
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Příloha č. 1 

Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 

2014 
 

Evidenční číslo:……………………………………………………  

(doplní MŠMT) 

Název poskyto-

vatele dotace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název rozvojového 

programu 
Rozvojový program Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních 

školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 

1. Identifikační údaje o předkládající právnické osobě 

Název právnické 

osoby 

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace. 

Obec Bruntál 

PSČ 79201 Kraj Moravskoslezský 

Ulice Okružní 

Č.p. 1880 Č.o. 38 

Telefon 554 231 165 Fax 554 231 199 

E-mail reditel.zsbrok@seznam.cz 

Prezentace na 

Internetu 

http://www.zsbrok.cz 

IČ 75026961 IZO 10348430 

Číslo účtu 181155297/0300 

u peněžního ústavu ČSOB Bruntál 

Adresa příslušného 

finančního úřadu 

Ruská ul, Bruntál, 792 01 

Zřizovatel 

právnické osoby 

Město Bruntál 

Adresa zřizovatele 

školy 

Nádražní 20, 792 01 Bruntál 

2. Ředitel/ka školy 

Jméno ředitele 

školy 

Mgr. Leoš Sekanina 

Telefon 554 231 165, 732 235 888 

Email reditel.zsbrok@seznam.cz 

3. Podrobný popis projektu 

Název projektu 

(max. 140 znaků) 
ETICKÝ  UČITEL -  ETICKÁ  ŠKOLA  -  ETICKÝ  ŽÁK   

Anotace projektu 

(max. 600 znaků, 

může být 

zveřejněna) 

Projekt stojí na třech navzájem propojených klíčových aktivitách:  
- DVPP většiny pedagogického sboru 
- Příprava a sestavení etického kodexu školy 
- Konzultace zaměřené na inovaci ŠVP 

Na jeho konci bude posílení vzdělávacích i osobnostních kompetencí učitelů školy, 
posílení zakomponování výchovného stylu do jejich práce v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech, v důsledku tedy i zlepšení sociálního klimatu na škole. 

mailto:reditel.zsbrok@seznam.cz
http://www.zsbrok.cz/
mailto:reditel.zsbrok@seznam.cz
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3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb 

CÍLE: 
- Zesílení vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů 
- Zlepšení sociálního klimatu na škole 
- Zakomponování výchovného stylu, jako významného prvku EtV, do strategií výuky v rámci ŠVP 
 

 
ZDŮVODNĚNÍ, ANALÝZA POTŘEB: 
Analýza potřeb, kterou jsme si na škole provedli, nám sdělila, že učitelé potřebují zdokonalit své kompetence 
v oblasti komunikace, emocí, motivování a zároveň tyto dovednosti více zakomponovat do kultury školy.  

Jak nám ukazuje reflexe školní výuky, je potřeba zvýšit naši připravenost na řešení běžných školních situací, 
které jsou součástí vyučování žáků školy. Projekt umožní rozvoj kompetencí pedagogů - budou schopni 
kvalitní odborné výuky v neustálé propojenosti s etickými prvky a principy.  
 
Výchovný styl učitele je souhrnem jeho profesních zásad. Jedná se hlavně o: 

- Vytváří z třídy „výchovné společenství“. 
- Přijímá žáka takového, jaký je, a projevuje k němu přátelské city. 
- Připisuje žákům pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost. 
- Formuluje jasná a srozumitelná pravidla. 
- Reaguje na negativní jevy vlídným poukázáním na jejich důsledky. 
- Nabádá žáky k dobrému. 
- Odměny a tresty používá opatrně. 
- Zapojuje do výchovného procesu rodiče. 

 
Ukazuje se silná potřeba rozvoje tímto směrem. Učitelé se totiž v rámci své každodenní činnosti příiš 
zaměřují na dosažení stanovených výstupů, a občas zapomínají na procesní záležitosti.  
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3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy 

