
Projekt 

ETICKÁ VÝCHOVA DO TŘÍDNICKÝCH HODIN 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 

 

Ve školním roce 2022 – 2023 probíhal na škole projekt Etická výchova do třídnických hodin.  

Cílem projektu bylo ještě více odborně propracovat třídnické hodiny, a to zařazením cílených 

aktivit na etickou výchovu žáků. Z témat rámcového vzdělávacího programu jsme se v tomto 

projektu zaměřili hlavně na důstojnost lidské osoby a pozitivní hodnocení sebe sama i 

druhých.  

Žákům jsou prostřednictvím médií vštěpovány nepravdy o dokonalosti okolí, což má v praxi 

velmi negativní dopad na jejich sebepojetí v mnoha oblastech. Odráží se to samozřejmě i na 

hodnocení druhých a celkově na mezilidské vztahy ve škole i mimo ni.  

Třídnické hodiny máme již několik let zařazeny jako povinné mimo rozvrh jeden krát za 14 

dní. Program v těchto hodinách koordinuje na pravidelných schůzkách třídních učitelů 

metodička prevence. Další odborné inspirace všichni učitelé uvítají a nabyté dovednosti dále 

využijí pří práci s jednotlivci i celým třídním kolektivem. Z evaluace školy víme, že třídnické 

hodiny na naší škole velmi pozitivně hodnotí učitelé, rodiče i žáci samotní.  

Současná doba je pro žáky velmi složitá nejen díky nepravdám médií, ale i dlouhodobou 

epidemickou situací v zemi. Mnohé rodiny otřásly zdravotní i existenční problémy, což 

ovlivňuje i množství sil na podporu jednotlivých členů rodiny. Děti jsou velmi často 

upozaďovány. To se opět odráží do jejich sebepojetí. Je třeba jim dát prostor pro vyjádření 

jejich potřeb a pro zamyšlení, co je možné v jednotlivých situacích u nich samotných i u 

spolužáků dělat. Odborná podpora díky projektu zkvalitnila dovednosti pedagogů pro přímou 

práci se žáky v těchto oblastech. 

Získané prostředky jsme využili na uhrazení činnosti odborníka, který pracoval se žáky na 

téma důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe i druhých. Hodinám byli přítomni 

třídní učitel, metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka. Poté došlo vždy 

ke sdílení reflexe a zpětné vazby jednotlivých dospělých přítomných v hodině při práci se 

žáky. 



  
  

  
 


