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Úvodní slova k účastníkům konference
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka, NIDV
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
kdy jsme hledali jakým způsobem naplnit tuto
výzvu pro dnešní práci učitelů a škol, nám jednoznačně ze všech úvah vyplynula Etická výchova jako forma podpory výuky samostatného
předmětu, který by školy mohly zařadit do svého ŠVP. Z tohoto důvodu jsme společně s Etickým fórem ČR připravili projekt, který by našim
pedagogům usnadnil přípravu této výchovně-vzdělávací práce s žáky.

žijeme v době plné osobních svobod, mnoha
existenciálních jistot, pohodlí a neuvěřitelného
množství možností. Naše generace, která zažila starší dobu s pevně ukotvenou poslušností
k vnější autoritě, která byla nepřekročitelná jak
pro dospělou populaci, tak pro děti, si navíc pamatuje, jak složité bylo dříve uvažovat o vlastních cílech. Stále si dobře pamatujeme všechny
komplikace, které bránili dosáhnout komukoliv
z nás ve svém běžném životě něčeho vlastního
a smysluplného. Určitý pozitivní efekt byl sice
v kázni žáků, ale daň za tento přínos byla zjevně
příliš vysoká.

Projekt byl vybrán jako nejlepší a výsledný produkt naší tříleté spolupráce s dlouholetými pedagogy Etické výchovy, kteří vtělili své KNOW-HOW do inspirujících učebnic, videopomůcek,
doplňujích materiálů jako jsou pracovní listy,
komiksy, atd., vám bude představen na závěrečné konferenci. Hlavním úkolem NIDV bylo
řídit obrovský tým lidí (v jeden čas pracovalo
v projektu až 120 osob), zajistit hladký průběh
plnění časového harmonogramu mnoha provázaných úkolů a zajištění věcné správnosti výběrových řízení a financování projektu. Jsem rádi,
že jsme mohli přinést do projektu naše zkušenosti ohledně organizace pilotáže vznikajících
učebních materiálů a schopnosti prezentace
výstupů a popularizace Etické výchovy na úrovni všech krajů v ČR. Ti, kdo o Etickou výchovu
mají zájem a teprve začínají, jistě ocení naše
prezentační videa představující tento předmět
a hlavně souhrnný webový oborový portál. Naši
činnost ocenila i média. Česká televize natočila
krátký snímek do svého pořadu prezentující nejzajímavější projekty hrazené z ESF a MŠMT vybralo tento projekt do své prezentační kampaně
kvalitních projektů hrazených z OP VK.

Automaticky možná naši generaci napadne, že
mladí lidé dnes to mají snadnější a šíře možností a svobod je sama bude motivovat k volbě kvalitních životních cílů, ke vzdělávání, k budování
pevných přátelských vztahů.
Bohužel, realita v mnoha případech vypadá jinak. Učitelé, které svou činností NIDV podporuje, buď pracují s apatickými, unuděnými žáky,
kterým dosavadní svět připadá fádní nebo se
setkávají s velkou agresivitou a vzdorem vůči
jakékoliv autoritě (i té přirozené). Mnohdy se
toto chování dá nazvat až hulvátstvím nebo
surovostí a kvalitní klima ve třídách je čím dál
aktuálnější téma posledních let. Vztahy a spolupráce mladých lidí se pozvolna a neřízeně přesunuje do „virtuálního světa“ faebooku a dalších mobilních sociálních sítí a v nás vzrůstá
pocit, že v našich školách přes veškerou snahu
učit moderními metodami něco chybí. Naši učitelé v některých případech propadají frustraci
a syndromu vyhoření.

Přeji Vám inspirující zážitek z dnešní konference
a těším se, že školy budou díky naší práci opět
lépe a snadněji naplňovat své poslání, vychovávat budoucí sebevědomé občany schopné naplňovat ideály demokracie a schopné zodpovědně
užívat svých svobod.

Jsme proto rádi, že MŠMT kromě snahy pro zlepšování vzdělávacích metod ve školách vypsalo
výzvu s cílem podpořit také témata výchovná,
týkající se osobnostního rozvoje žáka a sociálního klima na školách, budování vztahů a spolupráce, mezivrstevnických vztahů … V době,
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Ing. Kateřina Mravčíková, výkonná ředitelka, Etické fórum ČR, o. s., partner projektu
Vážené kolegyně a kolegové,
složitá a hektická doba, ve které žijeme, klade
stále vyšší požadavky na školu a především pedagogy. Ti se při výchově mladé generace potýkají mimo jiné s problémy jako jsou krize hodnot, krize morálky, ohrožení duchovní existence
člověka… Jednou z možností, jak těmto problémům čelit, je projekt etické výchovy.
Dnes se Vám dostávají do rukou učebnice, metodiky, pracovní listy a učební pomůcky k etické výchově. Tyto představují výsledek náročné
tříleté práce kolektivu autorů, metodiků, oponentů, lektorů, pilotních učitelů a dalších zaměstnanců Etického fóra ČR, o. s. a NIDV, kteří
spojili síly v projektu „Etická výchova a její cesta
k žákům základních škol a víceletých gymnázií“.
Pevně věřím, že zmíněné výstupy se Vám stanou inspirací, průvodci i pomocníky v nelehké
a především zodpovědné pedagogické práci.
Jsem přesvědčena, že pouze společným, systematickým a dlouhodobým úsilím máme šanci
měnit společnost k lepšímu.
Na závěr slovy Jana Wericha: „Podle mě by se
měla ve škole vyučovat slušnost. A taky soucit
a takt a vůbec…prostě lidství.“
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TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU ETICKÁ VÝCHOVA A UČEBNICE

Školy se nyní mohou snadněji zaměřit na výchovu.
Nová řada učebnic etické výchovy získala akreditační doložku MŠMT.
Ing. David Bartůšek, PaedDr. Jarmila Blažková, hlavní manažeři projektu
Etická výchova a učebnice
Etická výchova může pomoci zvládat dětem
stres z vysvědčení. Ukazuje dětem cestu osobnostního rozvoje od základů komunikace,
empatie, asertivity až k ideálu iniciativního
a nezištného chování. Učí dítě sebeúctě, pozitivnímu hodnocení sebe i druhých, může naučit
dítě chápat podstatu hodnocení vlastních výsledků (výchovných i vzdělávacích) a přijímat
zpětnou vazbu. Učí žáka přijmout své chyby,
které mu v budoucnu výuka tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru může pomoci řešit.

začního týmu, který ve své pilotní části zahrnoval až 120 osob (zejména pedagogů), v mnohém
usnadní výuku tohoto oboru a vytvoří první souhrnný materiál pro činnostní učení etické výchovy v ČR. Učitelé si již nyní mohou z webového
portálu www.etickavychova.cz zdarma stáhnout materiály s náměty pro zážitkovou formu
výuky, jejich metodické návody i zpracované
učivo pro očekávané vzdělávací výstupy jednotlivých ročníků. Webový portál podporuje jak
zájemce o zavedení tohoto oboru do škol, tak i
zkušené učitele etické výchovy. Školy získávají
možnost sdílet své příklady dobré praxe i doplňovat či hodnotit stávající výstupy projektu.
Projekt svým komplexním pojetím podpoří zájem škol zařadit tento doplňující vzdělávací obor
do svého školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Každý rok dochází k mnoha nešťastným případům, kdy žáci neunesou emoce z negativního
hodnocení na konci školního roku. Systém zpětné vazby pomocí známek není ideální, nic méně
je v české vzdělávací soustavě hluboce zakořeněný. Pro mnoho rodičů je to tradiční a jediný srozumitelný koncept hodnocení výsledků
žáků, poptávka po změně je slabá a nelze očekávat zásadní změnu v masivnějším uplatňování moderních alternativ, jako je slovní hodnocení žáka, atd..* Řešením této situace, která v
některých případech končí až tragickými událostmi, je práce s žákem v oblasti jeho vlastního osobnostního rozvoje. V mnoha školách si
dnes učitelé uvědomují, že propracované formy
výchovného působení školy budou klíčové nejen
pro zdravý rozvoj každého žáka, ale i pro zvýšení kvality vzdělávání i jakékoliv vzdělávací práce
v třídním kolektivu.**

V rámci projektu „Etická výchova a učebnice“
byla vytvořena:
• ucelená řada 4 dílů učebnic Etické výchovy pro
1. – 9. ročník ZŠ (ve čtyřech věkových skupinách)
akreditovaná doložkou MŠMT. Každý ročník obsahuje 36 ověřených námětů na hodinovou výuku této formy osobnostního rozvoje.
• pro každou věkovou skupinu žáků (resp. díl
ucelené řady učebnic) je zhotoven dobrodružný
komiks akcentující vzdělávací témata dané věkové kategorie a současnou popularitu této moderní formy komunikace s žákem
• jako další moderní prvek výuky byla vytvořena audiovizuální pomůcka prezentující obsah 10
rozvíjených sociálních kompetencí žáka v moderním příběhovém zpracování, podněcujícím
aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a ilustrující probíranou látku

Jednou z nejpropracovanějších metod v této
oblasti, je doplňující vzdělávací obor Etická výchova, který v poslední době zařazuje mnoho
škol do své výuky. Začíná být populární také
díky projektu Etická výchova a učebnice financovanému evropskými fondy v rámci MŠMT
z OPVK. Projekt realizuje Národní institut pro
další vzdělávání ve spolupráci s Etickým fórem
ČR sdružujícím dlouholeté odborníky z praxe a
výuky tohoto oboru. Téměř tři roky práce reali-

• byly zpracovány komplexní obsahy učiva v jednotlivých ročnících pro předmět Etická výchova
podle platného RVP
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• vznikl podpůrný metodický oborový portál
www.etickavychova.cz, který bude popularizovat tuto formu osobnostního rozvoje a pedagogové zde najdou všechny vzdělávací materiály
a metodickou podporu k výuce.

kladních školách a v nižších ročnících víceletých
gymnázií v roce 2014. Zájem škol o zařazení do
rozvojového programu je enormní. Žádost o tuto
dotaci v roce 2014 si podalo zhruba 200 škol.

