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ANOTACE 

 
Bastová, Martina. Etická výchova jako samostatný předmět na 1. stupni základní školy, 

Pedagogická fakulta, Hradec Králové, 2019 

 

Závěrečná práce předkládá postup, který škola realizovala před začleněním Etické 

výchovy mezi povinné vyučovací předměty na 1. stupni základní školy. Teoretická část se 

zabývá legislativou a různými možnostmi – finanční a metodická podpora, úloha zřizovatele 

a školské rady -  které škola při řešení této situace má k dispozici. V praktické části je potom 

zachycen konkrétní postup při tvorbě ŠVP a v příloze také výsledek této činnosti. Tzn. 

zpracovaný školní vzdělávací plán pro předmět Etická výchova, tak jak bude v praxi 

využíván.  

Klíčová slova: Etická výchova, povinný předmět, školní vzdělávací plán, disponibilní hodiny,   

 

THE ABSTRACT 

 
Bastová, Martina. The Ethical education as an individual subject at the primary school, the 

Faculty of Education, Hradec Králové, 2019. 

 

The final thesis proposes the procedure which the school performed before 

integration the Ethical education between the compulsory school subjects. The theoretical 

part occupy with the legislation and possibilities – the financial and the methodical 

support, the founder’s role and the school council role – which the school has at its 

disposal. The particular procedure of the School educational programme (SVP) creation is 

captured in the practical part and there is the result of this aktivity in the attachment. It 

means the School educational programme made for the Ethical education subject in the 

way it will be applied in practise. 

 

The key words: The Ethical education, the compulsory subject, the School educational 

programme, the disposable lessons 
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ÚVOD 

Ve své práci mapuji praktický postup při zavádění samostatného předmětu Etické 

výchovy do vzdělávacího programu základní školy. Navrhla jsem po jedenácti letech na 

pozici ředitelky ZŠ začlenění Etické výchovy do skupiny povinných předmětů v naší škole, 

protože si uvědomuji potřebu žáků získat kompetence i v tomto směru. S jakými obtížemi a 

co vše jsem musela nejen z pozice vedoucího pracovníka zvládnout, než se mi podařilo 

rozhodnutí uvést do praxe, uvádím v této práci. Snad by se mohla stát i pro další pedagogy 

inspirací, jak na to. 

S Etickou výchovou jsem se podrobněji seznámila v roce 2012, kdy jsem 

absolvovala 40 hodinový vzdělávací kurz.  Obsah i pojetí výuky mi bylo velmi blízké, ale 

v té době jsem ještě nebyla přesvědčená o tom, že bych v tomto směru prakticky zvládla 

vzdělávat i své žáky. Bylo to mé první seznámení s tím, jak se dá etika vyučovat, ale trvalo 

dalších šest let, než jsem získala  potřebné zkušeností a došla k závěru, že teď to již zvládnu. 

Jsem přesvědčena o tom, že Etická výchova má důležité místo ve výchově a 

vzdělávaní každého z nás. Ale aby mé působení na žáky bylo správné a smysluplné, musela 

jsem se to naučit. Od roku 2012 jsem absolvovala různé semináře, školení a kurzy. Sledovala 

jsem, jak učí etiku zkušení pedagogové, naslouchala jsem postřehy a ostatních učitelů, četla 

jsem odbornou literaturu, až jsem konečně usoudila, že je škoda, nepředávat tyto poznatky 

dále. Přihlásila jsem se ke studiu Etické výchovy pod záštitou pedagogické fakulty 

Univerzity Hradec Králové, které mě jen utvrdilo v tom, že toto je správná cesta. A tak od 

září 2019 v naší základní škole začínáme.  A já se na to těším.  A věřím, že se na každou 

hodinu Etické výchovy budou stejně tak těšit i naši žáci. Možná budou mít pocit, že se 

vlastně neučí, že si hrají a povídají. A budou mít tak trochu pravdu. Etika se totiž ve 

skutečnosti „neučí“, ona se musí prožívat.  

Prostřednictvím výuky Etické výchovy bych chtěla přispět k tomu, aby naše 

společnost byla lepší – lidská, laskavá, slušná,  tolerantní, respektující. Abychom se nebáli 

komunikovat,  požádat o pomoc a také abychom pomoc nezištně poskytli, kdykoliv je 

potřeba. Ráda se v tom budu zdokonalovat společně se svými žáky.  

Při čtení předchozího odstavce se možná nabízí otázka: A ona ta naše společnost 

taková není? Odpověď bude záviset na zkušenostech a pohledu odpovídajícího. Já osobně 

mám ze současného světa dojem, že tyto atributy se mezi lidmi vytrácí. Není běžné pomáhat, 
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být slušný, a pokud tak někdo koná, je jeho jednání vyzdvihováno (v tom horším případě na 

to doplácí). A já bych naopak chtěla, aby lidskost byla normou a poukazováno aby bylo na 

opačný trend. A Etická výchova ve škole je jen malý krůček na cestě za touto lepší 

společností. 

Takže začínáme?  Může si škola zařadit Etickou výchovu do svého vzdělávacího 

programu? Za jakých podmínek? Co vše pro to musí udělat? Na tyto a další otázky se 

pokouším odpovědět na následujících řádcích své práce. 
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1 JAK ZAČÍT? 

Na první pohled se může se jevit, že začlenění předmětu Etické výchovy do 

vzdělávacího programu školy (ŠVP) nemusí být nikterak složité. A je to opravdu tak. 

Vyučovat etickou výchovu je dnes pro 1. stupeň základních škol dokonce povinnost 

vyplývající z RVP, a to prostřednictvím průřezových témat. Průřezová témata by měla 

spojovat větší počet vyučovacích předmětů  a měla by být pojítkem mezi výukou, životem 

uvnitř i mimo školu. Stěžejním úkolem je  podpora výchovné funkce vzdělávání. Tematické 

okruhy osobnostní rozvoj, multikultura, vztah člověka k prostředí, aj. by měly být součástí 

prakticky všech vyučovacích předmětů zařazených do ŠVP. Nakolik je však tento způsob 

dostatečný, záleží nejspíš na jednotlivých školách a přístupu pedagogů.   

Jestliže chceme, aby se na škole Etická výchova vyučovala prostřednictvím 

samostatného předmětu, existuje také způsob, jak toho docílit.  Každá škola má k dispozici 

volné hodiny (disponibilní), kterými posiluje určité předměty. A právě tyto disponibilní 

hodiny lze použít pro výuku samostatného předmětu Etická výchova.   

Pokud preferujeme druhou možnost, nejspíš jsme si již odpověděli i na často 

kladenou  otázku: Proč zavádět Etickou výchovu v podobě samostatného předmětu, když i 

průřezově lze obsah učiva Etická výchova vyučovat?   

Tím zásadním důvodem bude nejspíš skutečnost, že ve školách a především na 1. 

stupni základní školy, chybí předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku 

osobnosti žáka. Etická výchova je úzce propojena s mravní složkou výchovy. Zabývá se 

formováním názorů a přesvědčení, jež ovlivňují člověka tak, aby se v životě choval a jednal 

podle norem, zvyklostí a pravidel společnosti. A to je tak významná část lidského života, že 

si zaslouží minimálně jednu samostatnou hodinu týdně vzdělávání. Lidé, kteří se výukou 

etiky dlouhodobě zabývají tvrdí, že výuka prostřednictvím průřezových témat nejde do 

hloubky, a necílí na jednotlivce. Důvody pro zavedení samostatného předmětu  jsou 

následující: 

o Osobnost žáka je nutné vést k etickým principům a hodnotám smysluplně, systematicky, ne 

nahodile. 

o Výuka, která je založena na zážitku a zkušenosti žáka je časově náročná – nedá se 

dlouhodobě zařazovat do jiných hodin. 

o Časová náročnost se zvyšuje dále tím, že zkušenost je nutné reflektovat a zobecnit pro 

každodenní život. 
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o Zkušenosti mnoha evropských zemí, kde se etická výchova jako samostatný předmět 

vyučuje, tento názor potvrzují. 

 

1.1 Legislativa 

Etická výchova, kterou zavedlo Ministerstvo školství ČR jako Doplňující vzdělávací 

obor  (DVO) v roce 2010,  vychází především z koncepcí Roberto Roche Olivara ve 

Španělsku a Ladislava Lencze na Slovensku. Výuka tohoto oboru by měla být založena na 

systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové 

metody. Cílem Etické výchovy je vést žáky k prosociálnosti - činit dobro bez očekávání 

vnější odměny nebo protislužby. To znamená, že předpokladem a motivem prosociálního 

chování je vnitřní potřeba dělat to, co prospěje druhému. Jestliže si dítě osvojí  tyto 

prosociální postoje chování, s velkou pravděpodobností vyroste v charakterního člověka. 

Z této skutečnosti vycházel i výše jmenovaný prof. Robert Roche Olivar z Nezávislé 

university v Barceloně a vytvořil tak začátkem 80. let projekt Etická výchova. Ten na  

středoevropské školské podmínky později upravil Ladislav Lencz. (Motyčka, 2013, s. 44) 

Mezi charakteristiky prosociální osobnosti patří: 

o Projevení soucit s lidmi, kteří mají těžkosti 

o Mít radost z obdarování 

o Nezištně pomáhat druhým 

o Přijímat úspěchy jiných lidí bez závisti 

o Mít pochopení pro starosti ostatních 

o Prožívat s jinými lidmi jejich starosti a radosti 

o Respektovat odlišnost 

 

Obsahem vzdělávacího procesu jsou jednotlivá na sebe navazující témata, prostřednictvím 

kterých si žáci budují žádoucí sociální návyky.  

Témata:  

1. Mezilidské vztahy a komunikace.  

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.  
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3. Pozitivní hodnocení druhých.  

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.  

5. Komunikace citů.  

6. Interpersonální a sociální empatie.  

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.  

8. Reálné a zobrazené vzory.  

9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, 

spolupráce,   přátelství.  

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.  

Úspěšnost Etické výchovy je založena na propracované a logické struktuře 

výchovného programu. Žák se naučí zvládat nejprve základní sociální dovednosti, které jsou 

předpokladem pro osvojení těch složitějších. Například žák dokáže přijmout sám sebe 

(vytvoří si pozitivní sebehodnocení) a teprve pak může pozitivně hodnotit druhé. Co sám 

nemá, nemůže autenticky promítat do sociálních vztahů.  

Dnešní svět přináší řadu problémů do všech oblastí života společnosti. Obsah 

doplňujícího vzdělávacího oboru proto tvoří i šest aplikačních témat. Díky nim mohou žáci 

vhodněji a efektivněji realizovat osvojené sociální dovednosti v každodenním životě.  

Mezi aplikační témata patří:  

Etické hodnoty  

Sexuální zdraví  

Rodinný život  

Duchovní rozměr člověka  

Ekonomické hodnoty  
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Ochrana přírody a životního prostředí  

Předností Etické výchovy je, že počet a oblasti aplikačních témat nejsou uzavřeny, 

takže tento doplňující vzdělávací obor je otevřen inovacím, které by reflektovaly a snažily 

se řešit nové problémy moderního člověka.  

Osvojení cílových hodnot Etické výchovy kromě výchovného programu podporuje 

nebo tlumí výchovný styl, který je založen na osobním příkladu pedagoga. Podle zjištění R. 

Roche Olivara a Ladislava Lencze mezi dovednosti pedagoga, které zásadně výchovný styl 

ovlivňují, patří:  

 vytvořit výchovné společenství,  

 přiměřeně vybízet žáky k prosociálnímu chování,  

 vyjadřovat pozitivní očekávání od žáků (atribuce),  

 klidně poukázat na důsledky chování žáků (induktivní disciplína),  

 uvážlivě používat odměny a tresty,  

 vytvořit jasná a srozumitelná pravidla a důsledně vyžadovat jejich dodržování,  

 vytvořit radostnou atmosféru,  

 bezpodmínečně přijmout každého žáka,  

 do výchovného procesu ve škole zapojit rodiče.  

