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Charakteristika Etické výchovy 

Etická výchova je doplňující vzdělávací obor, který je zaměřen na systematickém a metodicky propracovaném osvojování sociálních dovedností 

u žáků na základě zážitkové metody. Je zaměřen na vytvoření základních sociálních návyků u žáků. 

Základním cílem je podněcovat žáky, aby si osvojili prosociální způsob chování, tj. chování zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných osob, 

skupin nebo společenských cílů bez aktuálního očekávání odměny. 

Projekt etické výchovy je také velmi efektivní nástroj prevence proti šikaně a dalším sociálně patologickým jevům.  

Prosociální chování je chování, vedoucí k pozitivním vztahům. Je zaměřeno na spolupráci, schopnost dialogu, poskytnutí pomoci jiným osobám 

a skupinám. Rozvíjí schopnost rozlišit a realizovat společenské cíle bez aktuálního očekávání odměny. 

Prosociální chování má čtyři znaky: 

1.    Chování ve prospěch druhého, které nevyplývá z povinnosti. 

2.    Chování bez očekávání protislužby nebo vnější odměny. 

3.    Chování podporující reciprocitu. 

4.    Chování, které nenaruší identitu toho, kdo se chová prosociálně. 

Prosociální chování znamená: 

1.    Poskytnout fyzickou pomoc. 

2.    Poskytnout fyzickou službu. 

3.    Darovat, půjčit nebo rozdělit se. 

4.    Poradit, vysvětlit. 

5.    Potěšit a povzbudit smutné nebo utrápené lidí. 
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6.    Vyjádřit pozitivní hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu. 

7.    Se zájmem a soustavně naslouchat druhému. 

8.    Snažit se pochopit druhé, pochopit jejich city. 

9.    Solidárnost – chování, které vyjadřuje účast na důsledcích  

       (zvláště tragických), podmínkách, stavu, situaci nebo neštěstí druhých osob. 

10.  Snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a dohodou ve skupině,    

       hledáním toho, co nás spojuje, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti. 

Prosociální osobnost má tyto charakteristické znaky: 

1.    Navzdory složitosti problémů je optimistická. 

2.    Je oporou institucí. 

3.    Přináší nové věci. 

4.    Umí poskytnout  pomoc. 

5.    Projevuje jistotu v ovládání skutečnosti. 

6.    Je empatická, osobně přitažlivá. 

7.    Má smysl pro humor. 

8.    Umí se odosobnit a získávat následovníky. 

Program etické výchovy má 10 stupňů (schodů): 

1.    Komunikace 

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

3.    Pozitivní hodnocení druhých 
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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 

Komunikace 

Téma učí žáky zvládnout základy komunikace verbální i neverbální a je také základním krokem k vytvoření spolupracujícího kolektivu třídy.  

Důraz je kladen na jasné a srozumitelné formulování sdělení a také naslouchání druhému. Mezi nejdůležitější dovednosti komunikace 

uplatňované v mezilidských vztazích, jež by si děti měly osvojit patří pohled, úsměv, pozdrav, otázka, smysluplná odpověď a používání 

„kouzelných“ slov prosím, děkuji, odpusť…  

Na tyto základy dále navazuje komunikace citů, empatické naslouchání, schopnost přesně a jasně formulovat stanovisko, vhodně reagovat na 

oprávněnou i neoprávněnou kritiku, předcházení manipulací.  

Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě 

Pro vývoj zdravé osobnosti je důležité nejen sebepoznání, poznání svých silných i slabých stránek, ale zejména jejich přijetí. Sebeúcta vede nejen 

ke zdravému rozvoji charakteru, ale také k pozitivnímu hodnocení druhých a života, vyrůstá z pozitivního vztahu k sobě.  

Pozitivní hodnocení druhých 

Každý člověk je sám o sobě pozitivní hodnotou, má nejen hodnotu, ale svou důstojnost.  
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Pozitivní hodnocení druhých je téma, které navozuje bezpodmínečné přijetí druhého se všemi klady, omezeními, chybami a učí žáky kladně 

hodnotit druhé: spolužáky, rodiče, učitele i život.  

Tvořivost a iniciativa. Řešení problémů a úloh 

Každý člověk má schopnosti a tendence ke změně a tvořivosti. Cílem tématu je poskytnout nové stimuly vedoucí zejména k proměně vzájemných 

vztahů. Tvořivost a iniciativu je možné využít při řešení problémů, při budování spolupráce, solidarity atd. Téma zahrnuje rozvoj vnímavosti, 

rozvíjí pozorovací schopnosti, představivost, koncentraci, porozumění problému, flexibilitu, schopnost vidět souvislosti, originalitu řešení, 

osobitost, přijetí a transformaci konfliktu  

do např. uměleckého díla atd. 