Celkově se na projektu podílelo téměř 150 pedagogů a odborníků na výchovu. Pilotního ověření jednotlivých dílů učebnice se zúčastnilo přes
1.700 žáků z 83 pilotních tříd z 51 základních
škol ve 13 krajích ČR (viz příloha). V rámci následných instruktážních workshopů v roce 2014
bude proškoleno dalších cca 400 pedagogů,
kteří zlepší (díky novým materiálům a metodikám) výuku u více než 7500 žáků základních
škol nebo nižších ročníků víceletých gymnázií.
Přes 6000 žáků bude od září pracovat ve výuce
s novými učebnicemi, které obdrží pilotní školy
v rámci tzv. signálního výtisku nových učebnic.

* tvorba žákovských portfolií, prezentace absolventských prací žáků, které nevedou ke srovnávání výsledků žáků mezi sebou, ale více se zaměřují na individuální posun žáka a prezentaci
jeho silných stránek. Velmi problematická je
i práce s chybou žáka (která je v procesu vzdělávání přirozená, často i potřebná). Chyby žáka
se při klasickém známkování téměř vždy promítnou do horšího hodnocení. Je velmi obtížné
zachytit výslednou známkou úsilí nebo snahu
žáka a také zohlednit různé vzdělávací podmínky žáků včetně vrozených talentů i slabin. Mohou tedy žáci, kteří nejsou vzorní a talentovaní
(a těch je dnes poměrně hodně) vnímat školu
jako srozumitelnou a dokonce příjemnou instituci?

_____________________________________________

Výstupy projektu byly velmi pozitivně hodnoceny odbornými recenzenty učebnice, účastníky školení a workshopů. Projekt byl vybrán
do pořadu ČT „Evropa pro Česko“ mapující úspěšné a přínosné projekty financované
z ESF v rámci jednotlivých operačních programů (2 min - spot).

** Klima třídy a klima školy již nejsou neznámými
pojmy a řada škol zařazuje přímo do výuky různé výchovy a druhy osobnostního rozvoje, který
pracuje se žákem v oblastech sociálních kompetencí, jako jsou komunikace, pozitivní hodnocení
sebe i druhých, komunikace citů, empatie, výběr
vzorů, iniciativnost i asertivita, atd.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy již
dva roky podporuje zavádění etické výchovy do
škol rozvojovým programem s názvem Podpora
implementace Etické výchovy do vzdělávání v zá-
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PŘÍSPĚVKY PANELISTŮ KONFERENCE

Formování etické kultury osobnosti založené na prosociálnosti.
Jak efektivně využívat pracovní materiály etické výchovy?
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. David Vaněk, Ph.D., psycholog a psychoterapeut pro děti a dospělé
Úvod
let minulého století. Zájem o studium prosociálního chování byl podnícen především experimenty Milgrama (1963) a Zimbarda (2005),
které ukázaly, že slušní, inteligentní a společensky adaptovaní lidé se za určitých okolností
mohou chovat zcela asociálně. Na základě toho
se také začaly hledat metody a způsoby, kterými je možné u lidí rozvíjet prosociální chování.
– A zde je hlavní poselství našeho sdělení, že
totiž právě moderně pojatá etická výchova již
od mateřské školy formuje prosociální životní
program i styl jednání.

Zavedení etické výchovy do české vzdělávací
soustavy je velká událost, která bude vyžadovat ještě mnoho výzkumů a studií, a na základě
nich formulovaných rozhodnutí a ustanovení.
V každém případě již v běžícím školním roce je
vhodné pokračovat v ověřování dosavadní praxe
a zhodnocovat vhodnost i zkušenosti s užíváním
učebnic, pracovních listů i metodických příruček.
Proč etická kultura osobnosti
Posouzení rukopisů učebnic etické výchovy, pracovních listů a metodických příruček pro vyučující nás přivedlo ke konstatování, že jde o vynikající studijní a pracovní materiál, jak pro žáky,
tak pro učitele a další zainteresované pracovníky věnující se výchově dětí a mládeže. Dospěli jsme k názoru, že je vhodné charakterizovat
cíl vzdělávací a výchovné práce v oblasti předmětu Etická výchova charakterizovat jako rozvíjení etické kultury osobnosti, i když to v naší
výchovně vzdělávací terminologii není běžné.
Jde přece o kultivaci čili o pěstování znalostí,
dovedností, návyků a postojů prožívat a jednat
v souladu s etickými principy a pravidly morálky
či základní lidské slušnosti a s respektováním
zákonů mravnosti.

Co je prosociálnost
Rozdíly v chápání a v definicích prosociálního
chování jsou především v tom, jaké aspekty jsou
do definice zahrnuty. Někteří autoři vymezují
prosociální chování široce a volně, jiní za prosociální chování považují jen úzký projev pomáhajícího chování, které splňuje přesná kritéria. Ve
stručném vyjádření za prosociální chování můžeme považovat každé chování, které je zaměřeno ku prospěchu druhé osoby nebo skupiny
lidí. Jiní autoři přidávají k výše zmíněné definici
ještě kritérium dobrovolnosti, tedy prosociální
chování je chování ve prospěch druhého, které je
vykonáno dobrovolně, to znamená, že toto chování není naší povinností, nevyplývá například
z naší profese. Někteří autoři specifikují prosociální chování ještě úžeji. Kromě výše uvedených
dvou kritérií, musí prosociální chování splňovat
ještě podmínku, že je vykonáno bez nároku na
odměnu nebo zisk. Není výjimkou spojovat prosociálnost s empatií a s altruismem.

Viditelným aspektem takového životního stylu
je prosociálnost (viz např. Rajský, Podmanický
et al.) jako jeden z hlavních projevů lidskosti
a respektu k lidské důstojnosti v člověku. V poslední době se stále častěji objevuje i v různých
kulturně a na život ve společnosti orientovaných časopisech konstatování, že spolupráce
a schopnost týmové práce patří ke klíčovým
kompetencím potřebným pro život v 21. století. Jak pomoc druhému, tak spolupráce i schopnost pracovat v týmu jsou formami prosociálního chování. Prosociální chování se dostává do
středu zájmu v psychologii již od šedesátých

Olivar Roche, (1992) odkazuje na O´ Connora, který v charakteristice prosociálního jednání zdůrazňuje, že je to činnost vykonávaná proto, abychom
druhým lidem ulehčili námahu nebo problémy,
nebo abychom jim pomohli být spokojenějšími,
a přitom to děláme na svoje náklady.
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I kdybychom v etické výchově akceptovali jen
první aspekt, je to pro nás velká výzva takové
pomáhající jednání podporovat, aniž bychom
přitom akceptovali opisování či napovídání, jak
by to mohlo být vnímáno. Lze přece ve vyučování zavést v určitých tématech výuky praxi, kdy
vytvoříme skupinky zdatnějších žáků s méně
zdatnými a vyzveme zdatnější, aby pomáhali
v řešení daných úkolů méně zdatným.

nější ve školách, kde panuje i mezi vyučujícími atmosféra přátelství a sounáležitosti a kde
převažuje respekt k důstojnosti i k těm žákům,
kteří jsou obtížněji vychovatelní; řečeno s J. A.
Komenským – ve školách, které jsou skutečnou
„dílnou lidskosti“.
S čím je třeba počítat v realizaci předmětu etická výchova
Škola musí navazovat na dosavadní zkušenosti
u nás, v zahraničí, a vycházet z nich. Je třeba přijmout skutečnost, že mnozí učitelé, kteří jsou
nebo budou pověřeni realizací etické výchovy
a jsou zvyklí spíše vykládat a poučovat než aby
realizovali praktická cvičení a interaktivní programy, budou prožívat napětí.

Mohli bychom tedy shrnout základní znaky prosociálního chování. Prosociální chování, je takové chování, které:
• je vykonáno ve prospěch druhého,
• nevyplývá z povinnosti
• je vykonáno bez očekávání zisku nebo vnější
odměny

Z devadesátých let, kdy byl realizován projekt
MŠMT ČR „Obecná a občanská škola“ (viz Beran, J, Smékal, V., 1998), ve kterém byla podstatná interakce učitelů se žáky formou besed,
rozborů událostí, dramatické výchovy atp., bylo
výzkumem zjištěno, jak mnozí učitelé prožívali
napětí z nutnosti chovat se k žákům kooperativně a interaktivně, a jak mnozí odmítali naučit
se realizovat dramatickou výchovu. Výzkumy
několik tisící žáků, kteří byli na vybraných školách ČR do projektu zahrnuti, prokázal, že jsou
statisticky významně prosociálnější a tvořivější.

• podporuje reciprocitu (tj. podobné chování příjemce)
• nenarušuje identitu poskytovatele ani příjemce (Nováková, 2006).
Jak už jsme řekli výše, někteří autoři považují
za prosociální chování jen takové jednání, které naplňuje všechny uvedené znaky, jiní naopak
pouze některé či dokonce jeden základní znak
a to, že se jedná o činnosti vykonané ve prospěch druhého jedince či skupiny lidí.

I žáci, kteří jsou negativističtí a zpupní by neměli být zavrhováni, ale právě ty je nutné přivést ke spolupráci na rozvoji pozitivních vztahů
a vědomí a akcí sounáležitosti

Kde a jak je prosociálnost rozvíjená
V dobře fungujících rodinách, kde je dítě milováno, aniž by bylo rozmazlováno (tento aspekt
rodinné výchovy často podporuje rozvoj egocentrismu), přirozeně vzniká empatie a sociální
vzájemnost jako složky prosociálnosti. Podobně
působí i takové zájmové organizace jako skaut
nebo sokol a další.

Závěry
Chceme-li přispět k úspěšnému rozvíjení prosociální orientace žáků a k posílení etické kultury
osobnosti, osvojme si a realizujme následující
zásady:

V rámci etické výchovy nesporně rozvoj prosociálnosti podporuje dramatická výchova, prosociální hry praktikované na jarních pobytech v přírodě nebo v adaptačních kurzech atp.

„Jednáme-li s lidmi podle toho, jací jsou, činíme je horšími. Jednáme-li s nimi, jako by už byli
tím, čím se mohou stát, zavedeme je tam, kam
je chceme zavést.“ W. Goethe (z Eckermannových rozhovorů s Goethem)

Výzkumy potvrzují, že ve školách realizujících
Daltonský či Waldorfský systém, jsou žáci občansky kultivovanější, eticky vyspělejší a prosociálnější než v běžných školách.