nebo s projekty, které škola realizuje 

Školu navštěvuje 430 žáků, kteří jsou rozděleni do běžných nespecializovaných tříd (vždy dvě třídy 
v ročníku). V jednotlivých třídách jsou zařazení žáci s velmi rozdílným sociokulturním postavením. Chování 
žáků je značně determinováno prostředím, z něhož pocházejí. V souvislosti s tím se objevují mezi žáky velké 
rozdíly v přístupu k životním hodnotám, k ostatním žákům. Mezi žáky jsou i žáci z rodin z tzv. vyloučených 
lokalit. Uvědomujeme si, že úroveň etické výchovy zásadně ovlivňuje klima školy.  
Spolupracujeme s PPP, se sociálním odborem. Ve škole probíhají aktivity v rámci prevence sociálně 
patologických jevů. Pedagogičtí pracovníci jsou často pod velkým tlakem a dostávají se do situací, které 
neumí zvládat, protože na ně nejsou dostatečně připraveni.  
Škola je zapojena do řady projektů. 
Vedení školy motivuje učitele k výběru DVPP zaměřené na tuto oblast. O problémech diskutujeme na 
pravidelných metodických odpoledních, na poradách i pedagogických radách. 
 
Náš Školní vzdělávací program v současné době o Etické výchově vůbec nehovoří, obsahuje však některé 
prvky etické výchovy zakomponované převážně v předmětech: výchova k občanství, vlastivěda, prvouka, 
český jazyk. 
Např. v předmětu Výchova k občanství se objevují vzdělávací oblasti: 

- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků 
- orientace ve významných okolnostech společenského života 
- utváření vztahů žáků ke skutečnosti 
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života 
- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život 
- vedení k sebepoznávání 

Uskutečňují se i formou tzv. průřezových témat, např.: 
- osobnostní sociální výchova (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj) 
- výchova demokrat. občana (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů 

v politickém životě, principy demokracie) 
- multikulturní výchova – lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a 

solidarity 
 

V našem ŠVP najdeme i oblasti, které mají velmi úzkou vazbu s etickou výchovou; žáci získávají např. tyto 
kompetence 
- žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí 
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně 
- žáci umí naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagují 
- žáci komunikují na odpovídající úrovni 
- žáci umí spolupracovat v týmu, upevňují dobré mezilidské vztahy 
- žáci umí hodnotit svoji práci a práci ostatních 
- žáci chápou základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, jsou si vědomi svých   
  práv a povinností ve škole i mimo ni 
- žáci respektují názory ostatních 
- žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace 
 

Pořádáme adaptační kurzy se zážitkovým programem pro nově vytvořené třídní kolektivy. 

Podařilo se nám iniciovat vznik Školní žákovské rady ve spolupráci s odborníky z CEDU (Centrum pro 
demokratické učení Praha). 

Pro lepší výchovné působení mimo pravidelnou výuku a pro lepší práci s třídními kolektivy jsme zavedli do 
rozvrhu pravidelné třídnické hodiny (vždy v pondělí v 08:00).  

Díky těmto našim novým aktivitám bychom v rámci projektu cítili další šanci pro zlepšení klimatu naší školy, 
o které cíleně usilujeme.  

Rádi bychom principy etické výchovy zakomponovali ve větší míře i do našeho ŠVP. 

(Provázanosti aktivit projektu – výstupů EvT – výstupy v ŠVP   se věnuje příloha č.2) 
 
Projekt tedy zapadá do ostatních činností školy a současně má potenciál je též výhledově ovlivnit k lepšímu. 
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3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat 

AKTIVITA 1) DVPP pro pedagogický sbor (minimálně 80% učitelů = alespoň 22 z celkového počtu 28 
učitelů 1. + 2. stupně) 
Šest šestihodinové semináře pro pedagogické pracovníky školy zaměřené na podporu výchovného stylu 
učitele (celkový rozsah DVPP= 36 hodin): 
- Emoce, vytváření radostného prostředí 
- Jak motivovat žáky, učební styly žáků, pravidla ve třídě 
- Učitel a jeho spolupráce s rodiči 
- Odměny a tresty ve škole, ocenění, pochvala, zpětná vazba, pozitivní hodnocení druhých 
- Přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání, atribuce pozitivního k žákovi 
- Mezilidské vztahy a komunikace ve škole 
 
V těchto seminářích bude lektor pracovat se skupinou učitelů na tématech výchovného stylu. DVPP bude 
vedeno interaktivním, workshopovým způsobem: čeká nás práce individuální, ve dvojicích, ve skupinách i 
společná.  
Práce s výchovným stylem je silně postavena na učitelské sebereflexi a nácviku některých postupů a 
technik. 
Jednotlivé aktivity programu etické výchovy si účastníci nejdřív zažijí v roli žáků, poté je reflektují a z pozice 
učitelů i analyzují.  
 