Doplňující vzdělávací obor Etická výchova používá především metody běžné 

v zážitkové pedagogice. Jedná se o rozhovor, diskuzi, inscenační techniky, didaktické hry, 

řešení problémové situace, besedy, projekty atd. Žáci se učí především z vlastního prožívání, 

které potom ovlivňuje jejich postoje a chování. Pedagog zůstává v pozadí. Jeho úlohou je 

uvést děti do situace a poté je nechává uvažovat, diskutovat, experimentovat a získávat nové 

zkušenosti.  (Nováková, 2009, s. 15)  

Dalo by se říct, že učitel je průvodcem – moderátorem a děti se učí a vychovávají 

samy.  Tento metodický přístup (Roche, 1992) vedoucí k osvojení sociální dovedností se 

skládá ze čtyř fází:  

 Senzibilizace - žák je vhodnou metodou motivován („zcitlivěn") pro dané téma.  

 Hodnotová reflexe - na základě otázek pedagoga se žák dostane k podstatě tématu. 

Výsledek reflexe pedagog shrne.  

 Nácvik sociální dovednosti ve třídě (následuje reflexe)  
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 Přenos do reálného života - na základě praktických úkolů (následuje reflexe).  

Bez reflexe po každé aktivitě by se Etická výchova stala pouhým ,,hraním si". Díky 

přemýšlení o předchozí zkušenosti a následném zevšeobecnění pedagogem nebo žákem 

samotným, může  Etická výchova jako celek měnit názory, postoje a chování žáků. (Lencz, 

1998) 

Předmět Etická výchova směřuje k vytváření klíčových kompetencí tím, že sleduje 

následující dílčí cíle:  

 Rozvinout u žáků schopnosti aktivně a tvořivě ovlivňovat měnící se životní a 

pracovní podmínky.  

 Umožnit žákům navázat a rozvíjet uspokojivé vztahy.  

 Vést žáky k rozpoznání povahy problému a k jeho aktivnímu řešení na základě 

získaných dovedností a vědomostí.  

 Rozvinout u žáků správné způsoby komunikace a demonstrovat nové formy 

efektivního a tvořivého využívání dostupných prostředků komunikace.  

 Vést žáky na základě osobní zkušenosti k pochopení výhod spolupráce.  

 Vést žáky k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých.  

 Vytvořit vnější podmínky, aby žáci mohli vnímat, přijímat, vytvářet a rozvíjet etické, 

kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení 

lidských potřeb.  

 Rozvinout u žáků schopnost samostatně pozorovat, experimentovat a získané 

výsledky kriticky posuzovat a vyvodit z nich závěry pro využití v budoucnosti.  

 Vést žáky k rozpoznání smyslu a cíle učení.  

 Umožnit žákům kriticky hodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich.  

 Podněcovat žáky ke kritickému myšlení, aby byli schopni činit uvážlivá rozhodnutí, 

za která jsou zodpovědní a která jsou schopni obhájit.  

 Vést žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, k snaze jim porozumět a vhodně 

na ně reagovat.  

 Umožnit žákům vytvořit si pozitivní představu o sobě samém, aby mohlo dojít 

k posílení sebedůvěry a samostatnému seberozvoji.  

 Vést žáky k ovládání vlastního chování.  

 Vytvořit podmínky, aby žáci mohli na základě ohleduplnosti, úcty k druhým a snaze 

pomáhat participovat na utváření dobré atmosféry v týmu.  
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 Povzbuzovat žáky k respektu přesvědčení a hodnot druhých lidí.  

 Rozvinout u žáků schopnost vcítit se do situací ostatních lidí.  

 Vést žáky k odmítavému postoji vůči fyzickému i psychickému násilí.  

 Umožnit žákům pochopit základní environmentální a ekologické problémy a 

souvislosti.  

 Podněcovat žáky k uvážlivému a vhodnému rozhodování v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.  

 Vést žáky, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality 

a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 

životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.  

(MŠMT, Čj. 12586/2009-22, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 

kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

 

1.2 Pedagogové 

Přestože bývá hlasitě a často veřejností poukazováno na to, že etika v naší společnosti 

výrazně strádá, jen v každé 9. základní škole v České republice se předmět se zaměřením na 

tuto oblast vyučuje. Stále převládá model, kdy je etika propojena s občanskou nebo rodinnou 

výchovou a je v RVP zařazena jako průřezové téma. Možná je to i proto, že ji učitelé neumějí 

jako samostatný předmět učit. Což koresponduje i se závěry zprávy ČŠI z roku 2016, ze 

kterých vyplývá, že cca každá třetí základní škola v České republice jako důvod, proč 

nevyučuje Etickou výchovu jako samostatný předmět, uvádí  problémy personálního 

charakteru. (ČŠI, 2016) 

Ano, etika se nedá dost dobře vyučovat bez toho, aniž by byl pedagog do předmětu  

„vtažen“ a s jeho obsahem zcela ztotožněn. Jen stěží si dokážu představit výuku učitelem, 

kterému byl předmět Etická výchova přidělen, aby měl naplněn úvazek, a tento pedagog 

nemá žádné zkušenosti s tím, jak výuku předmětu uchopit, jak postupovat a proč.  

Bez kolegiální podpory se ve škole Etická výchova dá vyučovat velmi 

problematicky. Jestliže se škola rozhodne Etickou výchovu vzdělávat prostřednictvím 

samostatného předmětu, měla by mít na pozicích pedagogů vzdělané a nadšené lidi, kteří se 

v oboru orientují a chtějí tento předmět vyučovat. 
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Pokud si chce pedagog doplnit vzdělání, může například využít nabídky Etického 

fóra ČR (zmiňuji dále), od zimního semestru 2012 mohou případní zájemci studovat 

bakalářský program Etická výchova v aprobaci s dalšími předměty na Pedagogické fakultě 

Univerzity Hradec Králové. A jestliže chce někdo obor Etická výchova vystudovat jako 

magisterské učitelské studium i to lze. V České republice tento obor nabízí jako jediná 

v České republice již zmíněná Univerzita v Hradci Králové. Toto magisterské učitelské 

studium připravuje kvalifikované učitele pro výuku na 2. stupni ZŠ. Tato univerzita také 

nabízí v rámci celoživotního vzdělávání i kurz Etické výchovy, ve kterém si stávající 

pedagogové mohou potřebné vzdělání v oboru doplnit. Tento 250hodinový kurz je určen 

pedagogickým pracovníkům, kteří absolvovali vysokoškolské magisterské studium 

pedagogického zaměření či jiné pedagogické vzdělání, tedy učitelům základních a středních 

škol. 

 

1.3 Podpora 

1.3.1 Metodická podpora 

Etické fórum České republiky, z.s. 

Jako občanské sdružení bylo zaregistrováno již v roce 1999. Jejím cílem je kultivace 

a vzdělávání v oblasti etiky na poli pedagogickém, podnikatelském a ve společnosti, apelace 

na slušnost a morálku. Za tímto účelem Etické fórum ČR pořádá akreditované kurzy, 

semináře a konference nejen pro učitele, ale i pro veřejnou správu. Realizuje rovněž projekty 

napomáhající ke zlepšení vztahů a vytváření harmonického vývoje osobnosti. Činnost 

spolku není zaměřena na teorii a filozofování, ale na praktický užitek. Pomocí moderní 

pedagogiky usiluje zážitkovou metodou o nácvik sociálních dovedností, který formuje 

morálně vyzrálého člověka vyznačujícího se komunikativností, kreativitou, zdravým 

sebevědomím, pozitivním hodnocením druhých a především prosociálním stylem jednání.  

Etické fórum ČR se především zaměřuje na vzdělávání pedagogů formou dvouletých 

akreditovaných kurzů k předmětu Etická výchova, organizování akreditovaných seminářů, 

celostátních konferencí, na vytváření metodik a ediční činnost. Kurz Etické výchovy, který 

společnost nabízí v rozsahu 250 hodin (2 roky) je systematické a dlouhodobé vzdělávání, 

které vede k osvojení základních sociálních dovedností a následnému transferu pozitivních 

změn chování a postojů do běžného života. Pro zvýšení kvality kurzu spolupracuje Etické 
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fórum ČR s PedF. Univerzity Hradec Králové a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. 

Zájemci o kurz s dokončeným pedagogickým magisterským či bakalářským vzděláním nebo 

VŠ s doplňujícím pedagogickým vzděláním se mohou při zahájení kurzu souběžně přihlásit 

k distančnímu studiu na univerzitu do programu celoživotního vzdělávání. Účast v kurzu jim 

je započítávána v rámci tohoto programu. Po absolvování kurzu Etické výchovy získají 

osvědčení od Etického Fóra ČR a rovněž od univerzity, které je bude opravňovat realizovat 

projekt a výuku v předmětu Etická výchova v rámci ŠVP. 

Etické fórum ČR také nabízí  odbornou konzultaci při změně školního vzdělávacího 

programu a zařazení Etické výchovy do ŠVP ať už průřezově nebo jako samostatného 

předmětu. Mimo to pořádá Etické fórum semináře, konference a zaměřuje se na ediční a 

publikační činnost. 

 

Etická výchova, o.p.s. 

Vznikla v roce 2010, kdy se dvě občanská sdružení rozhodla přispět k zlepšení 

situace v oblasti etické výchovy tím, že společně založila obecně prospěšnou společnost, 

která se touto problematikou bude zaobírat.  Momentálně se Etická výchova, o.p.s. řadí mezi 

nejvýznamnější organizace u nás zabývající se etikou a etickým vzděláváním. 

Mimo jiné tato společnost pomáhá školám zavádět Etickou výchovu do vzdělávacího 

programu a do praxe. Vzdělává pedagogy v krátkodobých i dlouhodobých kurzech a školí i 

celé kolektivy (např. témata Osobnost učitele a klima školy, Pedagogická komunikace a 

klima školy, Jak předcházet výchovným problémům, Asertivita jako sociální dovednost, 

Základy prosociální komunikace  atd.) 

Od roku 2013 uděluje společnost pod záštitou Ministerstva školství ČR ocenění 

Etická škola.  Nabízí školám metodickou podporu – poskytuje didaktické pomůcky, pracovní 

listy, učebnice. Pořádá konference, setkání a předává zkušenosti. S podporou 

Moravskoslezského kraje  realizuje již třetím rokem projekt "EtV zlepšuje sociální klima 

škol v MSK".   

 

1.3.2 Finanční podpora 

Adopt a School for Ethics (ASET)   

Vzhledem k tomu, že bylo a je hodně škol, které by Etickou výchovu rády do výuky 

začlenily, ale nemají finanční prostředky na kvalitní vzdělání pedagogů, došlo v roce 2012  
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k propojení  korporátní sféry a škol prostřednictvím programu Adopce školy pro Etickou 

výchovu (ASET). Záštitu nad projektem převzaly Americká obchodní komora a 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

Program Adopt a School for Ethics (ASET) propojuje firmy, kterým záleží na rozvoji 

etického prostředí, s jednotlivými školami. Firma si v jeho rámci adoptuje svou vlastní školu 

a podpoří v ní zavedení Etické výchovy. ASET je program společenské odpovědnosti firem, 

ale i jednotlivců, který umožňuje cílenou podporu základním školám, které chtějí zavést 

Etickou výchovu, ale nemají proškolené učitele a finance na jejich vzdělávání.  

ASET je organizačně velmi úzce propojen s Etickou výchovou o.p.s. 

