
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu - Rozvojového programu „Podpora 

implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách  nižších 

ročnících víceletých gymnázií v roce 2015“ (č.j. MSMT-26901/2014) 

realizovaného na základě rozhodnutí číslo MSMT-3770-6/2015 a přílohy č. 1 

k tomuto rozhodnutí v rámci projektu Zkvalitnění podmínek pro výuku Etické 

výchovy na ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici.  

Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro výuku etické výchovy na ZŠ M. 

Kudeříkové, a to v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: u 2 

pedagogů absolvováním minimálně 40 hodinového kurzu etické výchovy a u 20 

pedagogů (z toho minimálně 15 učitelů) minimálně 20 hodinového kurzu 

(workshopu), a v oblasti materiálního vybavení zlepšit vybavení pomůckami pro 

výuku Etické výchovy získáním učebnic, pracovních listů a komiksů pro žáky, 

metodik a DVD pro učitele. Naše škola chtěla tímto přispět ke zlepšení 

výchovného působení na žáky a očekává snížení počtu výukových a výchovných 

problémů a účinnější prevenci sociálně patologických jevů, které v dnešní době 

ohrožují všechny žáky základních škol. 

Průběh projektu: projekt byl zahájen 31. 3. 2015 a ukončen 31. 12. 2015.  

V jarních měsících absolvovali dva učitelé (jeden z I. stupně a jeden z II. stupně 

školy) v rozsahu 40 hodin akreditovaný kurz Aplikace etické výchovy 

v pedagogické praxi.  

Od srpna do října proběhlo vzdělávání ostatních pedagogů formou workshopů 

jako semináře pro sborovnu v rozsahu 28 hodin na témata: Emoce a škola, 

Motivace žáků, Spolupráce pedagoga s rodiči, práce s odměnami tresty ve 

škole, Spolupráce pedagoga s rodiči a Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování 

jeho pozitivních očekávání. Vzděláváním prošlo celkem 23 pedagogů (z celkem 

30), z toho 18 učitelů, 2 vychovatelky a 3 asistenti pedagoga.    

Od září do listopadu bylo v rámci nákupů získáno pro výuku etické výchovy 180 

kvalitních učebnic pro 4. až 9. ročníky, 10 metodik pro učitele a 10 sad 

pracovních listů pro všechny ročníky ZŠ.  Jako doplňující materiály pro výuku 

ETV jsme zakoupili 8 sad DVD s tématy etické výchovy, 32 komiksových 

omalovánek pro 1. stupeň ZŠ a 31 komiksů pro 2. stupeň ZŠ, vše pro výuku 



etické výchovy. Deset třídních učitelů, kteří učí tento předmět, získalo 

dostatečné vybavení – metodiky pro jednotlivé ročníky, učebnice (15 ks do 

třídy) nebo pracovní listy pro žáky a další pomůcky na doplnění nebo zpestření 

výuky: DVD a komiksy. Vzhledem k tomu, že náklady na učebnice pro etickou 

výchovu byly nižší, než jsme očekávali, nakoupili jsme o něco vyšší počet DVD a 

dalších doplňkových materiálů tak, aby je mohli mít učitelé etické výchovy k pro 

každou hodinu dispozici a nemuseli si je vzájemně zapůjčovat. 

Závěr: cíl projektu byl splněn. Podmínky pro výuku etické výchovy na Základní 

škole M. Kudeříkové ve Strážnici byly zlepšeny, a to jak v oblasti dalšího 

vzdělávání, tak vybaveností pomůckami pro výuku tohoto předmětu. Etickou 

výchovu učí všichni třídní učitelé v rámci svého úvazku 1 hodinu týdně a 

v průběhu realizace projektu všichni prošli vzděláváním v oblasti etické 

výchovy. Buď se zúčastnili akreditovaného kurzu Aplikace etické výchovy, nebo 

prošli vzděláváním pro celou sborovnu. Současně byli všichni vyučující učitelé i 

žáci dostatečně vybaveni nebo dovybaveni pomůckami a učebními materiály 

pro výuku etické výchovy. 

Konkrétní výstupy z projektu byly splněny i překročeny: 2 pedagogové 

absolvovali 40 hodinový kurz etické výchovy; 23 pedagogů (plán počítal s 20) 

z toho 18 učitelů (plán počítal s 15 učiteli) se vzdělávalo formou 28 hodinového 

semináře pro celou sborovnu (skládal se z několika workshopů). Všichni učitelé 

etické výchovy byli dovybaveni pomůckami pro výuku etické výchovy: 

metodikami pro učitele, sadou DVD agent KIX, žáci všech ročníků, kde probíhá 

výuka etické výchovy ve školním roce 2015/2016, mají v dostatečném počtu 

k dispozici učebnice a komiksy agent KIX pro žáky. 

Ve Strážnici dne: 21. 12. 2015 

 

Mgr. Lucie Vratislavská  

školní koordinátorka projektu 

 