Vyjadřování a komunikace citů 

Schopnost být otevřený a vyjádřit své city je předpokladem účinné komunikace. Pro rozvoj charakteru je velmi důležité rozpoznat, identifikovat a 

usměrňovat své city. Téma učí otevřeně a přiměřeně své city vyjadřovat, volit vhodnou dobu a formu k vyjádření negativních citů, vede k častému 

vyjadřování citů vyšších, pozitivních, které posilují vztah. V oblasti usměrnění citů se téma zaměřuje zejména na strach a agresivní formy 

chování vedoucí např. k šikaně.  

Dále se zabývá problémy vztahů ve třídě a v rodině. 

Empatie 

Učí žáky vžít se do situace druhých, naslouchat jim a aplikovat empatické postoje  

v každodenním životě, orientovat se na přítomný okamžik. 

Asertivita 

Zaměřuje se na přiměřené jednání zejména v oblasti verbální, na obranu vlastních práv a sebeprosazení. Téma seznamuje s asertivními 
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technikami, učí obraně před manipulací, vede k využívání asertivního chování při řešení konfliktů, k převedení sporu na problém.  

Učí prosazovat oprávněný nárok a využívat asertivní dovednosti (např. ANO, NE)  

aplikované i v oblasti návykových látek.  

Reálné a zobrazené vzory 

Vzory pro život jsou tématem prostupujícím celé spektrum programu ETV. Pomocí vhodných modelů posilujících správné jednání docilujeme 

upevnění postojů a zvnitřnění předkládaných norem. Téma zahrnuje zobrazené vzory pohádek, příběhů, pro starší žáky stoupá důraz na vzory z 

reálného života. Toto téma využívá napodobování a identifikace se vzorem jako vývojově nejstarší formy učení, vede k novému pohledu na vliv 

reálných a zobrazených vzorů v životě žáků. 

Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce 

Prosociální chování v osobních vztazích zahrnuje chování v praktických situacích:  

fyzickou pomoc, soucítění, verbální pomoc, darování, ochotu dělit se, spolupráci, přátelství…  

Komplexní prosociálnost 

Téma je směřováno od osoby ke skupině, zabývá se vztahy mezi skupinami. Zdůrazňuje vzájemnou solidaritu se sociálně slabšími a také 

národnostními menšinami. Zaměřuje se na řešení celospolečenských problémů, boj proti sociálním nespravedlnostem 
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 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích 

činnostech a praktickém životě 

 

Kompetence k řešení problému 

 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a 

využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, volí 

vhodné způsoby řešení, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 

Kompetence komunikativní 

 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, podílí se na utváření příjemné 

atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 

podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 

Kompetence občanské 

 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 

zacházení, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 

situacích  
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Kompetence pracovní 

 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

 

Formy realizace:  

Výuka bude probíhat u žáků 1. i 2 stupně. Realizace výuky probíhá různými způsoby – dialog, výklad, samostatná práce, skupinová práce, hry, 

pohybové aktivity. Je možné využívat koberec ve třídách nižšího stupně nebo židle sestavené do kruhu. 

V rámci etické výchovy bychom chtěli realizovat následující aktivity:  

 

-  jednodenní projektové dny (v 1. – 9. ročníku) se čtyřmi nosnými tematickými okruhy: 

 národnostní menšiny (multikulturní výchova) 

 rodina  

 lidé s handicapem 

 komunikace a naslouchání druhým 

 

- jednodenní  kurz prosociálního chování (v 1. – 9. ročníku) 
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Průřezová témata 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního 

vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom 

této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných 

vyučovacích předmětů.  

Začleňování Etické výchovy bude realizováno formou Průřezových témata. 

Jedná se o tyto průřezová témata: 

 

- Osobnostní a sociální výchova OSV 

- Výchova demokratického občana VDO 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MEGS 

- Multikulturní výchova MKV 

- Environmentální výchova EV 

- Mediální výchova MV 

Způsoby začlenění průřezových témat do výuky - seznam použitých zkratek: 

 

INT – integrace do vyučovacího předmětu 

PROJ – třídní projekt 

PD – projektový den  

KPCh – kurz prosociálního chování 
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Osobnostní a sociální výchova 

Název tematického 

okruhu OSV 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Rozvoj schopností 

poznávání 
       Vl/INT        INT  INT 

Sebepoznání a sebepojetí       Čj/INT      Ov/INT  INT  INT 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Pč/INT 