,,Pravou lásku zažíváme, když chceme se sebou
něco udělat pro toho druhého. ... Jen ten, kdo hodně dává, zažívá velké obdarování“. Uvádí Zd. Matějček v knize Psychologické eseje z konce kariéry.

Dá se zobecnit zkušenost, že prosociálnost
i etická kultura osobnosti žáků je vyšší a čet-
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Náměty z publikací J. J. Rousseaua:

žije-li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat
druhým;

„Znáte nejjistější prostředek, jak učinit dítě
nešťastným? Přivykněte je tomu, aby dosáhlo
všeho... Vaše dítě by nemělo dostat nic jen proto, že to chce, nýbrž jen proto, že to potřebuje.“

žije-li dítě v ovzduší uznání, učí se sebedůvěře;
žije-li dítě v ovzduší přátelství a lásky, učí se
nacházet a projevovat lásku ve světě.

„Ctnost je pouze souladem soukromé vůle s veřejnou ...“
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Dvadsať rokov etickej výchovy v školskej edukácii SR, skúsenosti
a perspektívy
Mgr. Ivan Podmanický, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

„Bez vyššej idey neobstojí vo svete ani človek,
ani národ.“ (F. M. Dostojevskij)

ku, bohaté zážitky a povinné „konštruktívne“
záujmy zvýrazňujúce jeho prestíž.

V dejinách ľudského myslenia nachádzame
množstvo myšlienkových odkazov, ktoré svojim obsahovým posolstvom prekračujú epochu,
v ktorej boli vyslovené. Každé historické obdobie, napriek svojej rozmanitosti, malo svoje krásy, „škaredosti“, radosti i problémy. V každom
však žili ľudia majúci svoje túžby a priania, ktorých naplnenie im napomáhalo prekonávať dobové ťažkosti a zároveň dávali ich životu zmysel.
Domnievam sa, že ináč to nie je ani v súčasnosti. Aj dnes, kedy sa zdá, že ľudia, aspoň v určitej
časti sveta, môžu naplno vychutnávať všetky
výdobytky modernej civilizácie, využívať technologické vymoženosti, ktoré majú uľahčovať
a obohacovať život človeka, im čosi chýba.
Často krát práve to, čo vyjadruje úvodná myšlienka F. M. Dostojevského – ušľachtilý cieľ, hlbší
zmysel či vyššia idea.

Nie som zaujatý voči technickým výdobytkom
a dokonca mnohé obdivujem pre praktický účel
i technickú dokonalosť, problém je však najmä
v tom, že v tejto rýchlosti života prestávame
vnímať ich skutočný zmysel. Život človeka môžeme prirovnať výstupu horolezca na vrchol
hory. Je rozdiel, či vrcholy zdoláva rýchlo a v čo
najväčšom počte len preto, aby druhým dokázal
svoju výnimočnosť a veľkosť, alebo aj preto, že
počas výstup je citovo zaangažovaný a dokáže
vnímať krásu okolo seba, a tým sa vnútorne
obohacovať. Proste, objaviť okolo seba niečo
vyššie a ťahať sa za tým. Bez vyššej idey hrozí
citová prázdnota, osamelosť, pocit bezzmyselnosti života i strata budúcnosti. Slovenský básnik M. Rúfus k tejto téme dodáva: „...Nemáme
už takmer nič, čím by sme mohli vyplniť hlboké
prázdno, ktoré v nás ostalo po strate čohosi...“

Kultúra, v ktorej dnes žijeme má rôzne prívlastky, od hedonistickej, konzumnej až po označenie
kultúra dočasnosti, ktorá vyjadruje stratu zmyslu pre veci hodnotné a trvalé. Vernosť a stálosť sa v nej ukazujú ako nepotrebné archaizmy,
o ktorých sa síce pekne rozpráva, ale pre život sú
nepraktické. Azda aj preto máme v súčasnosti
veľa dočasných vecí – dočasný výrobok, dočasné umenie, dočasná dohoda, dočasnú vernosť,
dočasné vzťahy, dočasné manželstvá.

Podľa Martina Heidegera technika prekonala všetky vzdialenosti, avšak nevytvorila žiadnu blízkosť. Duševné zdravie mladých ľudí je
v tejto „preindustrializovanej“ dobe ohrozené
najmä, na jednej strane predráždením zmyslov i ducha, množstvom vnemov a informácií,
na strane druhej preťažením rozhodovacích
schopností príliš širokými možnosťami voľby.
(Brezinka, 1992) Jedincovi sú ponúkané rôzne
alternatívy riešení, ktoré sa týkajú nielen trávenia voľného času a čo kde kúpiť, ale i realizácie
pestrého výberu životných štýlov, zahŕňajúcich
kvalitatívne rôzne formy partnerských vzťahov,
život na báze voľnej dohody, možnosť byť osamelým rodičom, život „single“, život v komunitách či v iných polyamorných vzťahoch.

V praxi sa tento moment premieta do zúfalej
snahy človeka utrhnúť, zažiť a dosiahnuť v živote čo sa dá, a keďže je jeho existencia časovo
limitovaná, tak rýchlo, aby toho stihol čo najviac. Čo najrýchlejšie byť dospelý a užívať slasti
života, čo najrýchlejšie sa „napchať“ vedomosťami (podľa možností, iba tými najnutnejšími)
a získať diplom, aby dosiahol dobré postavenie
a dostatočný sociálny status umožňujúci mať
vilu, vždy nový model auta, atraktívnu dovolen-

O človeku môžeme povedať, že je tvorom lásky
a vzťahov. Vzťah je vzájomnosť umožňujúca voliť a byť volený. Je základným predpokladom pre
zmysluplnú realizáciu ľudskej existencie v kaž-
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dom historickom období. Vzťahy sa však nedajú
žiť narýchlo, bez citového i mravného zaangažovania zúčastnených strán. Potrebujú tiež
hlbší základ. „Zmysel a hodnota lásky ako citu
spočíva v tom, že nás núti skutočne celou našou
bytosťou priznať druhému absolútny ústredný
význam...“ (Solovjov, 2002, s. 32).

druhej, sme svedkami aj množstva cieľavedomých charitatívnych aktivít v prospech ľudí odkázaných na pomoc alebo existujúcich na okraji
spoločnosti.
Solidarita, ako jeden zo základných princípov
fungovania ľudskej spoločnosti, je podmienená
aktívnym rešpektovaním človeka. Práve etická
výchova (ďalej ETV) svojimi prostriedkami vytvára priestor na to, aby sa žiaci učili vnímať jeden druhého ako hodnotné bytosti, zasluhujúce
si vzájomnú úctu a rešpekt. Vychádza totiž zo
skúseností, že negatívnym rysom dnešnej školy
je nedostatočné poznávanie ľudstva prostredníctvom hodnôt, čo sa premieta aj do tendencie
neutralizmu vo výchove, ktorý je neprirodzený
a anuluje každú hodnotu (Guissani, 1996). Jej
pozitívnym výstupom je, že žiaci prestávajú
vidieť výchovné spoločenstvo (a spoločenstvo
vôbec) ako organizačnú nevyhnutnosť, ktorú
musia útrpne znášať, lebo im to niekto naordinoval, ale ako miesto, kde sa môžu cítiť byť prijímaní a objavovaní vo svojej jedinečnosti (Podmanický, 2012).

Preto si treba položiť otázku, do akej miery sú
mladí ľudia na to pripravení? Ponúka náš edukačný systém dostatok priestoru na výchovu
vzdelaného, kultivovaného a autonómneho jedinca schopného konať zodpovedné rozhodnutia? Navyše, keď v súčasnosti dominujú ideológie, ktoré a priori, od samého počiatku, tvoria vo
vedeckom výskume súhrn falošných východísk
a skreslených, priam vyprázdnených pojmov. Je
to veľmi rizikový jav, pokiaľ sa týka najmä základných bioetických a ekologických princípov
(Zasepa, 2008).
Pre dobro ľudstva by bolo vhodné a prínosné orientovať sa na takú edukáciu, ktorá bude pretvárať človeka v osobnosť, schopnú prekročiť samú
seba, spolupracovať, vidieť aj situáciu toho
druhého. V našom edukačnom prostredí nie je
veľa predmetov, ktoré sa explicitne zaoberajú
naznačenými problémami. Jeden z nich pod názvom etická výchova bol zaradený do školskej
edukácie v Slovenskej republike v roku 1993.
Ako pri všetkom novom, začínajúcom, aj tu sa
v počiatočnej fáze vyskytli problémy prameniace možno z jeho nepochopenia, či prvotnej nedôvery. Dôležité však bolo, že koncepcia etickej
výchovy rešpektovala podmienky pluralistickej
spoločnosti a nevyžadovala veľké organizačné
zmeny v školstve, a tak sa mohla na základných
a stredných školách začať cez tento vyučovací
predmet realizovať výchova podporujúca prosociálnosť (Podmanický, 2012).

Keďže žiadna dobrá vec sa „nerodí“ ľahko, aj
pri zavádzaní ETV do školskej edukácie sme sa
stretli s určitými ťažkosťami. Týkali sa najmä
terminologického vymedzenia pojmov, organizačného zabezpečenia, profilácie a prípravy učiteľov... Vzhľadom na možnosti tohto príspevku
sa pokúsim načrtnúť aspoň niektoré oblasti:
Terminologické výhrady k prosociálnosti
Pojem „prosociálnosť“ je filozofickému diskurzu pôvodne cudzí, filozofovi sa môže spontánne
spájať s oblasťou sociálnej práce, prípadne s programom organizácií tretieho sektora. Z pohľadu filozofickej historiografie ale aj gnozeológie
bola však problematika sociálnych a sociálno-etických vzťahov, v ich rozličných konfiguráciách a variáciách, nosným predmetom filozofickej diskusie už od čias prvého antropologického
obratu gréckej antiky a zostala ním až doposiaľ,
hoci sa nepokrývala výrazom „prosociálnosť“
a odvodenými tvarmi. Bolo by preto vecne nekorektné tvrdiť, že sa prosociálnosť ako určitá
charakteristika ľudského správania vymyká záujmu filozofie, presnejšie etiky, či ešte presnejšie sociálnej etiky a pedagogickej etiky.