 

MŠMT 

 I ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo v minulých letech 

vyhlášeno několik rozvojových programů na podporu implementace Etické výchovy do 

vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Poslední výzva 

však byla vyhlášena v roce 2016. Co bylo možné ze strany MŠMT finančně podpořit? Šlo 

zejména o tyto aktivity a náměty: 

 vzdělávání učitelů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zaměřeného na etickou výchovu  

 DVPP pro pedagogický sbor na témata etické výchovy v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“ - zejména metody 

vzdělávání, motivace žáků, práce s rodiči); 

 tvorba a realizace školních nebo žákovských projektů, včetně spolupráce s  rodiči, 

inovace školních vzdělávacích programů - začlenění témat etické výchovy do 

koncepce školy a do všech vzdělávacích oblastí pod vedením metodika nebo 

odborného konzultanta na etickou výchovu (příklady dobré praxe); 

 nákup, či tvorba pomůcek pro výuku etické výchovy. 

 

V současné době však není žádný program ze strany MŠMT s cíleným  zaměřením na 

Etickou výchovu vyhlášen. 

 

 Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  

 Momentálně (od 28. 2. 2018) probíhá již druhá výzva Řídicího orgánu OP VVV, která 

se nazývá Šablony II.  Prostřednictvím dotace z tohoto projektu lze financovat i potřebné 

vzdělávání jednotlivých pedagogů, nebo i celých učitelských kolektivů. Lze také zaplatit 
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pedagogům náslechové hodiny v jiných školách, kde již výuky etiky probíhá, popřípadě 

umožnit výuku v tandemu. A nejen to. Škola si také může vybrat šablonu, kterou bude 

financovat odborníky, kteří seznámí rodiče s pojmem Etická výchova, co  je obsahem tohoto 

předmětu, co vše se žáci mohou naučit, proč vlastně vzdělávat v tomto oboru, atd. Konkrétně 

se jedná o tyto šablony:  

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ  

 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  

 Tandemová výuka 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv  

 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

 Jestliže škola plánuje změny v koncepci, ŠVP a s tím souvisejícím vzděláváním 

pedagogů a osvětou rodičů a veřejnosti, může si potom vhodně navolit i skladbu šablon 

v tomto projektu tak, aby se jim úpravy prováděly snadněji a ekonomicky. 

  

1.3.3 Personální podpora  - pedagogický sbor 

Ideální situace ve škole nastane, když se celý pedagogický sbor shodne na zásadách 

Etické výchovy a v jejím duchu i na přístupu k žákům.  Jak ale přesvědčit nerozhodné 

kolegy, rodiče, zřizovatele, že výuka Etické výchovy má opodstatnění? Proč se zaměřit právě 

tímto směrem, když moderní je angličtina, počítače, tělesná výchova? Jak argumentovat? 

Nestačí-li slovní argumenty, je určitě přínosné, mohou-li pedagogové a popřípadě i rodiče 

zhlédnout ukázkové hodiny, zúčastnit se praktických nácviků, besedovat s odborníky, 

promluvit si s učiteli i žáky, kteří  se již na Etické výchově aktivně podílí, předat si 

zkušenosti. Není také od věci, zajistit pro pedagogické týmy společné vzdělávání. Použít lze 

také příklady dobré praxe, statistické výsledky a výzkumy ze zemí, kde se Etická výchova 

běžně vyučuje. 

A není potřeba chodit ani příliš daleko. Etická výchova se již  přes dvacet let realizuje 

na slovenských školách jako povinně - volitelný předmět (zahájení výuky se datuje od září 

1993 na 2. stupni a od září 2004 na 1. stupni ZŠ). Nejprve byla alternativou k výuce 
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Náboženství. Žáci, kteří neměli o výuku víry zájem, navštěvovali hodiny Etické výchovy. 

Dle Motyčky (2013) je Etická výchova na Slovensku  jednoznačně potřebná, měla by zůstat 

samostatným předmětem, neměla by alterovat s náboženskou výchovou, měla by být 

povinná pro všechny žáky a obsah předmětu by měl být zčásti výchovný a zčásti teoretický. 

A s jakými výsledky se pojí zavedení Etické výchovy do hlavního vzdělávacího proudu na 

Slovensku? Během evaluace, která probíhala na základě dotazování učitelů, se došlo 

k následujícím zjištěním (Motyčka 2013):  

 Žáci získali většinou důvěru k učiteli etické výchovy a dokázali se svěřit se svými 

problémy.  

 Změnilo se chování žáků při výuce etické výchovy: ubylo sporů a hádek, zvýšila se 

disciplinovanost žáků.  

 Žáci se naučili respektovat vzájemné odlišnosti.  

 Výuka etické výchovy učitelé i žáci prožívají i jako příjemný zážitek, který přináší 

osvěžení a odpočinek.  

 Díky etické výchově se daří lépe řešit i výchovné přešlapy žáků  

Výsledky evaluace ukazují, že Etická výchova může sehrát významnou roli při 

výchově žáků a mnohým z nich může být pomocí při vytváření vlastní identity. Etická 

výchova se nesnaží problémy řešit represí, ale pozitivním odkrýváním životních 

alternativ a potencialit žáků.  

 

1.3.4 Podpora ze strany zřizovatele a zákonných zástupců 

Zřizovatel je ten, kdo organizaci „stvořil“, nastavil parametry, za kterých škola 

funguje, zajišťuje finanční podmínky pro provoz a s trochou nadsázky se dá říct, že i 

ovlivňuje  směřování školy. Tento model však není zcela správný. Koncepce, vize školy, 

školní vzdělávací program by měly být v kompetenci ředitele a pedagogů. Zřizovatel by měl 

být o těchto záležitostech informován, měl by spolupracovat a  do kompetencí vedení 

organizace zásadním způsobem nezasahovat. Z toho důvodu informujeme před samotnou 

úpravou zřizovatele o tom, že se připravuje úprava školního vzdělávacího plánu školy a jaké 

důvody nás k tomuto zásahu do ŠVP vedou. V souvislosti s tímto je potřeba porovnat i 

dlouhodobou koncepci školy, zda úpravou ŠVP  nedochází k odklonu od dlouhodobých cílů 
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organizace, zda je v souladu s vizí školy a v případě, že nalezneme rozpory, vše upravit a 

sjednotit. 

Ke spolupráci při úpravě školního vzdělávacího plánu ale bude nutné pozvat 

školskou radu. Přesněji k jeho schválení. Proč je tomu tak? To nalezneme v Zákoně č. 

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Který přesně vymezuje pravomoci této rady, která je složena z 

1/3 zákonnými zástupci žáků,  z 1/3 zástupci zřizovatele a z 1/3 pedagogickými zaměstnanci 

školy. Tento orgán školy umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým 

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. A to v těchto 

oblastech: 

 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování  

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy  

 schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a 

navrhuje jejich změny  

 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů  

 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  

 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření  

 projednává inspekční zprávy České školní inspekce  

 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy  (dle § 168 Školský zákon) 

  Z důvodu, že školská rada má na schválení výše uvedených dokumentů 1 měsíce od 

jejich předložení ředitelem školy, je rozumné neodkládat projednávání na školské radě na 

pozdější termín. Může se stát (a podle školského zákona na to má školská rada právo), že 

rada předložený dokument neschválí. Potom je nezbytné, aby ředitel školy předložil  

dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se již účastní 

zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská 

rada neprojedná dokument do 1 měsíce od jejich předložení, rozhodne o dalším postupu bez 

zbytečného odkladu zřizovatel. Z čehož je patrné, že tento proces se může i poněkud časově 

natáhnout.  



 

20 

 

K upravenému ŠVP se navíc může inovovat i koncepce školy, popřípadě doplňovat 

pravidla pro hodnocení žáků. Všechny tyto úpravy a zásahy do dokumentů vyžadují 

schválení školské rady. Proto je vhodné tuto část realizace nepodceňovat a ponechat si zde 

dostatečnou časovou rezervu. 

Informace směrem k žákům a jejich zákonným zástupcům 

Jestliže jsme se dostali do fáze, že máme inovaci ŠVP zdárně zpracovanou, 

projednanou a schválenou pedagogickou radou a školskou radou, je s ní také obeznámen 

zřizovatel školy, máme v souladu koncepci, vizi, plánování školy a školní vzdělávací plán, 

je nejvyšší čas seznámit také s úpravami  ŠVP žáky a jejich zákonné zástupce. Zde se nabízí 

možnost informovat rodiče na třídních schůzkách, objasnit jim záměr, důvody a zodpovědět 

případné dotazy. Další variantou je například informovat zákonné zástupce žáků písemně 

prostřednictvím elektronické komunikace, vyvěšením informace na web školy apod. 

Provádíme-li úpravu školního vzdělávacího plánu školy formou dodatku, 

dodržujeme řádné číslování a dodatek přikládáme k platnému dokumentu. Dodatek 

zveřejňujeme i na stránkách školy tam, kde máme umístěn i ŠVP.  

Jestliže jsme vydali zcela nový ŠVP – upravený, který respektuje a zahrnuje všechny 

doposud vydané dodatky je nutné původní dokument uchovat v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

Pokud jsme se dostali až zde, jsme v podstatě na konci teoretické přípravy a můžeme 

vše uvést do praxe. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části své práce předkládám konkrétní postup a výsledek - zpracovaný vzdělávací 

plán Etické výchovy naší školy (Příloha 2), který je součástí Školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) S vědomostmi za poznáním. 

 

2.1 Hodinová dotace  

  V roce 2008 jsem nastoupila do funkce ředitelky menší obecní školy. V dalším 

školním roce od mého nástupu začala výstavba zcela nové a velké sportovní haly, kterou 

dostala škola později k využívání. Toto a skutečnost, že se děti stále méně hýbou, nás zcela 

přirozeně navedly k tomu, že jsme v roce 2010 posílili výuku předmětu Tělesné výchovy o 

jednu hodinu týdně. Výuka tohoto předmětu pak probíhala v jedné dvouhodinové a jedné 

jednohodinové vyučovací jednotce za týden.  Po vyhodnocení 8letých zkušeností  

(s přihlédnutím  k faktu, že samostatná hodina Tělesné výchovy činila s ohledem na čas 

nutný na přecházení přes komunikaci, převlékání žáků a dodržení povinných přestávek 

daleko méně než daných 45 minut a byla tak neefektivní) jsme se rozhodli upravit časovou 

dotaci a disponibilními hodinami posílit jiný předmět. Tělesná výchova se nadále bude učit 

ve dvouhodinových blocích, pouze však jedenkrát v týdnu, jednohodinovou výuku rušíme. 

Snažíme se tímto nesnižovat efektivnost výuky předmětu Tělesná výchova a současně i 

eliminovat riziko spojené s přecházením frekventované komunikace mezi školou a 

tělocvičnou. Žáci ale o pohybové aktivity nepřijdou, na škole i nadále bude pracovat 

v odpoledních hodinách školní  klub se zaměřením na sportovní činnost. Děti, které budou 

mít zájem, se mohou do tohoto klubu přihlásit.  

Takto, aniž bychom nějakým razantním způsobem zasahovali do školního 

vzdělávacího plánu školy, jsme získali disponibilní hodiny, které nám umožňují začlenit 

Etickou výchovu jako samostatný předmět do 1. – 5. ročníku s časovou dotací 1 

hodina/týdně. 

Tyto změny a doplňky byly projednány v pedagogické radě v dubnu 2019 a následně 

schváleny školskou radou. Dokument nabyl platnosti dne 1. 5. 2019 s účinností od 1. 9. 

2019.  

Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem základního vzdělávání 
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2.2 Etická výchova  v našem ŠVP - aktuálně 

Jak již zmiňuji výše, dosud (do 31. 8. 2019) jsme Etickou výchovu vyučovali jako 

průřezové téma. Ze školního vzdělávacího plánu naší školy zde uvádím očekávané výstupy 

žáků po 1. a 2. období a učivo, prostřednictvím kterého by žák měl kompetence získat: 

1. období  - žák  

 si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, 

dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou 

gestikulaci  

 se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 

pravidel  

 si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k 

druhým  

 si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých  

 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 

soucitu, zájem o spolužáky  

 vyjadřuje city v jednoduchých situacích  

 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů  

 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc  

 2. období - žák 

 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální 

komunikace, zvládá položit vhodnou otázku  

 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení  
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 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 

pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách  

 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě 

empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí  

 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v 

kolektivu třídy  

 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na 

nevhodné reaguje asertivně  

Učivo 

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

 komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základní 

komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace 

 základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba, 

poděkování, omluva 

 základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, 

postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky 

 komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity 

spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 

 sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, 

podpora sebeoceňování 

 pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, 

vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná 

reakce na pochvalu 



 

24 

 

 akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění 

odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých 

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE 

 tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění 

úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování 

 schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní 

pravidla spolupráce 

 elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření 

soucitu, přátelství 

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ 

 iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve 

třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu 

 asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k 

podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání 

          

         Výše uvedené odpovídá požadavkům RVP a při kontrole ŠVP Českou školní inspekcí  

nebyly shledány žádné nedostatky. Avšak nejen já, ale i někteří mí kolegové jsme v posledních 

několika letech získali pocit, že mít přílohu Etické výchovy v pořádku je sice fajn, ale že je 

nezbytné klást na výuku etiky daleko větší důraz, než tomu bylo doposud. Že je potřeba vést 

děti k pohybu a zdravému způsobu života, ale stejně tak je nutné, aby byly pozitivními lidmi, 

uměli se orientovat ve společnosti, respektovali sebe a ostatní, jednali v úctě k prostředí a 

životu. A proto jsme část školního vzdělávacího plánu školy, která se týká Etické výchovy, 

přepracovali.   A jak jsme si s tím poradili, uvádím v následující kapitole. 

 

2.3 Etická výchova v našem ŠVP - nově 

Při zpracovávání obsahu předmětu Etická výchova jsme vycházeli z požadavků 

MŠMT  - Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně 
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Doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova, který je účinný od 1. 9. 2010 (Příloha č. 

1). Dále jsme se opírali o metodické materiály L. Lencze (2000, 2003, 2008) a M. Novákové 

(2009).  

Etická výchova čerpá inspiraci především z humanistické pedagogiky, která v sobě 

zahrnuje velké množství různých názorů, jejichž společným jmenovatelem je důraz na 

emocionální a vztahovou stránku výchovy. Tyto se také promítají v našem ŠVP: 

1. Každý člověk má svoji důstojnost – respektujme individualitu druhých. 

2. Člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme žáky v samostatném a 

odpovědném rozhodování. 

3. Nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost – za vhodných podmínek 

realizujme zážitkové aktivity. 

4. Pro vzdělávání je důležité výchovné společenství, založené na důvěře – často vyjadřujme 

pozitivní city. 

5. Učitel má být příkladem – zaměřme se především na tento nejdůležitější prostředek 

výchovy tím, že budeme pracovat na vlastní sebevýchově. 

2.3.1 Kompetence 

Ve školním vzdělávacím programu školy v úvodní části informujeme, které z klíčových 

kompetencí žáka  prostřednictvím výuky Etické výchovy chceme utvářet a rozvíjet. 

Upraveno dle Motyčky (2013) Jsou to: 

 

Kompetence k učení 

Žák  

 kriticky hodnotí  získané poznatky, vyvozuje z nich závěry a diskutuje o nich, 

 váží si výsledků svého učení, 

 dokáže určit smysl a cíle učení. 

 

Kompetence k řešení problémů:  

Žák 

 rozpozná a pochopí problém a iniciativně ho řeší na základě získaných dovedností a 

vědomostí, 
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 hodnotí informace, které vedou k řešení problému, ověřuje si správnost řešení, 

aplikuje získané poznatky a postupy v řešení problémů v obdobných situacích,  

 činí uvážlivá rozhodnutí, za která je zodpovědný a která je schopen obhájit. 

 

Kompetence komunikativní:  

Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v ústním projevu,  

 pomocí her se aktivně zapojuje do spolupráce s ostatními, diskutuje s nimi,  

 používá vhodné výrazové prostředky komunikace,  

 naslouchá promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět a vhodně na ně reagovat. 

 

Kompetence sociální a personální:  

Žák 

 ohleduplně a s úctou vnímá mezilidské vztahy, poskytuje pomoc a umí o ni požádat,   

 si vytváří pozitivní představu o sobě samém, aby mohlo dojít k posílení sebedůvěry 

a samostatnému seberozvoji,  

 navazuje a rozvíjí vzájemně uspokojivé vztahy, chápe na základě osobní zkušenosti 

výhody spolupráce, 

 jedná tolerantně, vstřícně a chápe potřeby a postoje druhých, 

 ovládá a řídí vlastní konání a chování,  

 podílí se na základě ohleduplnosti, úcty k druhým a snaze pomáhat na utváření dobré 

atmosféry v týmu, 

 respektuje přesvědčení a hodnotu druhých lidí, 

 dokáže se vcítit do situací ostatních lidí. 

 

Kompetence občanská:  

Žák 
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 vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním 

uspokojení lidských potřeb, 

 odmítá fyzické i psychické násilí, 

 chápe základní environmentální a ekologické problémy a souvislosti, 

 uvážlivě a vhodně se rozhoduje v zájmu podpory a ochrany zdraví. 

 

Kompetence pracovní:  

Žák 

 aktivně a tvořivě ovlivňuje životní a pracovní podmínky,  

 odpovědně přistupuje k výsledkům pracovní činnosti jak z hlediska kvality a 

hospodárnosti, tak i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 

životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. 

 

2.3.2 Cíl, výchovný styl, program, metody a metodický postup 

Etické výchovy v novém ŠVP 

V ŠVP jsme si stanovili výchovný cíl Etické výchovy, ke kterému bychom měli 

směřovat.   

 

Cíl etické výchovy – prosociální chování – definice dle prof. R. Roche - Olivara ( 

Nováková, 2009, s. 13): 

 Chování ve prospěch druhého, které nevyplývá z povinnosti.  

 Chování bez očekávání protislužby nebo vnější odměny.  

 Chování podporující reciprocitu (tj. podobné chování).  

 Chování, které nenaruší identitu objektu (toho, který se chová prosociálně).  

 

Poté jsme charakterizovali, jaké je prosociální osobnost: 

 Navzdory složitosti problémů je optimistická.  

 Je oporou institucí.  
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 Přináší nové věci.  

 Umí poskytnout pomoc.  

 Projevuje jistotu v ovládání skutečnosti.  

 Je empatická, osobně přitažlivá.  

 Má smysl pro humor.  

 Umí se odosobnit a získávat následovníky.  

(Nováková, 2009, s. 13) 

Prosociální osobnost má osvojeny jisté zásady, které vytváří jistý morální kodex, 

který lze nazývat zásadami prosociálního chování: 

1. Komunikuj otevřeně 

2. Vždy jednej s úctou k sobě i ostatním 

3. V každém člověku se snaž nalézt pozitivní vlastnosti 

4. Buď nápaditý a tvořivý v oblasti lidských vztahů 

5. Často vyjadřuj pozitivní city – radost, uznání, nadšení. Negativní vyjadřuj 

ohleduplně a ne často. 

6. Buď empatický, respektuj postoje, city a názory jiných 

7. Buď asertivní, agresivita a pasivita nevedou k cíli 

8. Měj pozitivní vzory a sám buď příkladem 

9. Buď prosociální 

10. Angažuj se pro společnost 

 

Dále jsme si v ŠVP stanovili způsob, jakým přistupuje učitel k žákům – výchovný 

styl pedagoga. Do výchovného stylu zahrnujeme způsoby chování učitele ve vztahu k 

žákovi. Dalo by se říci, že se jedná o celkový způsob výchovy. Výchovný styl vychází 

z osobního příkladu pedagoga a zesiluje, nebo tlumí „efektivitu“ osvojování si cílových 

dovedností žáka. (Motyčka 2013)  
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Etická výchova je natolik specifický předmět, že ho nelze svazovat autoritativními 

výchovnými metodami. Pedagog respektuje tato pravidla: 

 Vytvořit ze třídy výchovné společenství.  

 Přijmout dítě takové, jaké je, a projevovat vůči němu přátelské city.  

 Přidělit pozitivní vlastnosti (pozitivní očekávání).  

 Formulovat jasná a splnitelná pravidla hry.  

 Reagovat na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky.  

 Vybízet k prosociálnímu chování.  

 Odměny a tresty používat přiměřeně.  

 Zapojit do výchovného procesu i zákonné zástupce.  (Nováková, 2009, s. 13) 

 

Také bylo potřeba stanovit náplň předmětu, který bude rozvíjet dispozice, schopnosti a 

způsobilosti,  vedoucí k prosociálnímu chování žáka.  Jednotlivá témata musí být  provázána 

tak, aby jejich logická posloupnost vedla  k postupnému zdolávání cíle etické výchovy, 

k osvojení postojů a k základní hodnotové orientaci žáků. Tento program etické výchovy 

(Nováková, 2009 s 28 – 31) se realizuje  prostřednictvím prožitkové výuky při aplikování 

účinného výše zmíněného výchovného stylu pedagoga v jednotlivých stupních: 

1. Komunikace  

2. Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě  

3. Pozitivní hodnocení druhých  

4. Tvořivost a iniciativa. Řešení problémů a úloh  

5. Vyjadřování a komunikace citů  

6. Empatie  

7. Asertivita  

8. Reálné a zobrazené vzory  

9. Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce  

10. Komplexní prosociálnost  
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Ve školním vzdělávacím programu nekonkretizujeme metody, které má pedagog 

používat, protože Etická výchova nemá své specifické metody. Využívá širokého spektra 

prožitkové pedagogiky s ohledem na kolektiv žáků a dispozici pedagoga.  

Využívané výchovné a vzdělávací  metody  Etické výchovy však musí splňovat dva 

základní požadavky:  

1. Zaujmout žáky  

2. Podporovat výchovné cíle v souladu s výchovným programem  

 

V náplni ŠVP nabízíme nejen všeobecné výchovné metody, které lze ve výuce 

použít, (např.  shromažďování informací, rozhovory, záznamy pozorování, vedení deníku, 

psychohry, projektové vyučování, práce s obrazem, práce s hudbou, dramatizace, 

kooperativní učení, metody obrazově projektivní atd.), ale také  metody pro nácvik 

dovedností (práce ve skupině, komunitní kruh, diskuze, brainstorming, myšlenkové mapy, 

hraní rolí, modelové situace,  projektové vyučování). 

V ŠVP sice není stanoveno, jaké metody má pedagog využívat, ale nácvik sociálních 

dovedností v rámci tohoto předmětu by se měl podle Lencze (1998) řídit metodickým 

postupem, který se skládá ze čtyř fází:  kognitivní senzibilizace, hodnotové reflexe, nácviku 

sociální dovednosti ve třídě a transferu do reálného prostředí. 

 

2.4 Jak hodnotit předmět Etická výchova  

Tento předmět se pedagogům nehodnotí jednoduše. Jaké máme tedy možnosti? 

Jediný závazný dokument, kterým se musíme řídit, je Školský zákon a ten nám  umožňuje 

vyjadřovat hodnocení jako posudek vzdělávání třemi způsoby (formy hodnocení) – 

klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. Školy si svůj způsob 

hodnocení konkretizují v  ŠVP nebo pravidlech pro hodnocení žáků (součást  školního řádu 

školy).  

