
Věcné vyhodnocení projektu  

Číslo rozhodnutí č. MSMT-8178–11/2014 ze dne 20. 3. 2014 

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu Rozvojový program Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních 

školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 

Název projektu Etický učitel – etická škola – etický žák 

Název právnické 

osoby 

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

 

IZO školy 103480340 

 

Věcné vyhodnocení projektu: 

(Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.) 

Projekt Etický učitel – etická škola – etický žák řešil ne zcela dobrou dřívější situaci v naší škole. Po prvotním 

vyhodnocení stávající situace jsme si stanovili priority, které se nám podařilo splnit téměř stoprocentně.  Velmi 

prospěšné bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků, které proběhlo v několika etapách. Jako nejvíce 

smysluplné nám připadly semináře, které se zaměřily přímo na tvorbu etického kodexu školy. Zde jsme v panelových 

diskuzích probrali etiku ze všech stran – především z hlediska implementace do běžné výuky.  Velkou pozornost jsme 

věnovali výchovnému stylu učitele. Pravda, neobjevili jsme Ameriku, ale ujasnili jsme si spoustu postojů, 

připomenuli jsme si informace i z jiných absolvovaných akcí DVPP a vše nám krásně zapadalo do sebe.  Poněkud 

zklamáni jsme byli z vlažného přístupu rodičů. Využili jsme třídních schůzek, kde jsme s rodiči debatovali (+ 

dotazníček) na témata Etiky (zdravé vztahy, lidskost, slušnost, pohoda prostředí a další.) Pro většinu rodičů to jsou 

pojmy neuchopitelné a tak jsme museli zvolit pomalejší taktiku přímého působení na žáky.  Na druhé stupni ZŠ jsme 

v rámci „povinných“ třídnických hodin rozvíjeli žákovské kompetence v této oblasti, pedagogové se scházeli na 

metodických odpoledních. Vše vyvrcholilo úpravami ŠVP a sestavením návrhů etického kodexu. Všechny aktivity 

uskutečněné (a z části hrazené) v rámci projektu byly účastníky přijaty kladně, všechny se podařilo splnit, i když 

někde jsme po dohodě s lektory program operativně upravovali, přizpůsobovali konkrétním potřebám naší školy. 

Spolupráce s lektory byla v tomto ohledu vzorová.  

Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn: www.zsbrok.cz 

 

Přehled o čerpání dotace v roce 2014 (v Kč) dotace skutečné čerpání 

Neinvestiční výdaje celkem: 74000 109360 

 z toho platy 0 0 

 z toho OON 4000 4000 

 z toho odvody 0 0 

 z toho FKSP 0 0 

 z toho OBV celkem 70000 105360 

Datum: 5.1.2015 

Jméno a podpis ředitelky/ředitele 

školy otisk razítka školy 

Mgr. Leoš Sekanina 

 

 

 