Vv/INT 

Tv/INT 

             INT 
INT 

INT 

Psychohygiena      Prv/INT        Rv/INT  INT INT 

Kreativita        Pč/INT   
 Tv/INT 

Vv/INT 

Tv/INT 

Vv/INT 
 Vv/INT Pv/INT 

Poznávání lidí  Čj/INT     Vl/INT       INT INT 

Mezilidské vztahy 
        Vl/INT   Ov/INT  INT  INT INT 

Projektový den: Rodina  Projektový den: Rodina  

Komunikace 
   Čj/INT      Čj/INT  Ov/INT  INT  INT  INT 

Projektový den: Komunikace a naslouchání druhým Komunikace a naslouchání druhým 

Spolupráce a soutěživost            Tv/INT  Tv/INT  Tv/INT 
 Tv/INT 

 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
       Čj/INT Vl/INT     INT  INT 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Čj/INT   Čj/INT   Čj/INT         INT 
INT 

 

 INT 

 

Projektový den: Lidé s handicapem 

 

Projektový den: Lidé s handicapem 
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Výchova demokratického občana 

Název 

tematického 

okruhu VDO 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Občanská 

společnost a 

škola 

Školní řád, 

pravidla 

třídy, 

služby, 

samospráva 

Školní řád, 

pravidla 

třídy, 

služby, 

samospráva 

Školní řád, 

pravidla 

třídy, 

služby, 

samospráva 

Školní řád, 

pravidla 

třídy, 

služby, 

samospráva, 

Vl/INTl 

Školní řád, 

pravidla 

třídy, 

služby, 

samospráva, 

Vl/INT 

Ov/INT Ov/INT   Ov/INT 

Občan, 

občanská 

společnost a 

stát 

    
Prv zákl. 

pojmy/INT 
Vl ČR/INT  

Vl 

Evropa/INT  
Ov/INT Ov/INT   

Ov+ 

Z/INT,  

Projektový den: Lidé s handicapem Projektový den: Lidé s handicapem 

Formy 

participace 

občanů v 

politickém 

životě 

           Ov/INT 

Principy 

demokracie 

jako formy 

vlády a 

způsobu 

rozhodování 

Ranní 

kroužky  

Ranní 

kroužky  

Prv, Vl, 

ČjL/INT 
       

 Z/INT, 

D/INT, 

Ov/INT 

D/INT 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Název tematického 

okruhu MEGS 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Evropa a svět nás 

zajímá 
      Vl/INT Vl/INT      

 Z/INT 

 

 

  

Objevujeme Evropu a 

svět 
        Vl/INT      

Z/INT 

 

 

 INT 

Jsme Evropané 

        Vl/INT D/INT D/INT 

D/ INT  

 

Z/INT 

 

INT 

D/ INT  

Projektový den: Národnostní menšiny (multikulturní 

výchova) 

Projektový den: Národnostní menšiny 

(multikulturní výchova) 
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Multikulturní výchova 

Název tematického 

okruhu MKV 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kulturní diference  
Čj/INT 

Prv/INT 
Čj/INT     Hv/INT     Ov/INT   

Lidské vztahy Kurz prosociálního chování Kurz prosociálního chování 

Etnický původ 

  

Projektový den: Národnostní menšiny (multikulturní 

výchova) 

  

Projektový den: Národnostní 

menšiny (multikulturní výchova) 

Multikulturarita 

  

Projektový den: Národnostní menšiny (multikulturní 

výchova) 

  

Projektový den: Národnostní 

menšiny (multikulturní výchova) 

Princip sociálního 

smíru 
    Vl/INT     

Ov/INT 

 

 

 INT 
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Environmentální výchova 

Název tematického 

okruhu EV 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Ekosystémy      Přír/INT  

Př/INT, 

Z/INT, 

Vv/INT 

Př/INT, 

Z/INT  
    

Základní podmínky 

života 
     Přír/INT Přír/INT,  Z/INT       

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

    Přír/INT  Př/INT  CH/INT 

Vztah člověka a 

prostředí 
   Přír/INT    Př/INT  
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Mediální výchova 

Název tematického 

okruhu MV 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

    Čj/INT Čj/INT Čj/INT Čj/INT 

Vv/INT 

použití 

rekl. 

tiskovin, 

Čj/INT 

Čj/INT Čj/INT 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

     Čj/INT     Čj/INT Čj/INT Čj/INT Čj/INT 

Stavba mediálních 

sdělení 
        Čj/INT     Čj/INT 

Čj/INT, 

Aj/INT 

práce s 

tiskem  

Vnímání autora 

mediálních sdělení 
        Čj/INT      Čj/INT Čj/INT 

Fungování a vliv 

médií ve společnosti 
         Čj/INT   

Vv 

(komiks, 

plakát)/INT 

  

Tvorba mediálního 

sdělení 
         Čj/INT    INF/INT   

Čj/INT, 

Aj/INT  

Práce v realizačním 

týmu 
      Čj/ Mediální výstup z projektových dnů 
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V Milevsku 31. 8. 2013           PaedDr. Martin Hrych   

ředitelka ZŠ a MŠ 