DVPP – 36 hodin (v příloze č. 2 uvádíme v červených pasážích stručné formulace cílů šestihodinových 
seminářů zaměřených na základní okolnosti výchovného stylu učitele, jak jsou akreditovány u MŠMT pod 
číslem jednacím  22054/2013-1-557.) 
DVPP zajistí PhDr. Libor Kyncl, Hustopeče, člen Etického fóra ČR. 
Uskutečněno pro minimálně 22 pracovníků školy (z celkového počtu 28) – 2 skupiny po minimálně 11 
pracovnících. 
 
AKTIVITA  2) KONZUTLACE  K  ŠVP 
Dvě setkání užšího učitelského týmu s odborným konzultantem zaměřená na inovaci ŠVP. Na základě 
doporučení a konkrétních příkladů dobré praxe upraví zainteresovaní učitelé ŠVP tak, aby byl výchovný styl 
učitele zapracován do strategií výuky  jednotlivým vzdělávacím oblastem. 
Tyto činnosti budou realizovány osobně i prostřednictvím telefonu, e-mailu a Skype. 
 
AKTIVITA  3) DISKUSE  A  SESTAVENÍ  ETICKÉHO  KODEXU   ŠKOLY 
Díky spolupráci žákovského parlamentu s učiteli školy a též zavedení třídnických hodin pravidelně každé 
pondělí budeme s žáky diskutovat o obsahu a možnostech etických pravidel v rámci naší školy. Z diskusí 
vznikne etický kodex naší základní školy. 

3.4 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy – v %; přibližný počet osob, na který bude mít 

projekt dopad; jiné údaje) 

Do projektu bude zapojeno více než 80% pedagogických pracovníků školy – tedy nejméně 22, a to 
prostřednictvím aktivity č. 1, 2 a 3. 

Projekt bude mít dopad na pedagogy školy - tedy 28 osob, a to prostřednictvím aktivity č. 1, 2 i 3. 
Projekt bude mít dopad na žáky školy tj. 430 dětí a to prostřednictvím aktivity č. 1, 2 a 3. 
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3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí 

1) DVPP  PRO  PEDAGOGICKÝ  SBOR (celkový rozsah 36 hodin) 
Vzhledem k celkovému počtu učitelů na škole, budeme DVPP realizovat ve dvou skupinách – zčásti 
termínově souběžně, zčásti v různých dnech. První dvouden bude realizován výjezdově. 
 
Termíny šestihodinových seminářů jsou plánované na tato období: 
III. 2014:   Emoce, vytváření radostného prostředí 
III. 2014:   Jak motivovat žáky, učební styly žáků, pravidla ve třídě 
IV. 2014:   Učitel a jeho spolupráce s rodiči 
V. 2014:   Odměny a tresty ve škole, ocenění, pochvala, zpětná vazba, pozitivní hodnocení druhých 
VI. 2014:   Přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání, atribuce pozitivního k žákovi 
IX. 2014:   Mezilidské vztahy a komunikace ve škole 
 
 
2) KONZULTACE  K  INOVACI ŠVP: 
Období květen-červen 2014. 
 
3) DISKUSE  A  SESTAVENÍ  ETICKÉHO  KODEXU   ŠKOLY 
Období září - říjen 2014 

Toto časové rozplánování vychází z principu logické návaznosti, propojenosti a vzájemné podpory mezi všemi 

aktivitami projektu, čímž docílíme efektivního splnění plánovaných cílů projektu. 
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3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné 

kontroly realizace projektu 

MATERIÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ: 
- Materiál potřebný k zabezpečení projektu, tvoří běžnou součást vybavení školy: tabule, 

dataprojektor + notebook, CD přehrávač, přemisťovatelné lavice + židle v učebně 
- Část potřebného materiálu budeme v rámci tohoto projektu pořizovat- kancelářské potřeby: 

flipový papír, tonery, fixy, lepidla, lepicí pásky, kreslicí potřeby, papíry kancelářské i barevné apod. 
- Pro realizaci projektu bude pro učitele nakoupena odborná literatura, která bude obsahově v souladu 

s etickou výchovou a posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů. 
PROSTOROVÉ PODMÍNKY školy zcela vyhovují plánovaným činnostem:  

- DVPP bude probíhat v některé ze tříd; výjezdová část bude realizována v prostorách, které 
odpovídají potřebám tohoto kursu. 

- Pro práci na etickém kodexu školy jsou nám k dispozici veškeré prostory školy a pondělní třídnické 
hodiny.  

