musí začít zohledněním místního církevního kontextu, přičemž je třeba 
mít na paměti kanonické principy postupnosti a úměrnosti případných opatření, která je 
třeba učinit. Varianta propuštění, nechť je možností poslední, ke které se legitimně 
přistoupí poté, co se nezdaří všechny ostatní pokusy o vyřešení situace. 

 
81. Dochází také k případům, kdy civilní zákony ukládají za povinnost učinit taková 

rozhodnutí, která jsou v rozporu s náboženskou svobodou a samotnou katolickou identitou 
školy. Též při zohlednění různého prostředí je nutné učinit oprávněné kroky na obranu 
práv katolíků a jejich škol jak prostřednictvím dialogu s představiteli státu, tak odvoláním 
se k příslušným soudům. 

 
82. Mohou vznikat problémy uvnitř místní církve, jejichž příčinou je různé hodnocení stran 

různých členů školního společenství (biskup, farář, zasvěcené osoby, rodiče, vedoucí 
pracovníci školy, sdružení atd.), pokud jde o možnosti ve věci existence školy, jejího 
ekonomického zajištění a nasměrování tváří v tvář novým výzvám v oblasti výchovy  
a vzdělání. Je třeba znovu zopakovat, že dialog a společná cesta jsou tím nejlepším 
způsobem, jak takové problémy vyřešit, přičemž je třeba se držet také hierarchického 
kritéria církve a respektovat různost kompetencí.  

 
83. Problémem, který stále vyvolává protichůdné reakce, je uzavření školy nebo změna jejího 

právního nastavení jakožto školy katolické, a to kvůli obtížím spojeným s jejím 
fungováním. Tento problém se v první řadě nedá vyřešit úvahami o finanční hodnotě 
nemovitostí a majetku s vidinou prodeje nebo převedením školy do rukou subjektu, 
kterému jsou cizí principy katolické výchovy a vzdělání za tím účelem, aby byl zajištěn zdroj 
ekonomického zisku. Mezi vlastní cíle, které mají být prostřednictvím majetku církve 
naplňovány, totiž patří díla apoštolátu a charitativní činnost, hlavně mezi chudými  
(srov. kán. 1254 § 2 CIC a kán. 1007 CCEO). Proto se školským zařízením řízeným řeholníky 
nebo laiky velice klade na srdce, aby se předtím, než dojde k uzavření nebo zcizení daného 
zařízení, poradili s biskupem a spolu se školním společenstvím našli schůdné cesty, jak 
ještě lze pokračovat v naplňování jejich cenného poslání.   

 
 
Setkání a shoda ve prospěch upevnění katolické identity 
 
84. Katolická identita by měla vytvářet půdu pro setkání, být nástrojem, který umožňuje 

souběh nápadů a činů. Takto se různé pohledy stávají zdrojem a základním principem pro 
rozvoj vhodných metod, jak vyřešit případné krizové situace a najít řešení, ve kterých 
budou všichni zainteresovaní zajedno. 
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85. Tento postoj zaznívá již v první encyklice Jana XXIII., ve které je řečeno, že „existuje […] 
nemálo bodů, u kterých katolická církev umožňuje, aby se o nich svobodně diskutovalo“.80 
V tomto smyslu je třeba dobře zvážit, zda daný případ nutně vyžaduje, aby do něj přímo 
zasáhl církevní představený, protože „každopádně je třeba mít vždy na paměti onu krásnou 
a dobře známou větu připisovanou v různých podobách různým autorům: v nezbytných 
věcech je třeba jednoty, v pochybnostech svobody a ve všech záležitostech lásky“.81 

 
Být tvůrci jednoty 
 
86. V této optice papež František dnešní církvi znovu předkládá některé principy sociální 

nauky a v oblasti výchovy a vzdělání vyzývá k hledání schůdných cest tak, aby v napětích 
převládla ochota k dosažení lepších výsledků82. Pokud jsou přítomny takové postoje, které 
nevedou k vyřešení sporu, papež jako cestu hodnou následování navrhuje uplatnění 
principu nadřazenosti jednoty nad konfliktem: „Jsou lidé, kteří tváří v tvář konfliktu ho 
sice registrují, nicméně pokračují jakoby nic, umyjí si ruce, aby mohli pokračovat ve svém 
životě. Jiní vstupují do konfliktu takovým způsobem, že v něm uvíznou, ztrácejí patřičný 
horizont, projektují své vlastní nejistoty a nespokojenost na instituce, a tak se jednota stane 
neuskutečnitelnou. Potom je tu ještě třetí, vhodnější způsob, jak čelit konfliktu.  
Je to ochota snášet konflikt, řešit ho a přetvořit na spojující článek nového procesu. 
‚Blahoslavení tvůrci pokoje‘ (Mt 5,9).“83 