Význam etickej výchovy v školskej edukácii
Slovenskej republiky
Za dvadsať rokov existencie etickej výchovy ako
edukačného predmetu sa spoločnosť v Slovenskej republike výrazne zmenila. Na jednej strane
v nej vnímame narastajúce prejavy agresivity,
„racionálneho“ egoizmu a mravného relativizmu i v radoch školskej mládeže, ale na strane
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Prosociálnosť nereprezentuje celú etiku, ale
môžeme povedať, že je jej jadrom . Má svoj
hodnotový rozmer spočívajúci vo vzájomnom
porozumení, spolužití a tým špecifické postavenie v sociálnom, interpersonálnom i vzťahovom rozmere človeka k človeku (Žilínek, 1997).
V odborných kruhoch sa k pojmu prosociálnosť
priraďuje aj synonymný výraz sociálne pozitívne
správanie. Pod ním môžeme rozumieť ľudskosť, humánny súcit, taktnosť, pomoc, darovanie
i obojstranne výhodnú spoluprácu. Etika bez
pozitívneho sociálneho správania sa nám javí
ako dosť samoúčelná a mohla by viesť skôr k výchove egoistu.

álna pozícia síce môže v sebe implikovať formy
agresívneho správania, ale postavenie človeka
v rámci sociálnej skupiny vychádza skôr z jeho
schopnosti vytvárať sociálne vzťahy, spolupracovať a zodpovedne zastávať zverené funkcie
(Roche, 1992; Smékal, 2002).

Vzťah etiky a ETV je na komplementárnej báze,
ináč povedané ETV sprostredkováva eticky relevantné skúsenosti, ktoré môže etika reflektovať. Etika nie je zdrojom mravnosti, ale reflexiou
morálnej skúsenosti. ETV využíva skutočnosť,
že etické postoje sú formované zážitkami, konkrétnou skúsenosťou. Jej procesuálna stránka je
postavená na facilitácii reflexie a autonómneho
procesu obhajovania hodnôt a im zodpovedajúcich postojov či modelov správania. Čiže etika
potrebuje ETV a naopak (L. Lencz, 1992, 2001).
Diskurz o tejto problematike realizujeme v kolektívnej monografii, ktorá vyjde do konca roka 2014.

V prípade detí rozoznávame v ich správaní dve
motivačné tendencie. Jedna zahŕňa individualistické potreby osobného prospechu a druhá
potrebu vytvárať pozitívne vzťahy k iným a aktívne angažovanie sa v spoločnosti. Dieťa nie je
bytosť, ktorou vládnu len egoistické motívy. Je
prirodzené, že pri hájení svojich osobných záujmov sa deti niekedy uchyľujú k negatívnemu
medziľudskému správaniu. Na druhej strane je
ale dôležité zvýrazniť, že už od druhého roku
života môžeme u nich zaregistrovať množstvo
rôznych prosociálnych prejavov vrátane sympatie, spontánneho prejavu pomoci alebo delenia
sa. Či budú tieto tendencie v určitej rovnováhe
závisí od toho, aké dostávajú podnety vo výchove (Páleník a kol., 1995; Staub, 1982).

„Neaktuálnosť“ vízie výchovy k prosociálnosti
Stretli sme sa s názormi, že vychovávať k prosociálnosti je naivné a že prosociálnosť nie je ani
optimálna vízia, lebo deti sú prirodzene egoistické a dokonca, že nie prosociálnosť, ale egoizmus, násilie a agresivita sú prirodzenou súčasťou ľudskej podstaty.

Jadrom etiky je etika medziľudských vzťahov. Napr. závislosť
neničí iba samotného aktéra, ale aj jeho bližšie i širšie okolie. To
sa vzťahuje aj na antisociálne typy správania vôbec.
1

My naopak tvrdíme, že prosociálne správanie je
prirodzená súčasť ľudskej podstaty. Názory, že
násilné prejavy sú geneticky naprogramované,
z vedeckého hľadiska neobstoja. S výnimkou
zriedkavých patologických prípadov, gény nevyhnutne nepredurčujú jednotlivca k násiliu ani
nenásiliu. Jednoducho, ani biologické ani neuropsychické vybavenie nepredurčujú človeka k násiliu či agresivite . Altruizmus a jeho sociálny
vývin má skôr kultúrny než génový charakter.
Je ovplyvnený interakciou medzi jeho genetickým vybavením a výchovným prostredím. Soci-

Napriek môjmu odmietavému postoju k agresivite, niektoré
jej črty môžu byť pre ľudskú osobnosť a jej sociálne interakcie
pozitívne. Myslím tým jej podobu prejavujúcu sa najmä v pohotovosti, rozhodnosti, dynamizme, presvedčivosti, úsilí, vedomí
vlastnej sily a pod. Pozitívnosť týchto charakteristík závisí od
spôsobu a zámeru ich použitia.
2

Deti nemajú ešte rozvinuté mechanizmy sebakontroly, nevedia integrovať prosociálne a egoistické tendencie, jedna z úloh
socializácie v tomto období je práve pomáhať im v hľadaní tejto
rovnováhy.
3
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Organizačno-metodologické problémy pri výučbe etickej výchovy (Podmanický, 2013)

• Zaraďovanie ETV do neskorých popoludňajších hodín.

• Problémy súvisiace s nepochopením predmetu ETV zo strany vedenia škôl i samotných
učiteľov. Medzi ne patria napr. nízka autorita
predmetu, jeho podceňovanie, z čoho pramení
i nekvalifikovaná výučba, dopĺňanie úväzku učiteľa hodinami ETV bez ohľadu na jeho odbornú
zameranosť, nepoznanie možností jeho využitia v školskom kurikule.

• Čoraz „problematickejšie“ deti a minimálna
spolupráca zo strany rodičov.
• Neprimeranosť úväzku (vysoký počet hodín
ETV) učiteľa a z toho plynúca strata motivácie
i zmysluplnosti vlastnej činnosti, vyčerpanosť,
„vyhorenie“ a tým minimálna vôľa a túžba rozvíjať vlastnú osobnosť.
• Rôznorodosť a nedostatočnosť najmä praktickej prípravy učiteľov ETV na jednotlivých
inštitúciách. V rôznorodých akademických prostrediach, ktoré pripravovali učiteľov ETV nebrali dostatočne do úvahy prosociálnu výchovu
ako základnú víziu predmetu. Učiteľ totiž môže
rešpektovať základný obsah, ale nemusí ho
smerovať k vízii ETV t. j. k prosociálnosti. Časová dotácia praktických hodín je v jednotlivých
akademických prostrediach v príprave učiteľov
ETV je nízka. Učiteľ sa často nenaučí spracovať
zážitok z danej aktivity a následne viesť reflexiu. Navyše vieme, že autonómny interiorizačný
proces osobnosti integruje v sebe rovinu racionality a emocionality, t. j. hodnoty nepostihujeme len racionálnym poznaním, ale ich aj „cítime“, čiže poznávame iracionálne.

• Na niektorých základných školách sa učí
v podstate pôvodný model R. Rocheho. Tento
model je síce východiskom pre ETV, avšak plne
ju nenahrádza a nemôže ju ani suplovať. Slovenský projekt ETV má svoje špecifiká, ktoré je
dôležité dodržiavať a rešpektovať. Jeho efektivita a funkčnosť je postavená na realizácii jej štyroch zložiek, ktoré sú vzájomne prepojené.
• Nepochopenie predmetu ETV sa týkalo často
aj realizovaných metód. Učitelia nemali vždy skúsenosti so špecifickými metódami ETV a tým
nevyberali na výučbu vhodné metódy a ani ich
správne nerealizovali.
• ETV vyučovali aj nekvalifikovaní učitelia, mali
tento predmet ako doplnok do plného úväzku.
• Povinná alternatívnosť predmetov náboženská výchova verzus etická výchova a z toho vyplývajúce delenie do skupín, vytvárala určitú
tenziu a neprirodzený antagonizmus.

• Nedostatočné možnosti postgraduálnej prípravy učiteľov, vrátane psycho-sociálnych
a psycho-hygienických kurzov.

• Neprimeraný počet žiakov v triedach. Špecifiká práce na hodinách ETV si vyžadujú limitované počty žiakov počas výučby. Optimálny počet,
do 20 detí, býva často značne prekročený, čo sa
ale premieta i do kvality výučby. Prestáva fungovať sociálna dynamika v skupine a hodiny sa
menia na „trápenie“ sa s poriadkom a disciplínou.

Pozitíva v kontexte praxe etickej výchovy
Popri spomínaných problémoch sme v našich
výskumoch zaznamenali, zo strany učiteľov
i žiakov, množstvo pozitívnych ohlasov z vyučovania ETV, ktoré pociťovali v rôznych oblastiach
osobného a pracovného života i života školy
vôbec. Ponúkam aspoň niektoré:

• Tvorba nehomogénnych skupín (jednu skupinu tvoria žiaci z 5.-9. ročníkov).

• Uvedomenie si zmysluplnosti zvoleného aprobačného predmetu ETV a opodstatnenosti jeho
zaradenia do edukačného procesu.

• Nedostatok inovatívnych metodických materiálov.

• Na základe pozitívnej väzby zo strany žiakov
i rodičov, zažitie „úspechu“ z ocenenia úsilia
a „dobrého pocitu“ zo seba samého, čo sa následne premietalo do narastania vlastnej spokojnosti s vykonávanou prácou i sebaúcty.

• Často nevhodné priestorové podmienky učební, ktoré nerešpektujú špecifiká výučby ETV
a tým znižujú kreatogénnosť prostredia.
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• Skvalitnenie a prehĺbenie vzťahov nielen medzi učiteľom a žiakmi, ale aj celkovej klímy v triede, čo podľa učiteľov, najmä z prvého stupňa
ZŠ, viedlo i k ľahšej a kvalitnejšej spolupráci
s rodičmi.

Záver
S odstupom 20-tich rokov môžem povedať, že
projekt etickej výchovy nesklamal. Naopak, má
neustále svoj význam a hlboký zmysel, otázkou je iba, akým spôsobom sa realizuje výučba,
ako je vnímaná na jednotlivých školách, aké má
podmienky a podporu zo strany Ministerstva
školstva SR, vedenia škôl i rodičovskej verejnosti a do akej miery je zabezpečená odborná
príprava učiteľov ETV.

• Zvýšený záujem o vlastný osobnostný i odborný rast. Nárast záujmu učiteľov ETV o skúsenosti iných kolegov prejavujúci sa i v ochote
podeliť sa s nimi o svoje skúsenosti a zároveň
ich väčšia otvorenosť pre rozvíjanie vzájomnej
spolupráce na rôznych úrovniach.