 
Naše materiální i prostorové podmínky tedy zcela odpovídají cílům a obsahu projektu. 
  
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: 
V rámci řízení projektu budou využity běžné systémy řízení projektu. 

a) Vedoucí projektu – (Mgr. Leoš Sekanina) - ředitel školy, učitel: řídí projekt, komunikuje s účetní 
projektu, svolává projektové porady, v součinnosti řídícím týmem a s lektorem připraví harmonogram 
řešení projektu, zajišťuje školení, připravuje školící místnost, občerstvení pro účastníky, řeší evaluaci 
projektu, komunikuje s lektorem a mentorem/supervizorem. V případě předpokládaných termínových 
problémů s realizací semináře bude vedoucím projektu po dohodě s lektory vybrán nový termín 
semináře. Pověřuje další osoby zajištěním fotodokumentace z projektových akcí, zajistí zavěšení 
fotodokumentace, informací o projektu i vzniklých příkladů dobré praxe na školní web. 

Bude koordinovat činnosti v rámci jednotlivých aktivit, propojovat termínové možnosti 
lektorů/mentorů a učitelů, čímž zajistí dobrý průběh jednotlivých aktivit i jejich provázanost. Forma 
komunikace: ústně, email, skype, telefon.  

b) Řídící tým – zástupce ředitele školy (Mgr. Jindra Novotná), výchovná poradkyně (Mgr. Alena 
Buráňová), vedoucí Metodického sdružení 1. st. (Mgr. Vlastimila Procházková) – zúčastňují se 
projektových porad, spolupodílí se na harmonogramu realizace projektu, zpětnovazebně propojují 
vedoucího projektu a lektory, předávají organizační  

c) Účetní projektu – účetní školy, vede účetnictví projektu, kontrolu objednávky, faktury, hlídá finanční 
transakce v rámci projektu, zajišťuje vyúčtování projektu s poskytovatelem dotace.  

d) Lektorské zabezpečení 
 

PhDr. Libor Kyncl - odborný garant a lektor projektu, konzultant projektového dne. Je zkušeným 
učitelem, lektorem, mentorem, supervizorem; konzultant v oblasti ŠVP.  Absolvent třísemestrálního 
studia – Etická výchova- Univerzita Hradec Králové, člen Etického fóra ČR, věnuje se problematice 
etické výchovy a výchovného stylu od roku 2007, lektoruje toto téma v rozsahu od jednodenního 
semináře až po 250hodinový kurs.  (Profesní životopis je přílohou č. 3 této projektové žádosti.) 
 
Protože budeme pracovat se dvěma skupinami učitelů, zapojí se do činností i druhý lektor.  
 
Máme k výběru z těchto lektorek Etv: 
Mgr. Beata Kynclová: učitelka, lektorka a mentorka. Absolventka sady seminářů k Etv. 
Problematice výchovného stylu se jako lektorka a metodička vyučování věnuje již řadu let. 
Mgr. Miroslava Kopecká: absolventka 250hodinového kursu Etv se zkušeností práce v PPP, 
lektorka Etického fóra se zaměřením na rozsáhlejší kursy a téma výchovného stylu 

Tři lektoři jsou navzájem zastupitelní – to snižuje riziko plánovacích termínových komplikací. 
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3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu 

A) Absolventi seminářů obdrží osvědčení o absolvování akreditovaných akcí DVPP  
(6 seminářů x minimálně 22 učitelů = 132 osvědčení) 

- Emoce, vytváření radostného prostředí 
- Jak motivovat žáky, učební styly žáků, pravidla ve třídě 
- Učitel a jeho spolupráce s rodiči 
- Odměny a tresty ve škole, ocenění, pochvala, zpětná vazba, pozitivní hodnocení druhých 
- Přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání, atribuce pozitivního k žákovi 
- Mezilidské vztahy a komunikace ve škole 

 
B) Každý realizovaný seminář bude mít doložené písemné účastnické evaluační dotazníky  

(6 seminářů x minimálně 22 učitelů = 132 evaluačních dotazníků) 
 

C) Inovovaný ŠVP se začleněním výchovného stylu do strategií výuky k jednotlivým vzdělávacím 
oblastem 
 

D) Etický kodex školy - zveřejněný na webu školy 

3.8 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována 

dotace ministerstva ve výstupech projektu 

Dotace MŠMT bude prezentována: 