 
87. Také v případě těch nejzávažnějších konfliktů je to jednota ve víře, žité a opírající  

se o evangelium, která zůstává buzolou určující směr. V takto vymezeném rámci se pak 
prostřednictvím inkluzivní a vytrvalé komunikace otvírají dveře opravdové kultuře 
dialogu. Již před vznikem případných napětí musí být stanoveny způsoby vedení dialogu a 
komunikační praxe uvnitř školního společenství na úrovni místní a univerzální církve, musí 
být podněcovány a uváděny do praxe. Jsou upřednostňovány a využívány také během 
konfliktů a, pokud je to nutné, znovu stanovovány. Přímou a vnitřní komunikaci nemohou 
nahradit externí osoby, subjekty, masmédia ani veřejné mínění. Užitečná je komunikační 
strategie a strategie zachování společenství, aby nevznikalo nebezpečí,  
že v konfliktních situacích to budou jiné osoby, často nekompetentní a nesprávně 
informované, které budou určovat, jak komunikovat a jaké kroky učinit. 

 
Být tvůrci rozvoje 
 
88. Ve shodě s dalším principem, který spočívá v tom, že „čas je nadřazen prostoru“, papež 

doporučuje „zahájit procesy“ spíše než usilovat o obranu mocenských pozic a prostorů.84 
Existuje totiž nebezpečí, že ten, kdo usiluje o dokonalá řešení a náruživě bojuje za to, aby 
se uskutečnila – což často bývá téměř nerealistické – svými snahami v konečném důsledku 
ještě více zabraňuje vyřešení konfliktů. 

 
89. V úsilí o vyřešení problému je nutné se ptát, zda navržená a vypracovaná řešení jsou hlavně 

na obranu vlastní pozice, nebo zda mohou spustit pozitivní procesy, které generují další 
rozvoj. Kanonické právo v tomto ohledu předkládá určitý návod k progresivní aplikaci 
kázeňských a trestních norem. K jejím principům patří například předchozí napomenutí, 
proporcionalita sankcí a určité odstupňování tváří v tvář objektivním osobním omezením, 
přičemž je vždy zachována priorita spásy duší. 

 
90. K zahájení plodných procesů je kromě jiného zapotřebí hlubokého rozlišování, které v sobě 

propojuje rovinu lidskou, duchovní, právní, subjektivní a pragmatickou. Při zachování 
biskupovy povinnosti a práva „dozoru a vizitace v katolických školách na jeho území  
i v těch, které založili nebo řídí členové řeholních společností“ (kán. 806 § 1 CIC  
a kán. 638 § 1 CCEO), nejsou unáhlená prohlášení o problémech týkajících se katolické 
identity ku prospěchu vyřešení sporů. Stran domnělé odchylky od katolické identity určité 
výchovně-vzdělávací instituce je dobré, aby případná opatření, která se mohou stát 
nutnými spíše než legitimními, zůstala ultima ratio pouze v případech, kdy neexistuje 
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opravdu žádná možnost vyhnout se velké objektivní škodě, kterou by utrpěla celá církev  
a její poslání.  

 
91. Podcenit nelze ani tu skutečnost, že ve stále globálnějším světě mají i rozhodnutí na místní 

úrovni, tedy rozhodnutí vázaná na místní podmínky, dopad na univerzální církev. Pokud 
by příslušný představený nenašel žádné praktické řešení, je nutné, aby byl zahájen řádný 
proces zahrnující konzultace všech zainteresovaných stran a uvážení všech kanonických a 
civilních aspektů, možných práv třetích stran, která mohou být v souladu nebo v protikladu 
s rozhodnutím samým, a také dopadů, které takové rozhodnutí může mít na další iniciativy 
církve v oblasti výchovy a vzdělání a na veřejné mínění. 