Rád by som by som však upozornil na jedno
veľké riziko. ETV pri svojej časovej dotácii (1hod/
týžd.) nemôže riešiť všetky problémy týkajúce
sa spoločenského diania alebo školskej výchovy
vôbec. Nemôžeme ju donekonečna plniť rôznymi cieľmi, obsahom a úlohami. V tom prípade
hrozí riziko jej „rozriedenia“ a tým znefunkčnenia. Model ETV, tak ako je postavený, prináša pri
správnej realizácii mnoho pozitívneho. Preto je
najskôr vhodné zamerať sa na kvalitu a zefektívnenie jeho výučby. Meniť ktorúkoľvek zložku
projektu, t. j. víziu, výchovný program, výchovný
štýl alebo metódy oslabuje ETV, lebo ona sa optimálne realizuje práve v súčinnosti týchto zložiek. Čo ostáva otvorené, je nadstavbová časť
výchovného programu – aplikačné témy.

• Pozitívne odozvy a dosiahnuté výsledky práce
viedli učiteľov k hrdosti i spokojnosti s vlastnou
činnosťou, tým k rastu záujmu o svoj profesionálny i osobnostný rast (chceli byť čoraz lepší)
a k prejavu zodpovednosti za žiakov. Zvyšovala
sa ich sebaúcta i schopnosť pozitívneho vnímania iných a z toho plynúca snaha využívať nadobudnuté sociálne spôsobilosti vo vzťahoch na
pracovisku i v rodine.
• Opätovné uvedomovanie si seba ako hodnoty,
napriek občasným vlastným zlyhaniam či osobným problémom.
• Snaha aplikovať nadobudnuté spôsobilosti
a skúsenosti vo vzťahoch nielen na pracovisku,
ale i v rodine či v inej ich spoločenskej angažovanosti.

Pre budúcnosť ETV je nevyhnutné skvalitniť
pregraduálnu prípravu na jednotlivých odborných pracoviskách, rozšíriť možnosti postgraduálneho štúdia, aktualizovať metodické rozpracovania ETV, inovovať metodické materiály,
rozšíriť aplikačné témy na aktuálne spoločenské problémy.

• Zamýšľanie sa nad hodnotami, ktoré buď brali za samozrejmé alebo ich v danej chvíli nepovažovali za dôležité.
• Zvýšená citlivosť na problémy týkajúce sa
dôstojnosti človeka v celospoločenskom kontexte.

Asi nepoviem nič nové, ale byť učiteľom je poslanie s hlbokým mravným obsahom. Aj v ETV je to
práve učiteľ, ktorý svojim osobnostnými a odbornými kvalitami buď podporí u žiakov pozitívne
sociálne správanie, alebo ho potlačí či minimálne
neutralizuje. Preto nie je jedno, kto učí ETV, ako
je pripravený, aký má vzťah k žiakom, aký má
záujem o povolanie. Či je schopný lásky, obety,
pokory, náročnej práce na sebe i prijať zvýšenú
zodpovednosť za osobný príklad.

• Pozitívne skúsenosti učiteľov našli využitie
i v širšom meradle, presahujúcom rámec ich
výučby v triede. Mnohí z nich boli ochotní spolupodieľať sa na tvorbe i realizácii výchovných
projektov, využívajúc svoje skúsenosti z výučby
ETV, ktoré boli aplikovateľné aj pre prácu učiteľov rôznych aprobačných predmetov
• V prípade realizovania koncepcie humanizácie
výchovného štýlu (odvodenej z projektu ETV) na
jednotlivých školách, týkajúcej sa celého pedagogického zboru, bola v nich zaregistrovaná aj
celková pozitívna zmena klímy školy.

Sv. Ján Zlatoústy už pred cca 1 500 rokmi, trochu naturalisticky, ale presne vystihol, čo môže
nastať, ak nám na deťoch a kvalitách vychovávateľa nezáleží. „O deti sa staráme menej ako
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o dobytok. Osly a kone opatrujeme lepšie ako
deti. Kto má mulicu, stará sa, ako pre ňu zaopatriť najlepšieho paholka: nie prudkého ani zlodeja a opilca, ale skúseného. No keď treba nájsť
vychovávateľa pre dieťa, vezmeme bez výberu,
koho náhodne stretneme, hoci niet väčšieho
umenia ako toto.“ (Sv. Ján Zlatoústy) Ale to by
už bol námet na ďalšiu prednášku.

SMÉKAL, V.: Pozvání do psychologie osobnosti.
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STAUB, E.: Entwicklung prosozialen Verhaltens. München: Urban & Schwarzenberg, 1982,
ISBN 3-541-09891-0.
ZASEPA, T.: Znaky psychologického vplyvu médií na spoločnosť a rodinu. In: Rodina a médiá.
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Nové učební pomůcky etické výchovy
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., hlavní odborný metodik projektu Etická výchova a učebnice
V oblasti etické výchovy jsou učebnice poměrně
diskutovaným tématem. Velmi často se objevují názory, že nejsou vůbec potřeba a ve formách
zážitkového učení mohou hrát ambivalentní
funkci - např. snaživí motivovaní žáci si předem
vyplňují úkoly, nebo naopak vyhořelí učitelé berou učebnici jako základ hodiny a jejich osobní
příprava je potom minimální. Myslím si, že je
potřeba k učebnicím etické výchovy přistupovat
uvážlivě. Hlavní roli ve výuce tohoto oboru hrají pedagogové a žáci. Učebnice může být velmi
vhodnou pomůckou, jak výuku rozvinout, obohatit a podpořit skrze vizuální vjemy. Hlavním
principem nových učebních pomůcek je tedy
nabídka podkladů pro učitele, ne nějaký striktní
diktát předepsaného obsahu učiva.

Vzhledem k tomu, že obsah DVO Etická výchova,
tak jak je včleněn v RVP ZV, bylo nutné rozčlenit
do všech ročníků základní školy, vytvořili jsme
modelové ŠVP, které se následně stalo kostrou
jednotlivých dílů učebnic. Zachováváme přitom
princip deseti základních témat (Roche, 1992,
Lencz, 1995) a jejich postupné osvojování od
jednodušších ke složitějším. Na základní témata navazují aplikační oblasti (Lencz, 1995). Naší
snahou bylo, aby se dílčí témata neopakovala ve
spirálovém kurikulu. Vzhledem k pojetí oboru
by hrozilo, že žáci nabudou dojem, že se v etické výchově učí něco pořád dokola. Ve výstupech
a učivu, které najdete v příloze každého dílu
učebnice, tedy nenaleznete stejné body. Uvědomujeme si, že tato skutečnost může být také
komplikací. Jedná se především o běžné situace,
kdy začínám s výukou etické výchovy ne v první
třídě, jak předpokládá tato řada nových učebnic,
ale třeba až na druhém stupni. I tak však musíme začít základním tématem Mezilidské vztahy
a komunikace. Myslíme si, že právě tím, že řada
učebnic, pracovních listů a metodik představuje
nabídku jednotlivých metod a technik, musíme
si je správně modifikovat pro skupinu, se kterou pracujeme. Tak je možné náměty z nižších
tříd realizovat ve vyšších třídách a obráceně. Samozřejmě, že věkově limitující bude především
grafické zpracování pracovních listů a učebnic.
Po zkušenostech z workshopů s učiteli etické
výchovy však mohu konstatovat, že tito tvořiví
pedagogové si umí poradit s ledasčím a ani toto
nemusí být překážkou.

Podle Pedagogického slovníku (2003) je učebnice druh knižní publikace svým obsahem a strukturou uzpůsobené k didaktické komunikaci. Co
tedy nové učebnice etické výchovy, které jsou
nedílně propojeny s odpovídajícími pracovními listy a metodikami, komunikují? Na prvním
místě to, že základem etické výchovy jsou vztahy. Člověk je bytost společenská a bez vztahů by
nepřežil. Nejde ovšem o ledajaké vztahy. Máme
na mysli především kvalitní, uspokojivé a hodnotné vztahy. Každý si ovšem pod těmito pojmy představí něco jiného, proto musíme konstatovat, že nové učební pomůcky, stejně jako
celá koncepce DVO Etická výchova, zdůrazňují
vztahy prosociální, tzn. nezištné. Osobně bych
ovšem přidal i uvozující slovo etické. Musíme
totiž uznat, že člověk se skutečně může chovat
prosociálně, přitom vůbec ne eticky, např. když
dáváme opisovat. Vím, že na to v reflexích žáky
upozorňujeme, ale myslím si, že etika, která je
spíše skrytým kurikulem současné koncepce
DVO Etická výchova, by měla být více zdůrazněna explicitně.

Uvedená definice učebnice ještě mluví o komunikaci strukturou. Podle mého názoru nelze
strukturu a obsah jednoznačně oddělit, o čemž
svědčí předchozí odstavec. Můžeme ovšem připomenout, že jsme se rozhodli sadu učebních
pomůcek strukturovat do čtyř dílů. První díl obsahuje jasně oddělená témata pro první až třetí
ročník, druhý díl pak pro čtvrtý a pátý, třetí díl
pro šestý a sedmý a poslední díl pro ročník osmý

Jak vyplývá z uvedené definice Pedagogického
slovníku (2003), učebnice komunikuje svým
obsahem. Co je tedy obsahem nových učebnic?
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a devátý. Každý díl obsahuje sadu materiálů,
tzn. učebnici, pracovní listy a metodiku. Výjimkou je první díl, který vzhledem k věku žáků nedisponuje učebnicí. Základem každého dílu je
tzv. lekce. Můžeme si ji představit jako sadu námětů pro jednu vyučovací hodinu. Znovu však
musím podotknout, že se jedná o nabídku, proto v lekci ve většině případů najdete více aktivit, než je v jedné výukové jednotce možné zrealizovat. Nechceme totiž dávat hotové návody,
ale pouze „ingredience“, které by se měl pokusit
správně namíchat učitel. Chceme také zabránit
automatickému a nepromyšlenému používání nových materiálů. Nepřipravenost učitele by
totiž nácviku sociálních dovedností a etických
ctností vůbec neprospěla.
Lekce

31

LENCZ, L. Pedagogika etickej výchovy. 4. vyd.
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MÁM O VÁS ZÁJEM

Etická výchova

Pracovní listy pro 5. ročník ZŠ

Téma 5: Prosociální chování

1. Najdi, kdo ze třídy:

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2. vyd. Praha:
Portál, 2002b. 488 s. ISBN 80-7178-631-4
–

hraje na hudební nástroj

…………………………….