- uvedením dotace na webu školy u informací o realizovaném projektu 

- informací o dotaci na osvědčeních o absolvování seminářů 

- informací rodičům prostřednictvím školního informačního systému a elektronické žákovské knížky 

- informací zřizovateli + školské radě 

3.9 Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém 

členění rozpočtové skladby 

Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva.  
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Náklady celkem: 106 300Kč 

 

a) Osobní náklady: 4000 Kč  

Vedoucí projektu DPP: 10 hod x 200 Kč = 2000 Kč 

Účetní projektu DPP: 10 hod x 200 Kč = 2000 Kč 

 

b) Služba – zajištění lektorování DVPP pro pedagogický sbor- ve dvou skupinách: 76 800 Kč  

Lektor DVPP  36 hod, cestovné, výjezdové ubytování x 2 skupiny =  

Lektorné á 750 Kč  = 27 000 Kč                                                                    2 skupiny =  54 000 Kč 

Cestovné = 5x 320 km  (Hustopeče-Bruntál a zpět)x 6 Kč = 9600 Kč          2 skupiny = 19 200 Kč 

Ubytování 1x = 1800 Kč                                                                                2 skupiny = 3 600 Kč 

 

b) Ubytování a strava pro účastníky prvního dvoudne etického kursu: 16 500 Kč 

(450 Kč  +  300 Kč) x 22 účastníků semináře = 16 500 Kč 

 

c) Služba Konzultace ŠVP: 6 000 Kč 

Konzultace lektora a koordinátora ŠVP:  6 000 Kč 

 

d) Nákup odborné literatury a učebnic pro učitele: 3 000 Kč   

 

3.10 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů 

Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. 

Mzdové náklady:  

a) Vedoucí projektu – ředitel školy, řídí projekt, připravuje aktivity projektu, zajišťuje semináře, 
komunikuje s poskytovatelem dotace, komunikuje se všemi zúčastněnými stranami, pověřuje další 
osoby zajištěním fotodokumentace z projektových akcí, zajistí zavěšení fotodokumentace, informací 
o projektu i vzniklých příkladů dobré praxe na školní web. DPP 200 Kč/hod. Celkem 10 hodin. 

a) Účetní projektu – pověřená osoba ředitelem školy, vede účetnictví projektu, připravuje objednávky, 
kontrolu vystavené faktury, komunikuje s poskytovatelem dotace. DPP 200 Kč/hod. Celkem 10 
hodin. 

b) Lektor DVPP – lektorsky vede semináře DVPP, zpracovává evaluaci semináře, připravuje materiály 
pro akreditaci MŠMT, předává osvědčení o absolvování DVPP účastníkům 

b)  Ubytování a strava během prvního vzdělávacího dvoudne – ukazuje se jako efektivní realizovat            
začátek většího DVPP výjezdově – přináší to s sebou vyšší koncentraci i pohodu účastníků, a to 
vše ve výsledku vede k vyšší efektivitě celé vzdělávací akce. 

 

c) Konzultant ŠVP: konzultuje znění ŠVP, spolupodílí se na podkladech pro úpravu ŠVP, komunikuje 
s ředitelem školy či koordinátorem ŠVP. 

d) Nákup odborné literatury a učebnic pro učitele - odborná literatura, která bude obsahově 
v souladu s etickou výchovou a posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů; 
obohatí školní učitelskou knihovnu a podpoří realizovanou. 

3.11. Odpovědný řešitel projektu (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe) 

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy, vyuč. Hv 1. – 9. roč., délka ped. praxe 27 let 



9 

 

4. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace požadované od ministerstva v roce 2014 (v Kč) 

Druh výdajů celkem (včetně vlastního vkladu žadatele) z toho požadovaná dotace 

Neinvestiční výdaje 

celkem 

106 300,- 74 000 

     z toho platy   

    z toho OON 4 000,- 4 000,- 

    z toho odvody   

    z toho FKSP   

    z toho ostatní běžné 

výdaje celkem 

102 300,- 70 000 

5. Potvrzení žádosti 

Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny  údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve 

zvláštní příloze. 

Ředitel školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že právnická osoba vykonávající 

činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu. 

Ředitel školy svým podpisem potvrzuje, že aktivity, na které je žádána dotace v tomto programu, nejsou v rozsahu 

požadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů. 

Datum: 20. 10. 2013  

Jméno a podpis ředitele 

školy, otisk razítka školy 

Mgr. Leoš Sekanina 

ředitel školy 

 