V našich školních pravidlech pro hodnocení žáků ani v našem ŠVP neomezujeme 

volbu pedagogů a tak je na učiteli, který způsob hodnocení zvolí s ohledem na třídu nebo 

žáka. Při hodnocení Etické výchovy však doporučujeme používat formativní hodnocení 

žáků, vést je k sebehodnocení a vrstevnickému hodnocení. Vzhledem k tomu, že Etická 
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výchova  cílí na postojovou část kompetencí, je zapotřebí pečlivě promyslet a naplánovat 

způsob hodnocení žáků, které má především sloužit žákovi, ukázat mu cestu ke zlepšení, 

informovat ho o průběhu učení, ale i jeho výsledcích. Chyba se nemá stát předmětem stresu, 

ale přirozenou součástí učebního procesu. Proto doporučujeme volit  popisný způsob 

hodnocení a zpětnou vazbu. Hodnocení je povinností učitele, který musí v pololetí podle 

svého nejlepšího svědomí udělit každému svému žákovi známku, v případně předmětu 

Etická výchova také napsat i hodnocení slovní. 

Budou-li k Etické výchově učitelé přistupovat citlivě a se znalostí problematiky, jistě 

naleznou i vhodná kritéria a odpovídající formu pro jejich hodnocení. Důležité je však 

vnímat  přínos k rozvoji osobnosti žáka v oblasti postojů a hodnot. Východiskem pro 

hodnocení je to, jakým způsobem svoje postoje a názory žák sděluje, prezentuje, prožívá,  o 

jaké argumenty se opírá a nakolik je schopen o nich diskutovat, než postoje a hodnoty 

samotné. Ty se mohou, ba dokonce mají, v procesu vzdělávání proměňovat. 

Žáky je třeba motivovat a ne je odrazovat tím, že budou známkováni za něco, co 

nevědí, mají jiný názor nebo je zajímají zcela jiné věci než ostatní.  

  

2.5 Tematické okruhy průřezových témat zařazené do 

předmětu  

OSV Osobnostní a Sociální výchova 

Osobnostní rozvoj  

Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; 

moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se 

promítá mé já v mém chování; můj vtah ke mně samému; moje učení; moje vztahy k druhým 

lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí  

Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního 

jednání i prožívání; cvičení sebekontroly ve prospěch druhého; vůle; organizace vlastního 

času, plánování učení a studia; regulace vlastního jednání ve prospěch celku; stanovování 

osobních cílů a kroků k jejich dosažení; stanovování osobních cílů a vyrovnané sebepojetí  

Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; 

sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace 
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času; dovednosti zvládání stresových situací; rozumové zpracování problému, uvolnění – 

relaxace, efektivní komunikace; hledání pomoci při potížích; uvolnění – relaxace; efektivní 

komunikace  

Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity; pružnost nápadů, originalita, 

schopnost vidět věci jinak, citlivost; schopnost dotahovat věci do reality  

 

Sociální rozvoj  

Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem 

a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání druhých  

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy; empatie a 

pohled na svět očima druhého; respektování, podpora, pomoc vztahy a naše skupina/ třída 

(práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny); vztahy a naše skupina/třída  

Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, 

řeč lidských skutků; dovednosti pro sdělování verbální a neverbální (technika řeči, výraz 

řeči, cvičení v neverbálním sdělování); cvičení pozorování a empatického naslouchání; 

dialog – vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů; komunikace v různých situacích 

– informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, 

vyjednávání, vysvětlování, žádost; asertivní komunikace – dovednosti komunikační obrany 

proti agresi a manipulaci; pravda, lež a předstírání v komunikaci  

Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; dovednost 

odstoupit od vlastního nápadu; dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich 

myšlenky; seberegulace v pozici nesouhlasu, odporu; podřízení se ve skupině; vedení a 

organizování práce skupiny  

 

Morální rozvoj  

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování 

z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí; zvládání problémů v mezilidských 

vztazích  

Hodnoty, postoje, praktická etika – analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich 

projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, 
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spravedlivost, respektování; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává 

protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne; 

neočekává protislužbu; má pružné nápady, originalitu, tvořivost v mezilidských vztazích; 

pěstování kvalit typu odpovědnost, spolehlivost, respektování; neočekávám protislužbu za 

pomoc a obdarování  

 

2.6 S čím budeme ve výuce pracovat? 

V této kapitole zmiňuji učebnice, které máme k dispozici a se kterými budeme při 

výuce předmětu Etická výchova u nás ve škole pracovat.  

Pro první období je možné využívat Etická výchova - pracovní listy a Etická výchova 

metodika od autorek Mgr. Jarmily Plaché a Mgr. Ivany Koutské, které jsou schválené od 

roku 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady 

učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou platnosti šest let.  

Pro druhé období využijeme  Etickou výchovu učebnice pro 4. – 5. ročník základních 

škol, Metodiku pro 4. – 5. ročník základních škol  a Pracovní listy pro 4. ročník základních 

škol vše od autorek PaedDr. Bc. Květy Trčkové, Mgr. Romany Zemanové. Výše uvedené 

publikace vznikly v rámci projektu „Etická výchova a učebnice“, vytvořilo je Etické fórum 

ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. 

Také nakladatelství Alter vydalo učebnici a pracovní sešit pro výuku Etiky ve 4. a 5. 

ročníku ZŠ, které chceme ve výuce používat. Jmenuje se LIDÉ KOLEM NÁS autoři L. 

Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová. Jsou zde zařazeny konkrétní nebo modelové situace 

formou drobných příběhů, dětských debat apod. Zabývají se těmito okruhy - Rodina, Soužití 

lidí, Chování lidí, Právo a spravedlnost, Vlastnictví, Kultura, Základní globální problémy 

Učebnice i pracovní sešit jsou určeny pro činnostní výuku žáků a řeší témata jako 

postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy  

komunikace, obchod, politické strany, principy demokracie, základní lidská práva a práva 

dítěte, protiprávní jednání, vlastnictví, hmotný a nehmotný majetek, významné sociální 

problémy, přírodní prostředí, apod. 

Ve výuce můžeme také využít komiks „Zachraňte princeznu“, který  vznikl stejně 

jako výše uvedené knihy a pracovní listy v rámci projektu „Etická výchova a učebnice“, 
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který byl podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky.  Jedná se o omalovánky, komiks a hru  pro 1. – 3. ročník. Příběh obsahuje prvky 

osnov 1. – 3. ročníku. Pomocí příběhu lze otvírat tato témata: 

 Hodnota rodiny a rodičovské lásky 

 Úcta v mezilidské interakci  

 Potřeba spolupráce 

 Prosociálnost jako součást každodenního života 

 Vhodné způsoby kladení otázek – příklady komunikace  (trpělivost x netrpělivost, 

skákání do řeči, hrubé výrazy, …) 

 Vlastní jedinečnost x narcisismus 

 Pozitivní hodnocení druhých  

 Tvořivost v mezilidských vztazích 

 Vlastní city – strach, odvaha, eliminace urážek, obdiv k druhým  

 Rozvoj kamarádských vztahů  

K inspiraci nám dobře poslouží i kniha Rosemarie Portmann, 100 her pro rozvoj 

sebedůvěry a sociálních kompetencí u dětí od 8 do12 let, vydaná v roce 2018 nakladatelstvím 

Portál v Praze, popřípadě soubor  tří knih Ladislava Špačka o etice a etiketě Dědečku 

vyprávěj, určená pro menší děti od 6 let, kterou vydala Mladá fronta v Praze roku 2014. 

Mimo výše uvedené tituly máme také rozsáhlou sbírku materiálů, kterou jsme 

shromáždili z různých seminářů, náslechů, webů, konferencí a od pedagogů, kteří již Etickou 

výchovu vyučují a o své výukové podklady se podělí. 

 

2.7 Kvalifikační předpoklady pedagogů a učební plány 

Etickou výchovu máme včleněnou jako povinný předmět  do každého ročníku. ŠVP 

je zpracovaný,  učebnice a didaktické materiály jsou připraveny, ale jak je na tom 

pedagogický sbor po odborné stránce?  Všichni současní učitelé si ve školním roce 

2018/2019 prošli 8 hodinovým školením/workshopem Formativní hodnocení a 4 hodinovým 
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školením Etická výchova se zaměřením na výchovný styl. Jeden pedagog je absolventem 40 

hodinového kurzu Etické výchovy a já nyní dokončuji 250 hodinový kurz.  

V plánu DVPP na příští školní rok se určitě objeví i kurzy, workshopy a semináře 

zaměřené na Etickou výchovu, protože máme na tuto oblast vyčleněné finance ze Šablon II.  

Protože je předmět Etická výchova pro nás ve škole novým prvkem, nechceme nic 

podcenit a budeme si průběžně v této oblasti doplňovat vzdělání. Co se kvalifikačních 

předpokladů týká, tak je tento předmět zařazen do výuky I. stupně ZŠ, což v praxi znamená, 

že pedagogové, kteří mají aprobovanost na tento stupeň, jsou pro Etickou výchovu 

dostatečně kvalifikačně vybaveni. Otázkou zůstává, jak je to s jejich praktickými 

kompetencemi.  

Plány učiva jsou plně v režii vyučujících předmětů, závazné jsou výstupy žáků po 

jednotlivých obdobích – dle ŠVP. Písemné přípravy a plány jsou však s ohledem na nově 

zaváděný předmět nutností. Tyto podklady mohou dále sloužit při zpětné vazbě, při 

hodnocení a sebehodnocení, reflexi. Navíc usnadňují případné suplování, kontroly a 

zjednodušují i přípravu v dalších letech. Pokud si učitel poctivě vede tuto pedagogickou 

dokumentaci, do které si zapisuje a vyhodnocuje, co se mu osvědčilo, případné úpravy a 

odklony od původního plánu, zajímavé činnosti, jak žáci reagovali, apod. má usnadněnou 

práci v další činnosti a v následujících obdobích. 
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ZÁVĚR 

Ve své závěrečné práci jsem se snažila uvést kroky, které jsme ve škole činili před 

začleněním Etické výchovy do skupiny povinných předmětů. Věřím, že je to významný 

posun naší školy na cestě za vzděláváním pro život. Stále se hovoří o odklonu od tradiční 

výuky a učení se faktů, protože to v dnešním světě ztrácí opodstatnění. Co však nepřestává 

být trvale platné, je zůstat člověkem za všech okolností.  

V úvodu našeho Školního vzdělávacího programu jasně definujeme, že v průběhu 

vzdělávání klademe důraz na to, aby žáci získali takové kvality osobnosti, které jim umožní 

pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi, během celého života se dále 

vzdělávat a podle svých možností a schopností se aktivně podílet na životě společnosti. A 

v tom nám může Etická výchova významně pomoci. 

Věřím, že úsilí, které jsme vynaložili na přípravu a  zpracování školního 

vzdělávacího programu naší školy, bude mít smysl a v budoucnu si rozhodnutí vyučovat 

předmět Etickou výchovu vyhodnotím jako výborné.  
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PŘÍLOHA 1 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16. 12. 2009 

 

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se 

mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
 

Čl. 1 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mění v souladu s § 4 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. 

31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy čj. 27002/2005-22 ze dne 29. srpna 2005, Opatření ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy čj. 24653/2006-24 ze dne 30. dubna 2007 a Opatření ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy čj. 15523/2007-22 ze dne 26. června 2007. 

 

Čl. 2 

Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se do části 5.10 

Doplňující vzdělávací obory vkládá jako část 5.10.3 nový doplňující vzdělávací obor 

s názvem Etická výchova. 

 

Čl. 3 

Text doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova je uveden v Příloze č. 1 tohoto 

opatření. 

 
Čl. 4 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2010. 

 

Ministryně: 

PhDr. Miroslava Kopicová, v.r. 
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Příloha č. 1 k Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. 12586/2009-22 

 

5.10.3  ETICKÁ VÝCHOVA 
DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 

1. Mezilidské vztahy a komunikace. 

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 

3. Pozitivní hodnocení druhých. 

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného 

rozhodnutí. 