–

má domácího mazlíčka

…………………………….

–

se chce naučit něco nového

…………………………….

–

chodí na nějaký kroužek

…………………………….

–

bydlí i s babičkou a dědou

…………………………….

–

rád čte

…………………………….

–

pravidelně sportuje

…………………………….

–

si rád povídá s druhými

…………………………….

–

umí uvařit jednoduché jídlo

…………………………….

–

potřebuje pomoci s učením

…………………………….

PRŮCHA, J. , WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003. 322
s. ISBN 80-7178-772-8
ROCHE, R. Etická výchova. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992. s. 209 ISBN 807158-001-5
ROCHE, R. Desarorollo de la inteligenciaemocional y social desce los valores y actitudes prosociales en la escuela. 1. vyd. Buenos Aires: Ciudad
Nueva, 1999. 352 s. ISBN 950-586-114-1

2. Zamysli se a napiš odpovědi na následující otázky.

a) Které z výše uvedených témat tě natolik zaujalo, že by sis o něm chtěl s ……………….....… popovídat delší dobu?

……………………………

b) Máš z aktivity dojem, že by někdo ze třídy potřeboval tvou pomoc a v čem, s čím? ....………………

ROCHE, R. L‘ intelligenza prosociale. 1. Vyd.
Gardolo: Edizioni Ericsson, 2002. 467 s. ISBN
978-88-7946-467-3

………...…......................................................................................................................................................

c) Myslíš si, že bys o pomoc chtěl někoho požádat ty? Koho a v čem? ....………………………...…........

ROCHE, R. Optimalizácia prosociálnosti: bezpečná cesta k rozvoju osobnosti žiaka. In Vplyv
výchovy na rozvoj osobnosti s akcentom na život v európskom spoločenstve : sborník příspěvků Fóra pedagogiky 2004. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2004, s. 23 – 40. ISBN
80-8052-212-X

.......………...…...............................................................................................................................................
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Jak dál s etickou výchovou?
Ing. Libor Podešva, Ph.D., ředitel ZŠ Integra Vsetín

S myšlenkami Etické výchovy jsem se setkal
poprvé v 90. letech minulého století. Zaujalo
mě tehdy, že se projekt zabýval problematikou
osobnostního rozvoje v komplexním pojetí výchovného procesu. Osobně jsem se zúčastnil 250
hodinového kurzu, organizovaného Etickým fórem o.s. Praha, v letech 2005 až 2006. Program
Etická výchova mne překvapil promyšlenou
koncepcí, která se zabývá jednak pedagogickým
pracovníkem a jeho osobnostními předpoklady
pro práci vychovatele, jednak i výchovným programem – výchovou žáků. Koncepční přístup
vidím hlavně ve čtyřech základních složkách
projektu, které se vzájemně podmiňují a tvoří
jeden celek – výchovný program, výchovný styl,
výchovné metody a rozvoj prosociálnosti. Byla
to silná osobní zkušenost, která mě ovlivnila
v přemýšlení o organizaci výchovných procesů v
naší škole.

Podmínky vzdělávání byly předmětem projektu
EU Příležitost pro všechny, kde jsme se zabývali kompetencemi pedagogických pracovníků ve
výuce. Šlo především o klima třídy, kooperativní výuku, práci ve skupinách, metodu Čtením
a psaním ke kritickému myšlení, dále o metody
zážitkové pedagogiky a vzdělávání v jednotlivých oborech speciální pedagogiky.
Následný projekt EU Příležitost pro všechny II.,
se zaměřoval především na vytváření výchovného prostředí, ve kterém je možné, aby efektivně
probíhal proces integrace a inkluze. Základní
roli v tomto procesu má pedagog v roli vychovatele. Svou osobnostní výbavou – tedy sám
sebou – je schopen podpořit soudržnost třídy
a kvalitu vztahů žáků k autoritě a žáků mezi sebou navzájem.
Stěžejní aktivitou evropského projektu bylo vytvoření vlastního výchovného programu školy.
Klíčem k tvorbě tohoto školního výchovného
programu bylo poskytnout pedagogům možnost absolvovat dlouhodobý kurz Etické výchovy. Náš záměr byl realizovat program Etické výchovy v celé škole – v předmětech I. a II. stupně,
školní družině, školním klubu i mimoškolních
aktivitách a zapojit všechny pedagogické pracovníky. Během kurzu Etické výchovy jsme společnými silami tvořili školní výchovný program
na míru naší škole. Během realizace projektu
nás mile překvapilo, že Etická výchova byla zařazena do RVP jako nepovinně volitelný předmět, což nás v našem úsilí povzbudilo.

Několik slov ke škole kde působím. Školu jsme
založili v roce 1992 s cílem vytvořit podmínky
pro rovný přístup žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a společné vzdělávání se žáky
zdravými v podmínkách základního školství.
Úsilí o zahrnutí všech do celku třídy a školy stojí a padá na možnostech realizovat potřebné
vztahy mezi zúčastněnými. Úroveň vztahů, jejich vznik, rozvoj a udržení v procesu integrace
je zásadní podmínkou pro efektivní výuku. Pokud integrací rozumíme proces začleňování jedince s handicapem např. do kolektivu třídy, pak
inkluzí rozumíme vytvoření školního prostředí,
které svou úrovní vztahů, organizací a vybavením umožňuje společné dosahování cílů všech
zúčastněných.

Jedna osobní zkušenost z dlouhodobého kurzu
ve škole. Když jsem absolvoval svých prvních
250 hodin kurzu s učiteli ze škol celého zlínského kraje, byla to radost ze setkání s lidmi stejné
motivace a zaměření. Zapojení celé sborovny do
stejného dvouletého projektu se s odstupem
jeví jako experiment se skupinovou dynamikou
pracovního kolektivu, což nese mnoho specifických úskalí i přínosů. Je pravda, že jsme měli
prostor společně zažívat nové situace a prohlu-

Z naší snahy kvalitně vzdělávat v podmínkách
velké různorodosti potřeb žáků bylo zřejmé,
že se musíme zabývat samostatně procesem
vzdělávání a procesem výchovy. K řešení této situace z hlediska realizace výchovy na naší škole
se jako vhodný nástroj začal jevit projekt Etická
výchova.
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bovat osobní vztahy, současně jsme ale zažívali
i rozdílnost názorů a postojů mezi lidmi, kteří si
nesou dlouhodobé pozitivní i negativní zkušenosti z našeho školství, a ne všichni by si kurz
Etické výchovy vybrali jako náplň svého volného
času. Nárok navíc bylo společně zpracovat školní výchovný program, kam každý absolvent kurzu přispěl deseti praktickými aktivitami se žáky.

ký nácvik, který může být z hlediska filosofické
etiky vnímán také jako výchova k etice ctností. To, co tomuto programu chybí, je právě ono
doplnění poznatků z etických teorií týkajících
se obecných mravních hodnot, principů a povinností a systematický nácvik myšlenkových
dovedností, které vedou k porozumění určitým
pravidlům, normám a principům, k jejich hodnocení a po té k rozhodnutí pro vlastní jednání.
Je tedy třeba argumentovat ve prospěch Etické
výchovy, která bude usilovat také o schopnost
rozumově podložené morální argumentace v situacích, kdy se děti, mladí lidé či dospělí rozhodují pro určité jednání nebo hodnotí jednání lidí
kolem sebe. Zatímco v prvním případě musí být
učitel vyzbrojen především znalostmi jak z vývojové, tak ze sociální psychologie a z psychoterapie, v tomto případě bude muset mít základní
přehled především ve dvou filosofických disciplínách: v neformální logice a ve filosofické etice. Jinak se vystavuje nebezpečí, že jeho diskuse se žáky budou mít přesvědčovací charakter,
nikoliv charakter dialogu, tedy společného hledání těch nejlepších odpovědí na palčivé etické otázky dneška. Nebo bude se žáky obtížně
objevovat něco, co už dávno či nedávno objevili
takoví myslitelé jako Aristoteles, Tomáš Akvinský, J. J. Rousseau, Immanuel Kant nebo Martin
Heidegger… Etická výchova by tedy neměla vycházet pouze z programu Roche Olivara.“

S odstupem času musím konstatovat, že trvalým
přínosem dlouhodobého kurzu je budování jednotného výchovného stylu ve škole. I přes obtížnost celého procesu to stále vidím jako stěžejní
pro vytváření jednotného prostředí, ve kterém se
bezpečně orientuje žák i učitel. Obávám se, že
tento nárok výchovného stylu na učitele obecně
- např. bezpodmínečné přijetí či akceptace žáka se netýká pouze úspěšné výuky předmětu Etická
výchova, ale podstaty pedagogického povolání
v našich českých zemích vůbec. Jednoduše řečeno – výchovnému působení ve školách by prospělo, pokud by všichni učitelé všech předmětů žáka
např. bezpodmínečně přijímali.
Tématem této konference je „Jak dál s Etickou
výchovou?“ Etická výchova prochází dynamickým růstem spojeným s velkým úsilím. Chtěl
bych k tomu říci pár poznámek. Při cestě dopředu je vždy dobré, když člověk vnímá svět kolem
sebe. Jsou podporovatelé a jsou kritici. Z kritických hlasů k projektu Etické výchovy mě zaujala
diskuze o pojmu, etický - etika, který je součástí
názvu, přičemž je známo, že původní název ve
světě je prosociální výchova. Zajímavým podnětem pro úvahy mi byly články v časopise Caritas
et veritas (č.2-2012, http://www.caritasetveritas.cz), kde jsem rozuměl obavám o vyprázdnění, nebo nenaplnění pojmu „etika“, který je
součástí filosofie. Východisko je naznačeno
v článku Ludmily Muchové, který je součástí
jmenovaného čísla časopisu Caritas et veritas.
Dovolím si citovat: „V programu prosociální
výchovy jde jednak o zážitkově vedenou výuku týkající se rozvoje osobnosti a mezilidských
vztahů s ohledem na morální princip lidského
jednání, kterým je láska (psychologicky vyjádřeno „prosociálnost“), jednak že jde o systematic-

Jde o dva světy, které by se měly doplňovat. Jedním je ovlivnění chování a charakteru, budování
vztahových dovedností v prosociální výchově.
Také bychom ale měli žáka orientovat v hodnotách, aby byl schopen rozlišit dobré a zlé,
kultivovat jeho svědomí. Toto je úkolem filozofických přístupů. Rozvoj současného projektu
Etické výchovy tímto směrem bych považoval
za nutnou a správnou cestu.
Pokud se zamýšlím nad možnostmi zavádění
výchovy do základních škol např. programem
Etické výchovy a to jak předmětem v jednotlivých ročnících, tak celkovým výchovným programem školy, jako v našem případě, je dle mého
názoru podstatné podporovat následující změny v českém školství:
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• Usilovat o povědomí a přesvědčení, že pedagogický pracovník je nejen učitel, ale i vychovatel.

