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Dotace z kraje: 13 000 Kč

Cílem projektu je prohloubení dovedností učitelů při práci s třídním kolektivem v oblasti etiky, tentokrát v 
praktické rovině. Všem členům pedagogického sboru byla poskytnuta možnost sledovat odborníky při praktické 
práci s jejich třídou, která je podpořena ještě následnou konzultací s daným odborníkem. Etická výchova je na 
naší škole ve školním vzdělávacím programu zařazena jako předmět s jednohodinovou dotací týdně v pátém 
ročníku. Jsme si však vědomi její důležitosti a již v minulém školním roce jsme učinili kroky pro to, aby 
vzdělávání žáků v oblasti etické výchovy mohlo být realizováno i ve všech ostatních ročnících. Prostřednictvím 
krajské podpory byl proškolen celý učitelský sbor pro odbornou práci v třídnických hodinách. Šlo o mnoho 
potřebných teoretických informací s praktickými radami, které potvrdily zamýšlené strategie vedení školy v této 
důležité oblasti výchovy a vzdělávání. Od školního roku 2018/2019 je etické výchově poskytnut prostor 
zavedením třídnických hodin do rozvrhu povinně dvakrát měsíčně od 4. do 9. ročníku.

Etiku v životě považujeme za velmi důležitou. Mezi kolegy, s rodiči i širokou veřejností se shodujeme na tom, že
právě tato oblast ve společnosti značně upadá. Není podstatné se zde zabývat tím, kde je toho největší příčina.
Podstatný je fakt, že díky praxi víme a také věříme, že je možné tuto vzniklou situaci napravovat. Máme tu 
možnost přímo působit na naše žáky a dokonce i na rodiče. Zkvalitněním odbornosti tohoto působení 
dosáhneme zcela jistě lepších výsledků. Podaří se nám lépe pomoci vzdělávat a vychovávat žáky, kteří budou 
schopni efektivně komunikovat s ostatními, kteří dokáží navazovat a udržovat přátelské i partnerské vztahy a 
kteří budou rozumět sobě samým a budou cítit potřebu se celoživotně rozvíjet. Také pochopí zodpovědnost za 
svoje jednání i za to, že velkou měrou přispívají i k tomu, jak k nim přistupuje jejich okolí. Naučí se zdravě se 
prosazovat, respektovat ostatní, podporovat je, ale i odpouštět jim i sobě. Dokáží řešit každodenní problémy a 
také rozlišit svoje priority i nadání, jejichž rozvojem pomohou ostatním lidem i planetě.


	Etická výchova napříč školou