5. Komunikace citů. 

6. Interpersonální a sociální empatie.  

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 

8. Reálné a zobrazené vzory. 

9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, 

přátelství. 

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.  

Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří:  

Etické hodnoty 

Sexuální zdraví 

Rodinný život 

Duchovní rozměr člověka 

Ekonomické hodnoty 

Ochrana přírody a životního prostředí 

Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 

Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk 

a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická 

výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti 

s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace 

v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na 

učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, 

ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální 

výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova 

k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi 

lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka 

a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis 

navazuje na učivo životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti 

Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro 

vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností a ověřování 

komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru 
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Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě 

člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj. V doplňujícím vzdělávacím oboru 

Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického jednání a proces 

dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací 

obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a 

mediální výchovy. 

Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, 

k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních 

problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím 

poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního 

světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a 

souvislostí moderního světa.  

Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou 

zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na 

samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů 

pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné 

způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost 

vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné 

spolupráce. 

Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské 

soustavě chybí předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. 

Důležitost a aktuálnost tohoto kroku podporují i zkušenosti z většiny zemí OECD, 

ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího systému zařazen. 

Vzdělávání je založeno na zásadách svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků 

soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání (§ 2, odst. 1, 

písm. e) školského zákona). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Vzdělávací obsah 

1. stupeň 

 

Očekávané výstupy - 1. období 

žák 

 si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem  pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou 
gestikulaci 

 se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 
pravidel 

 si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti  pro vytvoření sebeúcty a úcty 
k druhým 

 si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých 

 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, 
zájem o spolužáky 

 vyjadřuje city v jednoduchých situacích 

 využívá  prvky tvořivosti při společném plnění úkolů 

 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc 

Očekávané výstupy - 2. období 

žák 

 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace,  eliminuje hrubé výrazy z verbální 
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku 

 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení 

 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 
pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách 

 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického 
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí 

 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině 
a v kolektivu třídy 

 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit  jejich nabídky k aktivitě a na 
nevhodné reaguje asertivně  

Učivo 

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

 komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základní 
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace 

 základní prvky verbální   komunikace v mezilidských vztazích -  pozdrav, otázka, prosba, 
poděkování, omluva 

 základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje 
těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky 

 komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů,  pocity spokojenosti, 
radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 

 sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora 
sebeoceňování 

 pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, 
vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce 
na pochvalu  
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 akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, 
pomocí empatie předpokládat reakci druhých 

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE 
 tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, 

zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování 

 schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní 
pravidla spolupráce 

 elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, 
přátelství 

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ 

 iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, 
mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu  

 asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky 
k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání 

 

2. stupeň 

 

Očekávané výstupy 

žák 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci  

 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří 
si zdravé sebevědomí 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje 
svá práva 

 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory  

 spolupracuje  i v obtížných sociálních situacích 

 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich 
řešení  

 analyzuje etické aspekty různých životních situací  

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních 
problémů 

 aplikuje  postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy  

Učivo 

KOMUNIKACE 

 otevřená komunikace – úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, 
dialog, komunikace ve ztížených podmínkách 

 aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání 

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY 

 úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, 
pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost 

 jedinečnost a identita člověka – rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání 
a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v 
životě 

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ 
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 asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání 
o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu 

 obrana před manipulací - asertivní techniky – manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých 
asertivních technik 

 fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých 
situacích, prosociálnost a sport 

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY 

 pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, 
prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné 
literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě 

 podpora pozitivního působení televize a medií – nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický 
přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a 
pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný čas  

 já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé 
schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita  

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST 

 iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti 
ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství  

 iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu 
člověku, veřejná osobní angažovanost 

 uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, 
vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám 

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA 

 etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a 
hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj 

 sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální identita, 
nezralé rodičovství 

 rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, 
formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, 
komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří 

 duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, 
informace o různých světonázorech  

 ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, 
vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost 

 ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah 
člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí  
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PŘÍLOHA 2 

Etická výchova 
 

Principy: 

- Každý člověk má svou důstojnost, respektujme individualitu druhých 
- Člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme své zodpovědné a samostatné rozhodování 

- Nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost  - realizujme zážitkové aktivity 

- Pro vzdělávání je důležitá důvěra – vyjadřujme často pozitivní city 

- Buďme pozitivními vzory – pracujme na vlastní sebevýchově 

  

Prostřednictvím Etické výchovy utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence:  

 

Kompetence k učení 

Žák  

 kriticky hodnotí  získané poznatky, vyvozuje z nich závěry a diskutuje o nich, 

 váží si výsledků svého učení, 

 dokáže určit smysl a cíle učení. 

 

Kompetence k řešení problémů:  

Žák 
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 rozpozná a pochopí problém a iniciativně ho řeší na základě získaných dovedností a vědomostí, 

 hodnotí informace, které vedou k řešení problému, ověřuje si správnost řešení, aplikuje získané poznatky a postupy v řešení problémů v 

obdobných situacích,  

 činí uvážlivá rozhodnutí, za která je zodpovědný a která je schopen obhájit. 

 

Kompetence komunikativní:  

Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v ústním projevu,  

 pomocí her se aktivně zapojuje do spolupráce s ostatními, diskutuje s nimi,  

 používá vhodné výrazové prostředky komunikace,  

 naslouchá promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět a vhodně na ně reagovat. 

 

Kompetence sociální a personální:  

Žák 

 ohleduplně a s úctou vnímá mezilidské vztahy, poskytuje pomoc a umí o ni požádat,   

 si vytváří pozitivní představu o sobě samém, aby mohlo dojít k posílení sebedůvěry a samostatnému seberozvoji,  
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 navazuje a rozvíjí vzájemně uspokojivé vztahy, chápe na základě osobní zkušenosti výhody spolupráce, 

 jedná tolerantně, vstřícně a chápe potřeby a postoje druhých, 

 ovládá a řídí vlastní konání a chování,  

 podílí se na základě ohleduplnosti, úcty k druhým a snaze pomáhat na utváření dobré atmosféry v týmu, 

 respektuje přesvědčení a hodnotu druhých lidí, 

 dokáže se vcítit do situací ostatních lidí. 

 

Kompetence občanská:  

Žák 

 vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb, 

 odmítá fyzické i psychické násilí, 

 chápe základní environmentální a ekologické problémy a souvislosti, 

 uvážlivě a vhodně se rozhoduje v zájmu podpory a ochrany zdraví. 

 

Kompetence pracovní:  

Žák 
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 aktivně a tvořivě ovlivňuje životní a pracovní podmínky,  

 odpovědně přistupuje k výsledkům pracovní činnosti jak z hlediska kvality a hospodárnosti, tak i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. 

 

 
 

Cíl etické výchovy  

 

je prosociální chování, které podporuje dialog, nezištnou spolupráci ve skupině, vede k přesahu mimo hranice kolektivu. Cílem je nejen základní 

orientace v mravních hodnotách, ale i vytvoření a zvnitřnění vlastního hodnotového systému žáka, který se stává posilou a základem zralé 

osobnosti. Tato pak dokáže realizovat poznané dobro bez nároku na odměnu a ocenění ostatních, pouze na základě vlastního uspokojení z 

naplnění svých vnitřních hodnot a požadavků.  

 

  

Prosociální chování znamená:  

Poskytnout fyzickou pomoc.  

Poskytnout fyzickou službu.  

Darovat, půjčit nebo rozdělit se.  

Poradit, vysvětlit.  

Potěšit nebo povzbudit smutné nebo utrápené lidi.  

Vyjádřit pozitivní hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu.  

Se zájmem a soustavně naslouchat druhému.  

Snažit se pochopit druhé, pochopit jejich city (empatie).  

Solidárnost – chování, které vyjadřuje účast na důsledcích (zvlášť tragických), podmínkách, stavu, situaci nebo neštěstí druhých osob.  

Snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a dohodou ve skupině, hledáním toho, co nás spojuje, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti.  

 

R. Roche – Olivar 
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Prosociální osobnost má tyto charakteristické znaky:  
Navzdory složitosti problémů je optimistická.  

Je oporou institucí.  

Přináší nové věci.  

Umí poskytnout pomoc.  

Projevuje jistotu v ovládání skutečnosti.  

Je empatická, osobnostně přitažlivá.  

Má smysl pro humor.  

Umí se odosobnit a získávat následovníky.  

  

 

Výchovný styl pedagoga, vychovatele: 
Etická výchova je především vztah – laskavý, partnerský, přátelský, založený na vzájemné úctě a respektu, ale zároveň vztah náročný ve svých 

požadavcích a také důsledný.  

Pravidla výchovného stylu:  
Vytvořit ze třídy výchovné společenství.  

Přijmout dítě takové, jaké je, a projevovat vůči němu přátelské city.  

Přidělit pozitivní vlastnosti (pozitivní očekávání).  

Formulovat jasná a splnitelná pravidla hry.  

Reagovat na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky.  
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Vybízet k prosociálnímu chování.  

Odměny a tresty používat přiměřeně.  

Zapojit do výchovného procesu i zákonné zástupce. 

 

 

Program etické výchovy  
 

Jednotlivé stupně programu etické výchovy vedou k postupnému získávání dovedností, osvojení postojů a k základní hodnotové orientaci žáků. 

Probíhají formou prožitkové výuky při aplikování účinného výchovného stylu pedagoga.  

 

Jednotlivé stupně programu:  

Komunikace  

Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě  

Pozitivní hodnocení druhých  

Tvořivost a iniciativa. Řešení problémů a úloh  

Vyjadřování a komunikace citů  

Empatie  

Asertivita  

Reálné a zobrazené vzory  

Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce  

Komplexní prosociálnost  
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Etická výchova využívá širokého spektra metod prožitkové pedagogiky s ohledem na kolektiv žáků a dispozici pedagoga.  

Výchovné metody využívané v etické výchově by měly splňovat dva základní požadavky:  

Zaujmout žáky  

Podporovat výchovné cíle v souladu s výchovným programem  

 

Modifikovaný model výuky R. R. Olivara:  
Senzibilizace, zcitlivění se pro dané téma (emocionální, rozumové)  

Hodnotová reflexe  

Nácvik ve třídě  

Reálná zkušenost – transfer do života  

 

 

Metody pro nácvik dovedností  
Práce ve skupině  

Práce v kruhu  

Diskuze  

Brainstorming  

Myšlenkové mapy  

Hraní rolí  

Modelování situace  

Názorová škála  

Projektové vyučování  
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Hodnocení  
 

 Hodnocení žáka promýšlet ve vztahu ke klíčovým kompetencím.  

 Hodnocení nastavit tak, aby byl maximálně zohledněn individuální potenciál žáka, jeho osobní pokrok i schopnost aplikovat poznatky při 

konkrétní činnosti a uplatnit je v běžné životní praxi. 

 Při hodnocení žáka zohlednit zájem a aktivity žáka. 