Etická výchova

Lekce

29

• Usilovat o povědomí a přesvědčení, že svou
roli pedagoga - vychovatele uskutečňuje pedagog svou osobností a svým chováním, za které
nese odpovědnost.

POMŮCKY:
Pracovní list 29A – HÁDANKY – PŘÍSLOVÍ, pracovní list 29B – DENNĚ ASPOŇ JEDEN ČIN, papíry na myšlenkovou mapu pro každého
PŘÍPRAVA TŘÍDY: Pracovní místo pro práci ve skupinách při senzibilizaci.

PRÁCE S TÉMATEM:
1. Senzibilizace/motivace
Rozdejte žákům do skupin nejlépe po čtyřech pracovní list 29A – HÁDANKY – PŘÍSLOVÍ a zadejte úkol – poskládat či vyhledat v textu přísloví a zapsat je do pracovního listu. Skupiny mohou soutěžit
o nejrychlejší zapsání všech přísloví.
1. Lidé pro nás stromy sázeli, sázejme my též. (České přísloví)
2. Přátelské služby se neúčtují. (České přísloví)
3. Až když se pod tebou prolomí led, poznáš, kdo je ti přítelem. (Eskymácké přísloví)
4. Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. (Čínské přísloví)
5. Příteli k pomoci třeba o půlnoci. (České přísloví)
6. Komu není rady, tomu není pomoci. (České přísloví)
7. Koně můžeš přivést k vodě, ale napít se musí sám. (České přísloví)
8. Všeho nechám, už tam spěchám. (České přísloví)

Hodnotová reflexe:
•
•
•
•
•

Pomohl/a jsi někomu při luštění?
Požádal/a jsi někoho o pomoc?
Co hodnotíš jako kladné na spolupráci skupiny?
Na čem se ti ve skupině dobře pracovalo?
Jak se vám podařilo zorganizovat práci, rozdělit si ji?
• Přistupoval/a jsi ke své práci zodpovědně? Stanov svoji míru na stupnici 1–5 (jako ve škole).
• Co mají vyluštěná přísloví společného
s prosociálností?

• Podporovat pedagogy „zapálené“ pro Etickou
výchovu, aby se snažili vytvářet na školách se
spřízněnými kolegy výchovný tým (pokud nejsou podporování vedením školy v přesahu na
celou sborovnu, vznikají aspoň „ostrůvky pozitivní deviace“ v některých hodinách výuky).

Lidé

Etická výchova

Lekce

29
pro

též.

nás

1.
stromy

my

sázeli,

Etická výchova

Pracovní listy pro 8. ročník ZŠ

Téma 6: Komplexní prosociálnost

se

Lidé

služby

pro

též.
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Přátelské

sázejme

neúčtují.

3.
poznáš,

když

ti

prolomí

Až

pod přítelem.

kdo

se

je

tebou

led,

4.
když

topení,

přítel

přinese

sněhem.

Dobrý

svět

zapadne

5.
asedijPřítelijuhýokžítobatrepomocimnhuákihzžétřebalkfotgxowthuzíčéskijklepůlnocigertitéha.

6.
RetsuiPklamKomujIseButnenínysdášorady,běkhýštomuAskálneníůpolíchjukipomocizývertužíděk.

7.
DujinklofvýčKoněaermůžešříkršpřivéstawíkmxvodě,oůnísáaleřhunapítzrýsáhlůsejmálmusídčerpénsámgujýfrt.

8.
ZiklobůVšehobeRtýnechám,trávkodeužFiakldrntamoěšeklijáspěchámuží.

110

1.
sázeli,

A) HÁDANKY - PŘÍSLOVÍ

2.

Proveďte hodnocení hry Na duhu z minulé hodiny. Žáci, kteří mají připravené své záznamy a
samolepky se zapsaným skutkem, je přednesou
a po zhodnocení ostatními si je nalepí na duhu.
Pracujte s učebnicí a grafem Formy prosociálního chování. Vysvětlete jednotlivé formy, žáci
uvedou konkrétní příklady ze života, vy je doplňte. Správné pochopení je důležité ke zpracování pracovního listu 29B – Denně aspoň jeden čin.
Na závěr nechte žáky samostatně přemýšlet
nad textem v učebnici – CO UDĚLÁŠ? Rozdejte
jim papíry, vysvětlete tvorbu myšlenkové mapy
a žáci odpovědi na otázky CO UDĚLÁŠ? zaznamenají. Vybídněte je k poznačení více možností a k použití prosociálního chování. Barevně si
každý označí možnosti, které by pravděpodobně udělal sám. Myšlenkové mapy dejte vzájemně k nahlédnutí.

A) HÁDANKY – PŘÍSLOVÍ
my

Náhled pracovního listu
Lekce

29

2. Nácvik ve třídě

• Budovat intenzivně tým lektorů EV a systém
vzdělávání těchto lektorů, včetně filozofické
etiky.

stromy

Co mohu prosociálně nabídnout?
Cílem je, aby se žáci seznámili s formami prosociálního chování a osvojili si použitelnost získaných
dovedností v reálném životě.

• Usilovat o získání ředitelů škol pro myšlenku
sjednocení výchovného stylu sborovny a potřeby osobnostního rozvoje pedagogů.

29

Téma 6: Komplexní prosociálnost (aneb kde mohu, pomohu)

CÍL:

• Usilovat o získání ředitelů škol pro myšlenku
Etické výchovy jako efektivního nástroje k realizaci výchovy na škole.

Lekce

Metodika pro 8. ročník ZŠ

sázejme

Učebnice pro 8. ročník ZŠ

Téma 6: Komplexní prosociálnost

Co mohu prosociálně nabídnout?
„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej
s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš
někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“
(Jan Amos Komenský)

2.

Etická výchova

Pracovní listy pro 8. ročník ZŠ

Téma 6: Komplexní prosociálnost
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poznáš,

když

ti

prolomí

Až

pod přítelem.
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fyzickou
pomoc
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půjčit,
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Formy prosociálního
chování

snažit se
chápat
druhé, být
empatický

5.
asedijPřítelijuhýokžítobatrepomocimnhuákihzžétřebalkfotgxowthuzíčéskijklepůlnocigertitéha.

naslouchat
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soustavně

6.
RetsuiPklamKomuJIseButnenínysdášorady,běkhýštomuAskálneníůpolíchjukipomocizývertužíděk.

poskytnout
fyzickou
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pozitivně
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7.
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50
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Je pěkný slunečný den a ty se jdeš s několika přáteli projít ulicemi, možná se zastavíte na zmrzlinu.
Vtom uvidíš paní ze sousedství, jak lepí na sklo výkladu letáček o ztrátě svého pejska. Vždyť ho také
znáš, vidíváš je spolu… CO UDĚLÁŠ?
Koupíte si zmrzlinu a jdete do parku. Než si vyberete správnou lavičku, všimneš si starého pána, jak se
bezradně rozhlíží a rád by se asi na něco zeptal… CO UDĚLÁŠ?
Na lavičce jste probrali události dne a rozcházíte se každý domů. Jdeš pomalu ulicí a vnímáš krásný
západ slunce, když tě najednou vyruší rozzlobený hlas peprně komentující rozsypaný nákup. Mladé
ženě s kočárkem se roztrhla chatrná igelitka… CO UDĚLÁŠ?
Přicházíš domů, v kuchyni přemýšlíš, co si dáš k večeři, co budeš dělat potom, a vidíš maminku dávat
prádlo do pračky, smutnou, bez nálady… CO UDĚLÁŠ?

Etická výchova v CZŠ ve Veselí nad Moravou
Mgr. Tomáš Just, zástupce ředitele, Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
Církevní škola ve Veselí nad Moravou vznikla
v roce 2008 transformací ze Základní školy J. A.
Komenského na Církevní základní školu. Od svého vzniku si jako prioritu vytyčila Etickou výchovu (ETV). Nejen jako předmět, ale jako hodnotový systém a výchovný styl. Z toho také vychází
formulovaná vize školy: „Pomáháme svým žákům být sám sebou a nebýt sám, být připraven
a nebýt zaskočen.“ Důležitými úkoly podle této
vize jsou tedy personalizace – budování osobnosti žáků (...být sám sebou...), socializace –
budování vztahů a přivádění do širší společnosti
dalších lidí (...nebýt sám...) a vzdělávání (...být
připraven a nebýt zaskočen...).

Výuka ETV
Výuka ETV probíhá od 1. do 9. ročníku, jednu
hodinu týdně. Je zařazena v rozvrhu jako povinný předmět pro všechny žáky, v 9. ročníku je to
Křesťanská etická výchova – tedy ETV zasazená
do kontextu křesťanství. Předmět vyučují kvalifikovaní učitelé (absolventi dvouletého výcviku
v kurzu ETV). Pro výuku je vyčleněna učebna vybavena kobercem, židlemi do kruhu a AV technikou. Všem učitelům je k dispozici „knihovna“
ETV zahrnující téměř všechny dostupné materiály určené pro ETV a další publikace související
s problematikou témat ETV, zaměřených například na práci se skupinou.