 
Být tvůrci reálných a trvalých řešení 
 
92. Do konfliktů se občas promítají aspekty určitého problému, který se odehrává v rovině 

diskuze o principech a ideálech. Aby nedošlo k této chybě, účinným pomocníkem je ten 
princip, že realita je důležitější než idea.85 V tomto smyslu je vhodné vypracovat řešení na 
nejbezprostřednější úrovni, která je možná, přičemž se do něj zapojí ti, kteří jsou přímo 
zasazeni do místní reality a jsou jim známy všechny její prvky. Proto je dobré vyhnout se 
tomu, aby se vnitřní problémy církve přenášely na jiné právní instituce, pokud to není 
výslovně vyžadováno samotnými zákony. Je třeba se vyvarovat také okamžitého odvolání 
se k vyšším církevním představeným, pokud existuje bezprostřednější a přijatelnější řešení 
na místní úrovni. Nicméně zůstává zachováno právo každého člena církve, aby věc 
postoupil Svatému stolci.86   
 

93. Konečně v souladu s principem, že celek je nadřazen části,87 musí ti, kteří usilují  
o vyřešení přirozeně vznikajících napětí uvnitř církve, brát v úvahu důsledky, které může  
i jeden konflikt mít v jiných oblastech působení církve a na jiných jejích úrovních. 
Opatrnost je tedy prioritou, na kterou se lze spolehnout. O každém eventuálním řešení,  
o kterém bude rozhodnuto a bude se realizovat, je nutné uvažovat v dlouhodobé 
perspektivě, aby nedošlo k narušení možné plodné a na důvěře se zakládající spolupráce 
mezi osobami a institucemi. Ty jsou zvány k tomu, aby šly společnou cestou a umožňovaly 
církvi sloužit světu prostřednictvím výchovy a vzdělání. 

 
ZÁVĚR 

 
94. Vydáním této směrnice o katolické identitě školských zařízení chce Kongregace pro 

katolickou výchovu v duchu služby přispět k úvahám a nabídnout několik vodítek, která 
mají být nápomocna při sdílení proměn v poslání církve, protože „je životně důležité, aby 
dnes církev vycházela zvěstovat evangelium všem, na všech místech, při každé příležitosti, 
neprodleně, bez zdráhání a beze strachu“.88 

 
95. Papež František, když pojednává o protínání víry, rozumu a vědy, zdůrazňuje, že 

„univerzity představují privilegované prostředí pro přemýšlení a rozvíjení evangelizačního 
úsilí interdisciplinárním a celistvým způsobem. Katolické školy, které se vždy snaží 
spojovat výchovné poslání s explicitním hlásáním evangelia, představují zásadní přínos pro 
evangelizaci kultury i v těch zemích a městech, kde nepřátelsky naladěné prostředí 
podněcuje k tvořivému hledání vhodných cest“.89 

 
96. V duchu těchto pobídek chce předkládaná směrnice, která vychází ze zásadních kritérií 

katolické identity škol, provázet školy při jejich obnově, aby dokázaly odpovědět na nové 
výzvy, které před církev, matku a učitelku, staví v proměnách časů svět. Odpověď bude 
efektivní, pokud školy v poslušnosti k transcendentní pravdě přijmou úplnou identitu, jak 
připomněl papež František, když citoval památná slova papeže Jana Pavla II.: „Neexistuje-
li transcendentní pravda, které poslušen dospěje člověk ke své úplné identitě, pak 
neexistuje ani zásada, která by spolehlivě zaručovala spravedlivé vztahy mezi lidmi. Jejich 
třídní, skupinové a národní zájmy je nevyhnutelně uvádějí do vzájemného rozporu. Není-
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li uznávána transcendentní pravda, triumfuje síla moci a každý se snaží beze zbytku 
využívat prostředků, které má k dispozici, k prosazování svých zájmů  
a názorů bez ohledu na práva ostatních. […] Kořeny moderního totalitarismu tkví tedy  
v popírání transcendentní důstojnosti člověka, který je viditelným obrazem neviditelného 
Boha. Právě proto je na základě své povahy subjektem práva, které nesmí porušit 
jednotlivec, skupina, třída, národ ani stát. Nesmí to učinit ani společenská většina tím, že 
vystupuje proti menšině, utlačuje ji, vykořisťuje nebo se ji snaží zničit.“90   

 
97. Kongregace pro katolickou výchovu vyjadřuje svou upřímnou vděčnost těm, kteří mají co 

do činění se školskými zařízeními, za jejich snahy a úsilí, a vyjadřuje své přání, aby 
edukativní projekt založený na katolické identitě přispíval k naplnění globálního 
spojenectví v oblasti vzdělání a výchovy, a tak „znovu oživil úsilí ve prospěch mladých 
generací a spolu s nimi, a to obnovením lásky k otevřenější a inkluzivnější výchově  
a vzdělání, schopných trpělivého naslouchání, konstruktivního dialogu a vzájemného 
porozumění“91. 

 
Městský stát Vatikán 25. ledna 2022, svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

 
kardinál Giuseppe Versaldi 
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