 Hodnocení je vhodné proměňovat a precizovat podle získaných zkušeností z výuky. Souběžně s úpravou způsobů hodnocení lze zvažovat 

vhodnost využívaných metod a forem práce 

Při hodnocení vést žáky k sebehodnocení a vrstevnickému hodnocení. 
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I. Stupeň 

1. období 

1. ročník 

 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

• osvojí si oslovování křestními 

jmény  

• používá vhodné formy pozdravu  

• dodržuje jednoduchá 

komunikační pravidla ve třídě  

• si osvojí vhodné formy 

vyjádření prosby, vděku a 

omluvy  

• vnímá důležitost pravidel v 

životě  

člověka 

 

Základy mezilidských vztahů 

 představení se 

 významy jednotlivých 

křestních jmen 

 důvody pro oslovování 

křestními jmény 

 oslovování učitele a dospělých 

osob ve škole 

 vytvoření základních 

komunikačních pravidel 

kolektivu 

 pozdrav a jeho formy 

 omluva – její význam a formy 

 prosba 

 vděčnost za vykonané dobro – 

poděkování 

 vysvětlení základních pravidel 

pro práci v etické výchově – 

sezení v kruhu, problém má 

přednost, neskákat si do řeči atd. 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

 komunikace v různých 

situacích 

(omluva, pozdrav, prosba) 

OSV – Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve 

skupině/ třídě 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 moje vztahy k druhým lidem 

 moje učení 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Psychohygiena 

 hledání pomoci při potížích 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Seberegulace a sebeorganizace 

 cvičení sebekontroly, 

sebeovládání – regulace vlastního 

jednání i prožívání 
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uvědomuje si hodnotu rodiny a 

význam rodičovské lásky 

Vztahy v naší rodině 

 hodnota rodiny 

 význam rodičovské lásky 

OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy 

 

si osvojí základní (předpoklady) 

vědomosti a dovednosti pro 

vytvoření sebeúcty a úcty k 

druhým 

 zachovává vzájemnou úctu při 

mezilidské interakci 

 dostatečně zvládá starost o 

svoje 

Věci 

Základy sebeúcty a úcty k 

druhým 

 uvědomění si vlastní hodnoty 

 moje jméno 

 oslava narozenin a svátku 

 způsoby připisování 

pozitivních vlastností druhým 

 vzájemná úcta při mezilidské 

interakci – pozdravit se, pěkně se 

oslovovat atd. 

 starostlivost o vlastní věci 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 já jako zdroj informací o sobě 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Psychohygiena 

 péče o dobré vztahy 

 dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah k 

sobě samému 

OSV – Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve 

skupině/třídě 

 

hledá, co ho spojuje se spolužáky 

a lidmi okolo něho 

 si osvojí základní formy 

spolupráce 

využívá prvky tvořivosti při 

společném plnění úkolů 

 tvořivě hledá způsoby, jak 

vyjadřovat dobro svým 

spolužákům 

Spolupráce a tvořivost 

 hledání co nás spojuje se 

spolužáky a lidmi okolo nás  

podpora spolupráce 

 společné plnění úkolů 

 zbavování se strachu z 

neznámého řešení úkolu a 

z tvořivého experimentování 

 tvořivá pomoc spolužákům 

OSV – Sociální rozvoj – 

Psychohygiena 

 sociální dovednosti pro 

předcházení  stresům v 

mezilidských vztazích 

 hledání pomoci při potížích 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Kreativita 

 cvičení pro rozvoj základních 

rysů kreativity (pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci 

jinak, citlivosti, schopnosti 

„dotahovat“ nápady do reality) 

 tvořivost v mezilidských 

vztazích 
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I.  Stupeň 

 

1. Období 

 

2. Ročník 

 

 se podílí na vytváření 

společenství třídy prostřednictvím 

dodržování jasných a splnitelných 

pravidel 

 dodržuje pravidla nejen ve 

třídě, ale i v jiných skupinách 

 orientuje se ve stylu působení 

sankcí 

Třída jako společenství 

 význam třídy v životě žáka 

 význam pravidel 

 dodržování dohodnutých 

pravidel 

 význam a způsoby sankcí – 

odměny a tresty 

OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy 

 chování podporující dobré 

vztahy 

 empatie a pohled na svět očima 

druhého, respektování, podpora, 

pomoc 

 

 vnímá prosociálnost jako 

běžnou součást každodenního 

života 

 zvládá základní formy 

prosociálního chování v rodině 

 zvládá základní formy 

 prosociálního chování ve škole 

Základy prosociálnosti 

 vnímání a prožívání 

prosociálnosti 

 pomoc v běžných rodinných 

situacích 

 pomoc v běžných školních 

situacích 

OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy 

 chování podporující dobré 

vztahy 

 empatie a pohled na svět očima 

druhého, respektování, podpora, 

pomoc 

 vztahy a naše skupina/ třída 

(práce s přirozenou dynamikou 

dané třídy jako sociální skupiny) 

OSV – Morální rozvoj – 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

 pomáhající a prosociální 

chování (člověk neočekává 

protislužbu) 
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 vnímá svá základní práva a 

povinnosti 

 transfer pravidel do reálného 

života 

základní práva a povinnosti 

 vztahy a naše skupina/ třída 

(práce s přirozenou dynamikou 

dané třídy jako sociální skupiny) 

 si osvojí vhodné způsoby 

kladení otázek 

 rozlišuje vhodné a nevhodné či 

hrubé výrazy ve své verbální 

komunikaci 

 reguluje svoji trpělivost a 

neskáče druhým do řeči 

Základní komunikační dovednosti 

 důvody k tázání 

 význam tázání se 

 vhodné a nevhodné způsoby 

kladení otázek  

vnímavost ke vhodným a hrubým 

výrazům ve verbální komunikaci 

 vnímavost k právu druhého být 

vyslechnutý 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

 řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč 

předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků 

 cvičení pozorování a 

empatického a aktivního 

naslouchání 

 

 vnímá vlastní jedinečnost a 

originalitu 

 si vytváří základy svého 

sebepoznání 

 vnímá odlišnosti a podobnosti 

lidí 

Formování zdravého sebepojetí a 

sebeúcty 

 zcitlivění pro poznání 

základních charakteristických 

rysů vlastní osobnosti 

 základy sebepoznání 

 hledání toho v čem jsem 

výjimečný 

 moje silné slabé stránky 

 já a lidé v mém okolí – 

odlišnosti a podobnosti 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 co o sobě vím a co ne 

 já jako zdroj informací o sobě 

 moje tělo, moje psychika 

 můj vztah ke mně samé/mu 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Seberegulace a sebeorganizace 

 cvičení sebekontroly, 

sebeovládání – regulace vlastního 

jednání i prožívání, vůle 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Psychohygiena 

 dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah k 

sobě samému 

 

 si osvojí základy pozitivního 

hodnocení a přijetí druhých 

Pozitivní hodnocení druhých 

 důvody k pozitivnímu 

hodnocení druhých 

OSV – Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí 
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 pozitivně hodnotí druhé v 

běžných podmínkách 

 si uvědomuje pozitivní 

vlastnosti lidí ve svém okolí 

 zvládá projevovat pozornost, 

laskavost a uznání vůči druhým 

 poznávání pozitivních 

vlastností lidí v mém okolí 

zejména v rodině a ve třídě 

 způsoby připisování 

pozitivních vlastností druhým 

 projevování pozornosti 

 projevování laskavosti 

 projevování uznání v běžných 

podmínkách 

 vzájemné poznávání se ve 

skupině/třídě 

 rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v 

odlišnostech 

OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy 

 rozvíjí tvořivé myšlení Tvořivost 

 představivost a obrazotvornost 

 nácvik tvořivosti při společném 

plnění úkolů 

 nácvik zbavování se strachu z 

neznámého řešení úkolu a z 

tvořivého experimentování 

 nácvik samostatného 

pozorování 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Kreativita 

 cvičení pro rozvoj základních 

rysů kreativity (pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci 

jinak, citlivosti, schopnosti 

„dotahovat“ nápady do reality) 

OSV – Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování z 

hlediska různých typů problémů a 

sociálních rolí  

problémy v mezilidských 

vztazích 

 

 zvládá prosociální dovednosti 

dělení se a darování 

 využívá tvořivost při darování 

Prosociální dovednosti 

 dělení se a význam pro 

mezilidské vztahy 

 darování a význam pro 

mezilidské vztahy 

OSV – Morální rozvoj – 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

 analýzy vlastních i cizích 

postojů a hodnot a jejich projevů 

v chování lidí 
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 využití tvořivosti při darování 

– vymýšlení a vytvoření dárku 

pro druhé atd. 

 pomáhající a prosociální 

chování (člověk neočekává 

protislužbu) 

 dovednosti rozhodování v 

eticky problematických situacích 

všedního dne 

 

I. Stupeň 

 

1. Období 

 

3. ročník 

rozvíjí schopnost naslouchat 

druhým 

Zúčastněné naslouchání 

 důležitost naslouchání v životě 

člověka především v rodině a ve 

škole 

 důsledky nepozornosti při 

naslouchání 

 výhody naslouchání 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Rozvoj schopností poznávání 

 cvičení smyslového vnímání, 

pozornosti a soustředění 

 cvičení dovedností 

zapamatování, řešení problémů 

OSV – Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se lidí ve 

skupině/třídě 

 rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v 

odlišnostech 

 chyby při poznávání lidí 

 

 rozvíjí své speciální schopnosti 

související s tvořivostí 

 rozvíjí své divergentní myšlení 

 rozvíjí tvořivost v oblasti 

mezilidských vztahů 

Tvořivost 

 speciální schopnosti související 

s tvořivostí 

 divergentní myšlení 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Kreativita 

 cvičení pro rozvoj základních 

rysů kreativity (pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci 
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 význam tvořivosti v 

mezilidských vztazích 

 způsoby realizace tvořivosti v 

mezilidských vztazích – zvláště v 

rodině a třídním kolektivu 

 nácvik tvořivosti v 

mezilidských vztazích 

 vytváření prožitků radosti pro 

druhé 

jinak, citlivosti, schopnost 

„dotahovat“ věci do reality) 

 tvořivost v mezilidských 

vztazích 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

 komunikace v různých 

situacích (informování, odmítání, 

přesvědčování, řešení konfliktů, 

vysvětlování, žádost) 

OSV – Sociální rozvoj – 

Kooperace a kompetice 

 rozvoj sociálních dovedností 

pro kooperaci (jasná a 

respektující komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, vedení a 

organizování práce skupiny) 

  OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 co o sobě vím a co ne 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Psychohygiena 

 dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli; sociální 

dovednosti pro předcházení 

stresům v mezilidských vztazích; 

dobrá organizace času; 

dovednosti zvládání stresových 

situací (rozumové zpracování 

problému, uvolnění – relaxace, 

 



 

60 

 

efektivní komunikace); hledání 

pomoci při potížích 

OSV – Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve 

skupině/třídě 

 rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v 

odlišnostech 

 chyby při poznávání druhých 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

 dovednosti pro sdělování 

verbální a neverbální (technika 

řeči, výraz řeči, cvičení v 

neverbálním sdělování) 

  OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy 

 chování podporující dobré 

vztahy 

 empatie a pohled na svět očima 

druhého 

 respektování, podpora, pomoc, 

vztahy a naše skupina/ třída 

(práce s přirozenou dynamikou 

dané třídy jako sociální skupiny) 