Samozřejmě, že této vizi musí všichni učitelé
také rozumět, podporovat ji a mít dostatečné
kompetence k jejímu naplňování. Když mezi
sebou ještě navíc budujeme dobré vztahy, můžeme jako tým růst a podporovat v růstu také
naše žáky („…co nemáš, nepředáš...“). Také
proto prošlo vedení školy i všichni učitelé tzv.
Development centrem (DC), což je nástroj poznání a rozvoje kompetencí pracovníků. V rámci DC byl nastaven kompetenční model učitele
naší školy a na jeho základě vede vedení školy
se všemi učiteli pravidelné motivační pohovory,
které slouží právě k rozvoji učitelů a zlepšování
klimatu školy.

Čtvrthodinky
Každé pondělí před výukou se třída sejde se
svým třídním učitelem při tzv. čtvrthodince.
Těchto 15 minut slouží především k naladění
(senzibilizaci) třídy na následující týden, uvolnění napětí a budování vztahu mezi učitelem
a žáky i mezi žáky navzájem. Může jít o řízenou
diskusi, vzájemné sdílení se a případně také
o využití krátkých aktivit z oblasti ETV. Právě při
takovýchto setkáních učitele se žáky, kdy učitel
není „svázán“ povinností výuky, se může pozitivním směrem posouvat dynamika žákovské
skupiny ve třídě a utvářet příjemné klima třídy.
Výuka se pak samozřejmě lépe daří.

Během let jsme postupně na ETV nabalovali
další aktivity, které program a hlavní zásady ETV
dále doplňovaly a prohlubovaly. Mnohé tyto aktivity jsou běžnou součástí činnosti i na dalších
školách, takže jsme si vědomi, že neobjevujeme
nic nového, snažíme se ovšem vše zasazovat do
kontextu právě s ETV, dalo by se říct – jít až „za
hranici ETV“.

Parlament
Žákovský parlament je důležitou součástí školy
již několik let. Tvoří jej žáci 3. - 9. ročníků, vždy
dva z každé třídy řádně zvoleni ve volbách na
dva roky. Parlament zasedá jednou týdně před
vyučováním a na svých schůzkách se věnuje především plánování a přípravě nejrůznějších akcí
pro třídy i jednotlivce, zjišťování potřeb žáků
a mapování rizik. Parlament je důležitým prostředkem pro získávání zpětné vazby pro učitele

ETV na naší škole tedy zahrnuje kromě výuky
také pravidelné třídní čtvrthodinky, Žákovský
parlament, poradenské pracoviště a čajovnu,
školní klub a další aktivity.
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a vedení školy. Vedení parlamentu se pravidelně
účastní i provozních porad učitelů.

vek mimo třídu. Sedací nábytek byl pořízen ze
sběru papíru, který organizovali žáci právě pro
tento účel. Díky tomu jsme dosud nezaznamenali žádný případ vandalství v tomto prostoru.

Školní poradenské pracoviště
Poradenské pracoviště je k dispozici žákům, rodičům i učitelům dvakrát v týdnu. Školní poradkyně je zkušená terapeutka, která volně navazuje na práci nejen učitelů ETV, ale také třídních
učitelů. Pomáhá řešit možné problémy a je k
dispozici pro krizové intervence. Pracuje také s
třídními kolektivy, zpracovává diagnostiky skupin, na něž mohou učitelé zvláště v hodinách
ETV navazovat a o něž se mohou opírat. Je zároveň také „pojistkou“ pro případy, kdy se v průběhu výuky (především ETV) otevřou problémy
mimo rámec pedagogického působení (především rodinné a vztahové). V tomto případě
může terapeutka problém „převzít“ a pracovat
s ním ve své kompetenci odborně a efektivně.

Školní klub
Školní klub slouží – tak jako na mnoha jiných
školách – k bezpečnému a smysluplnému trávení volného času v odpoledních hodinách. Samozřejmě zaštiťuje kroužky, ale také pořádá
jednorázové akce jako např. karneval, tematické
dny, soutěže tříd ve výzdobě, přehlídku talentů
a podobně. Kromě toho nabízí také možnost individuálních aktivit přímo v klubovně. Pro velký
zájem ze strany žáků byla v letošním roce otevřena druhá klubovna.
Adaptační pobyty
Pro lepší stmelování tříd a nastavení správné
dynamiky skupin pořádá škola několik druhů
adaptačních pobytů. Jsou to především adaptační pobyty pro nové kolektivy 6. ročníků a Žákovský parlament. Program připravují třídní učitelé nebo koordinátoři ve spolupráci se školní
poradkyní nebo využíváme služeb profesionálů
– například Orientační dny ve Fryštáku.

Pracoviště významným způsobem přispívá k vytváření bezpečného prostředí ve škole.
Čajovna
Součástí poradenského pracoviště je čajovna otevřena pro žáky čtyři dny v týdnu během
přestávek a někdy i odpoledne. Provoz zajišťují
v různých dnech školní poradkyně, kaplan a vychovatel ŠD. Slouží jako klidová zóna, kde se
žáci mohou sejít ve skupince, nebo přijít individuálně, povídat si, hrát společenské hry, sdílet
se... při čaji i jen tak.

Envi programy
Jedním z aplikačních témat ETV je ochrana přírody a životního prostředí. Toto téma je ovšem
důležité i v dalších oblastech života a prolíná
také do jiných témat ETV. Environmentální problematikou na škole se zabývá a koordinuje ji
učitelka přírodopisu. Z její iniciativy a také za
podpory žáků při komunitním plánování vznikla a postupně se stále rozšiřuje školní zahrada
s mnoha netradičními prvky (vrbový altán, suché zídky, hmyzí hotel, broukoviště, bylinková
spirála, venkovní třída a jiné). Zde také může
probíhat výuka nebo některé části projektových
dnů.

Jedná se především o důvěrný prostor, v němž se
přirozeným způsobem setkávají děti napříč věkovými skupinami. Přítomný dospělý má možnost v neformálním rozhovoru zachytit aktuální
změny klimatu ve třídách a reagovat na ně.
Klidové zóny
Pro žáky jsou na chodbách k dispozici klidové
koutky, což není nic jiného než pohodlné sedačky a stoličky pro relaxační pobyt během přestá-
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V rámci Environmentálních témat vyjíždějí žáci
na specializované exkurze a pobyty s prvky
teambuildingu (např. Lipka Brno, Envicentrum
Vysoké Pole...). Při těchto pobytech je kromě
naukové stránky důležitá i zážitková forma skupinové práce a práce na vztazích ve skupině. Ze
stejného důvodu pravidelně vyjíždějí na exkurze
a školení také učitelé školy.

výchovou – např. Metodické centrum Etické výchovy CMG v Prostějově, Nadační fond Josefa
Luxe, Etické fórum, Etická výchova o.p.s.
Ne vždy je situace ve škole idylická. Samozřejmě,
že občas řešíme nejrůznější problémy, včetně
počínající šikany, drobných konfliktů, vzájemného škádlení a podobně. Kdyby se nic podobného v tak velké skupině žáků, učitelů a rodičů
neobjevilo, bylo by to jistě podezřelé a neměli
bychom příležitosti se dále rozvíjet. Snažíme se
v těchto situacích držet linii tzv. produktivních
vztahů – zájem, respekt, řešení. Tedy máme-li
o naše žáky a jejich rodiče skutečný zájem a cítíme k nim respekt, můžeme efektivně řešit případné problémy a to okamžitě, když nastanou.

Patronace
Na začátku školního roku vítají nové prvňáčky
do nové životní etapy deváťáci. Snaží se je provádět celým školním rokem – především však
tím nejtěžším začátkem. Prvňáčci přicházejí do
nového prostředí s vědomím, že je zde někde
„velký kamarád“, který jim v případě potřeby
může pomoci. Během roku se prvňáčci a deváťáci několikrát potkají při vzájemných návštěvách
ve třídách, při společných programech – deváťáci prvňákům, prvňáci deváťákům – například
o Vánocích, při předávání Slabikáře... Na konci
školního roku na oplátku prvňáčci vyprovázejí
deváťáky do jejich nového začátku při společném programu Loučení deváťáků.

Závěrem bych chtěl vzpomenout na jednu
z myšlenek starověkého lékaře a filozofa Galéna z Pergamu, který říká, že když se někdo namáhá mnoho let, aby se stal dobrým lékařem,
obhájcem, učitelem nebo geometrem, měl by se
nejméně stejnou dobu namáhat stát se dobrým
člověkem. Už ve starověku tedy věděli mnozí
moudří, že ke vzdělání rozhodně patří to, čemu
dnes obecně říkáme osobnostní růst člověka,
v ETV pak výchova k prosociálnosti. Přál bych si
jako učitel, aby se současné školství drželo tohoto směru.

Spolupráce a partnerství
Každá škola nějakým způsobem spolupracuje
s mnoha subjekty v různých oborech. Zmiňuji
tedy takovou spolupráci, která vychází z náplně ETV a to je především Dům s pečovatelskou
službou, pro který žáci školy připravují kulturní
programy a vystoupení. Spolupracujeme také se
stacionářem Toník pro tělesně postižené děti pro ten každoročně Žákovský parlament nakupuje užitečné pomůcky z prodeje výrobků žáků
na Vánočním jarmarku.
Dále spolupracujeme či jsme ve spojení s organizacemi a nadacemi, které se zabývají Etickou
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Hodnocení výuky etické výchovy na konci školního roku žáků
ZŠ Antonínská v Brně, ukázka výpovědí žáků.
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Slovo na závěr
Projekt Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií
(Etická výchova a učebnice) v prosinci 2014 končí. Na projektu se podílelo přes 150 odborníků včetně
autorek, metodiků. oponentů a recenzentů výukového materiálu a učitelů základních škol a víceletých gymnázií. Všem patří dík za jejich podporu a nadšení. Cíl projektu – vytvořit výukový materiál,
který podpoří školy a pedagogy na cestě k implementaci etické výchovy do života škol – se nám podařilo splnit. Projekt končí, nadšení učitelů a nově vytvořené výukové materiály zůstávají. Pro podporu
a vzájemné sdílení poznatků a zkušeností z etické výchovy je k dispozici pedagogům, odborníkům
i veřejnosti nově vytvořený oborový portál www.etickavychova.cz. Věříme, že se stane fórem pro
podporu etické výchovy v českém školství.
Zlaté pravidlo prosociálnosti:
Co chceš, aby jiní činili tobě, čiň i ty jim.
Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ani ty jim.
Realizační tým projektu Etická výchova a učebnice

Teto materiál vznikl v rámci projektu „Etická výchova a učebnice“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/26.0114,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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