
Rámcový vzdělávací program pro sobotní školky je shrnutý plán obsahu biblického učiva pro děti všech 

věkových kategorií. Obvykle fungují ve sborech dětské školky typu A (malé, předškolní děti a prvňáčci), 

školka B (2. - 6. třída), školka C (7. - 9. třída ZŠ). 

Přesně pro tyto věkové kategorie vznikl soupis učiva v chronologickém pořadí, kterým se podle zájmu 

mohou učitelé dětských sobotních školek řídit.  

V obsahu učiva pro nejmenší školku A (4 roky trvání) je stručný soupis základních příběhů od stvoření 

světa po zkušenosti apoštola Pavla. Vybrány jsou záměrně pouze příběhy dominující ve „Velkém příběhu 

bible“. Děti se od útlého věku seznamují s velkou Boží láskou, ale také následky lidské neposlušnosti. Je 

na učitelích, aby vybírali vždy k danému tématu vhodné materiály buď z dostupných učebnic, nebo 

vytvářeli vlastní přípravy na hodiny dětské školky. Téměř nikdy by neměla chybět názorná hra a kreslení 

obrázků. 

Obsah učiva pro školku B je tvořen pětiletým plánem, který navazuje na školku A. Jeden rok se opakují 

novozákonní příběhy, tentokrát ale s větším zaměřením na získávání znalostí z NZ. Další 4 roky 

rámcového plánu B jsou zaměřeny na časovou posloupnost příběhů ze SZ.  Začínáme stvořením světa  

a pětiletý cyklus vzdělávání končíme stručným seznámením s knihami Žalmy, Job, proroctví velkých  

a malých proroků (opravdu jen rámcově – témata jsou uvedena v seznamu). Obsah Božího desatera, 

výčet knih bible a některé verše zpaměti patří k základním znalostem dětí při ukončení školky B. Děti  

na prvním stupni ZŠ jsou velmi učenlivé, dychtivé po soutěžení, poznávání a objevování. Proto je toto 

období vzdělávání zaměřeno hlavně na získávání množství informací, které později budou moci využívat 

ve školce C, v sobotní škole, ale hlavně také při vlastním obhajování svého věroučného názoru. Učitelé 

školky B mají náročný úkol věnovat hodně pozornosti na soustředěnost dětí, neustále měnit aktivity, aby 

se děti nenudily a odnesly si z každé lekce nové poznání a také poučení. Doporučuje se řada 

jednoduchých testů, kvízů, hádanek, křížovek, omalovánek, soutěže na hledání v bibli, verše zpaměti 

apod.  

Školka C je obsahově pokračováním školky B. Trvá 3 roky a zaměřuje se velmi podrobně na NZ. Jeden rok 

je věnován evangeliu Lukáše. Rozbor příběhů, smysl života Pána Ježíše na zemi, Jeho vliv na lidi apod. 

Druhý rok se zaměřuje na evangelium Jana. Tentokrát se mnohem důkladněji rozebírají podobenství  

a základní věroučné otázky, kterým věří Adventisté (Trojice Boží, znovuzrození, Nová země, Duch svatý, 

co je to pokora, víra, pravá lítost apod.) Třetí rok se podrobně probírají Skutky apoštolů a jejich 

zkušenosti mezi lidmi. Protože školku C obvykle navštěvují děti 12ti-15tileté, lze s nimi studovat formou, 

která se začíná podobat sobotní škole. Probírá se jednotlivé téma, výběr nebo celá kapitola 

(převyprávění nebo čtení po perikopách), rozbor textu, otázky k textu, možné usměrněné vysvětlení 

z řad dětí. I v tomto věkovém období jsou velmi žádané soutěže (AZ kvíz, testy a otázky k textu, skládání 

veršů, domácí studijní úkoly, aj). Ve školce C se velmi často uplatňuje diskuse. Je proto velmi důležité, 

aby učitelé právě u těchto dětí měli dost vlastního biblického poznání a osobní zkušenost s Pánem 

Ježíšem, která je důležitá pro opravdovou radostnou motivaci.  

Ještě jedna poznámka závěrem: Nemůžeme docílit toho, aby vznikly věkově jednotné třídy jako ve škole. 

Nedá se zabránit přechodu dětí do jednotlivých období sobotní školky v různých časových úsecích. Určitě 

se stane, že děti neproberou přesně po sobě jdoucí témata a začnou například uprostřed již běžícího 

pětiletého cyklu, do kterého přejdou podle věku.  Přizpůsobí se tomuto cyklu a následně doběhnou 

začátek dodatečně. Nemělo by se ale stát, že o nějaký rok studia přijdou. Důležité je, aby aspoň jednou 

všichni prošli celkovou chronologií příběhu bible.  

Věřím, že Pán Bůh všem ochotným učitelům pomůže překonávat drobné překážky ve vzdělávání dětí  

a odmění všechny mocným požehnáním, které nabízí.  

S přáním Božího požehnání a radosti v práci s dětmi             

Eva Nováková (autorka RVP pro DSŠ) 