 

 identifikuje základní city 

 vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích 

 vyjadřuje pozitivní city 

Komunikace citů 

 uvědomění si vlastních citů a 

pocitů  

 pojmenování základních citů 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí  

 jak se promítá mé já v mém 

chování 
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 eliminuje urážky, které 

vyjadřuje 

 vůči druhým 

 vyjádření základních citů 

 vyjadřování citů spojených s 

obdivem druhých 

 vyjadřování citů laskavosti k 

druhým 

 sdělování radosti 

 eliminace vzájemného urážení 

se 

 můj vztah ke mně samé/mu 

 moje vztahy k druhým lidem 

 zdravé a vyrovnané sebepojetí 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Psychohygiena 

 dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah k 

sobě samému 

OSV – Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí 

 rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod 

v odlišnostech 

 reflektuje situaci druhých 

 poskytuje adekvátní pomoc 

 dokáže chápat situace a 

chování druhých především v 

rodině a ve škole na základě 

vlastních zkušeností a zážitků 

 identifikuje důvody radosti a 

smutku u sebe a druhých 

 dokáže zmírnit prožívání 

smutku druhých 

Empatie 

 vnímavost k situaci druhých 

 pochopení situace druhých 

prostřednictvím vlastních 

zkušeností a zážitků 

 pochopení rodičů, sourozenců 

a dalších členů rodiny 

 vzájemné pochopení ve třídě 

 důvody k radosti a smutku u 

sebe a u druhých 

 zmírňování prožívání smutku u 

druhých 

OSV – Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí 

 vzájemné poznávání se ve 

skupině/třídě 

 rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v 

odlišnostech 

OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

 empatie a pohled na svět očima 

druhého, respektování, podpora, 

pomoc 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 moje vztahy k druhým lidem 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Seberegulace a sebeorganizace 
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 cvičení sebekontroly, 

sebeovládání – regulace vlastního 

jednání i prožívání, vůle 

 navazuje a rozvíjí kamarádské 

vztahy 

 vyjadřuje vhodnými formami 

zájem o prožívání a chování 

druhých 

Prosociální chování 

 význam blízkého člověka pro 

život jednotlivce 

 základy kamarádství 

 význam kamarádství 

 vlastnosti dobrého kamaráda 

 způsoby vyjádření zájmu o 

požívání a chování druhého 

 význam vyjadřování zájmu o 

druhého pro mezilidské vztahy 

OSV – Morální rozvoj – 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

 analýzy vlastních i cizích 

postojů a hodnot a jejich projevů 

v chování lidí 

 vytváření povědomí o 

kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spravedlivost, 

respektování 

 pomáhající a prosociální 

chování (člověk neočekává 

protislužbu) 

 dovednosti rozhodování 

v eticky 

problematických situacích 

všedního dne 

OSV – Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování z 

hlediska různých typů problémů a 

sociálních rolí 

 problémy v mezilidských 

vztazích 
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I. Stupeň 

 

2. Období 

 

4. ročník 

 

 Vnímá zrakový kontakt, 

mimické vyjadřo 

vání, řeč těla, očišťuje verbální 

komunikaci od hrubých výrazů a 

vulgarismů, umí položit otázku. 

 

Komunikace 

• základy neverbální komunikace 

– seznámit se s možnostmi 

neverbální komunikace: postoje, 

mimika, zrakový kontakt, gesta, 

podání ruky, úsměv 

• dramatizace běžných situací 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 já jako zdroj informací o sobě 

 druzí jako zdroj informací o 

mne 

 moje psychika – temperament, 

postoj, hodnoty 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

 řeč těla, zvuků a slov, řeč 

lidských skutků 

• Učí se při komunikaci s druhým 

člověkem dívat se do očí. 

• Uvědomuje si důležitost očního 

kontaktu v rozhovoru. 

• Vnímá postoje těla při strachu, 

zlosti, agresivitě. 

• Pozoruje zčervenání obličeje při 

projevu zlosti. 

• Učí se vnímat své tělo při 

prožitku klidu. 

• Popisuje důvod používání 

vulgarismů. 

• Vědomě eliminuje ze své 

komunikace hrubé výrazy. 

• Vědomě prožívá gesta, která 

jsou spojená s obranou, útokem. 

 Uvědomuje si své schopnosti a 

silné stránky, utváří své pozitivní 

sebehodnocení. 

sebehodnocení, sebepřijetí, 

sebeprezentace, podpora 

sebeoceňování 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 co o sobě vím a co ne 

 jak se promítá mé já v mém 

chování 

 můj vztah ke mně samému 

 moje vztahy s druhými 

 zdravé a vyrovnané sebepojetí 

• Učí se vnímat a popsat svůj 

talent. 

• Prezentuje své schopnosti před 

druhými. 

• Pozoruje sebe v kontaktu s 

druhými. 

• Vnímá své i kamarádovy 

vlastnosti. 
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• Ubezpečuje se o podobnosti a 

zároveň odlišnosti stejných 

vlastností. 

• Umí se ocenit. 

• Učí se oceňovat i kamarády. 

• Pomocí pozitivních hodnocení 

druhých prožívá své kvality. 

• Přijímá své negativní stránky 

jako výzvu ke změně. 

Umí se těšit z radosti a úspěchu 

jiných, umí vyjádřit účast na 

radosti i bolesti druhých, 

pozitivně hodnotí druhé v 

běžných podmínkách. 

pozitivní hodnocení druhých – v 

zátěžových situacích 

 přijetí situace, odpuštění 

 schopnost ocenit druhé a 

vyjádřit uznání 

 

 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Seberegulace, sebeorganizace 

 cvičení sebekontroly 

 regulace vlastního jednání a 

prožívání 

OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy 

 pohled na svět očima druhého 

 vztahy a naše skupina/třída 

OSV – Sociální rozvoj – 

Kooperace a kompetice 

 rozvoj individuálních 

dovedností pro kooperaci 

(dovednost odstoupit od vlastního 

nápadu 

 dovednost navazovat na druhé 

a rozvíjet vlastní linku jejich 

myšlenky 

• Uchopuje vjem, že pozitivní 

hodnocení druhých pěstuje 

přátelství. 

• Učí se pozorovat, jak uznání a 

ocenění působí na vlastní radost. 

• Raduje se z úspěchu a přeje 

tento pocit i druhému. 

• Učí se hledat i na 

komplikovanějších spolužácích 

hezké vlastnosti. 

• Je přející. 

• Učí se vnímat, že ocenění 

druhého naplňuje radostí obě 

strany. 

• Uctívá své i kamarádovy 

vlastnosti a zároveň je umí 

popsat, i když jsou negativní. 

• Pozoruje, že i negativní situace 

přinášejí prvky pozitivních změn. 
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I. Stupeň 

 

2. Období 

 

5.  ročník 

 

 Vnímá zrakový kontakt, 

mimické vyjadřování, řeč těla, 

očišťuje verbální komunikaci od 

hrubých výrazů a vulgarismů, 

umí položit otázku. 

 

Komunikace 

 základy neverbální 

komunikace – seznámit se s 

možnostmi neverbální 

komunikace: postoje, mimika, 

zrakový kontakt, gesta, podání 

ruky, úsměv 

 hry v kruhu – vnímání sebe v 

interakci s druhými 

 využití běžných situací ve třídě 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 já jako zdroj informací o sobě 

 druzí jako zdroj informací o 

mne 

 moje psychika – temperament, 

postoj, hodnoty 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

 řeč těla, zvuků a slov, řeč 

lidských skutků 

 Učí se při komunikaci s 

druhým člověkem dívat se do očí. 

 Uvědomuje si důležitost 

očního kontaktu v rozhovoru. 

 Vnímá postoje těla při strachu, 

zlosti, agresivitě. 

 Pozoruje zčervenání obličeje 

při projevu zlosti. 

 Učí se vnímat své tělo při 

prožitku klidu. 

 Popisuje důvod používání 

vulgarismů. 

 Vědomě eliminuje ze své 

komunikace hrubé výrazy. 

 Vědomě prožívá gesta, která 

jsou spojená s obranou, útokem. 

Uvědomuje si své schopnosti a 

silné stránky, utváří své pozitivní 

sebehodnocení. 

• sebepojetí – sebepoznání, 

sebehodnocení, sebepřijetí, 

sebeprezentace, podpora 

sebeoceňování 

• uvědomování si vlastních 

negativních stránek bez 

negativního náhledu sebe jako 

celistvé osobnosti  

 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

 co o sobě vím a co ne 

 jak se promítá mé já v mém 

chování 

 můj vztah ke mně samému 

 moje vztahy s druhými 

 zdravé a vyrovnané sebepojetí 

Učí se vnímat a popsat svůj 

talent. 

 Prezentuje své schopnosti před 

druhými. 

 Pozoruje sebe v kontaktu s 

druhými. 

 Vnímá své i kamarádovy 

vlastnosti. 
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 Ubezpečuje se o podobnosti a 

zároveň odlišnosti stejných 

vlastností. 

 Umí se ocenit. 

 Učí se oceňovat i kamarády. 

 Pomocí pozitivních hodnocení 

druhých prožívá své kvality. 

 Přijímá své negativní stránky 

jako výzvu ke změně. 

 Umí se těšit z radosti a 

úspěchu jiných, umí vyjádřit 

účast na radosti i bolesti druhých, 

pozitivně hodnotí druhé v 

běžných podmínkách. 

• pozitivní hodnocení druhých – v 

zátěžových situacích 

• přijetí situace, odpuštění 

• schopnost ocenit druhé a 

vyjádřit uznání 

• zážitek přijetí pro každé dítě 

• nácvik přátelských přijetí 

• pomocí empatie předpokládat 

reakci druhých  

 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Seberegulace, sebeorganizace 

 cvičení sebekontroly 

 regulace vlastního jednání a 

prožívání 

OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy 

 péče o dobré vztahy 

 pohled na svět očima druhého 

 vztahy a naše skupina/třída 

OSV – Sociální rozvoj – 

Kooperace a kompetice 

 rozvoj individuálních 

dovedností pro kooperaci 

(dovednost odstoupit od vlastního 

nápadu 

 dovednost navazovat na druhé 

a rozvíjet vlastní linku jejich 

myšlenky 

• Uchopuje vjem, že pozitivní 

hodnocení druhých pěstuje 

přátelství. 

• Učí se pozorovat, jak uznání a 

ocenění působí na vlastní radost. 

  Raduje se z úspěchu a přeje 

tento pocit i druhému. 

 Učí se hledat i na 

komplikovanějších spolužácích 

hezké vlastnosti. 

 Je přející. 

 Učí se vnímat, že ocenění 

druhého naplňuje radostí obě 

strany. 

 Uctívá své i kamarádovy 

vlastnosti a zároveň je umí 

popsat, i když jsou negativní. 

 Pozoruje, že i negativní situace 

přinášejí prvky pozitivních změn. 

 Identifikuje základní city, umí 

vést rozhovor s druhými o jejich 

prožitcích, na základě 

 komunikace citů – zvládání 

jednoduchých citů, vyjádření 

sympatie 

OSV – Morální rozvoj – 

Hodnoty, po-stoje, praktická etika 

Vnímá a popisuje, za jakých 

okolností vznikají negativní a 

pozitivní city. 
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empatického vnímání přemýšlí 

nad konkrétní pomocí. 

 následky prudkých reakcí 

 převzetí odpovědnosti za své 

jednání   

 

 analýza vlastních i cizích 

postojů a jejich projevů v chování 

spolužáků 

 vytváření povědomí o 

kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spravedlnost, 

respektování 

 Učí se uvidět i na mimice city 

pozitivní a negativní. 

 Učí se nesoudit sebe i druhého 

za projev citů. 

 Rozeznávají jemné a prudké 

city. 

 Učí se neublížit svým prudkým 

projevem citů druhému. 

 Vnímají složitost prudkého 

jednání i s možnými následky. 

 Jednoduchými skutky 

uplatňuje tvořivost v 

mezilidských vztazích, především 

v rodině. 

schopnost spolupráce – darování, 

ochota dělit se, povzbuzení, 

služba, vyjádření soucitu, 

vyjádření přátelství 

 přijetí náznaků hlubšího 

přátelství 

OSV – Morální rozvoj – 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

 pomáhající a prosociální 

chování 

 neočekává protislužbu 

 má pružné nápady, originalitu, 

tvořivost v mezilidských vztazích 

 Uvědomuje si, že mnohé 

životní situace nemají pouze 

jedno řešení. 

 Učí se hledat mnohá řešení pro 

jeden příběh. 

 Pozorují, jak je život pestrý a 

každý z nás je originální. 

 Vnímají kamaráda jako 

možnost něčeho nového. 

 Vymýšlejí svoje tvořivé úlohy. 

 Pomocí scének dohrávají 

příběhy. 

 Tvoří pohádky. 

 Vymýšlejí nová řešení. 

 Prožívají různé role a díky nim 

se chovají, čímž se vžívají do 

druhých.   

 

 

 


