
„ Být člověkem znamená být odpovědný. Znamená hanbit se nad nezaviněnou bídou. 

Znamená být hrdý na vítězství, jehož dosáhli kamarádi. Znamená to cítit,že klademe-li svůj 

kámen k ostatním ,pomáháme stavět svět.“ (Antoine de Saint – Exupéry) 

 

Vážení rodiče, 

 

      v tomto dopise Vám chci nabídnout hodinu, kterou oficiálně nazvu Etická výchova. 

Možná Vás tento  název zarazí. Etika - pod tím si většina představí morálku, moralizování… 

Co můžou mít naše děti s těmito „nezáživnými“ pojmy společného? Ráda bych vám 

vysvětlila, o co jde. 

Začnu od otázek, na které si můžete odpovědět každý sám. Co pro své dítě v životě chci? 

Jakou představu mám o tom, jaký by z něj mohl být člověk? Jak by se měl chovat? Čeho by 

měl dosáhnout?  

Nepochybuji o tom, že každý rodič své dítě miluje a přeje mu v životě  to nejlepší. Každé dítě 

je také ve své podstatě dobré a je jen na nás rodičích, abychom to pozitivní objevili a pomohli 

rozvinout. 

 

     Vrátím se nyní k etické výchově. Klíčovým pojmem etické výchovy , kterou Vám 

nabízím, je prosociálnost. Prosociální chování zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných 

osob, skupin nebo společenských cílů bez aktuálního očekávání odměny. 

 

     Napadlo Vás, že v dnešním dravém, na úspěch a kariéru zaměřeném světě nemá takové 

jednání a prosociálně založený člověk šanci obstát? Pak bych Vám ráda předložila 

k zamyšlení cíl etické výchovy. 

Cílem etické výchovy je vize morálně zralého člověka, který se vyznačuje 

komunikativností, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením druhých, kreativitou. 
Umí vyjádřit cit, je empatický a asertivní, především však umí spolupracovat a je 

prosociální tj. nestará se jen o sebe ale i o druhé. 

 

Po seznámení s touto vizí možná uznáte, že právě takový člověk má šanci se zdravě prosadit, 

být úspěšný, oblíbený a že právě takových lidí je v naší společnosti nejvíce potřeba a to 

v rodině , v zaměstnání, v ekonomice, politice. 

 

Nemůžu a ani nechci Vám tvrdit, že po absolvování programu etické výchovy budou všechny 

děti stoprocentní, ale můžu říct, že hodiny etické výchovy, v nichž by si měly děti osvojit 

prosociální postoje a chování, jim mohou na jejich životní cestě dost výrazně pomoct. 

 

     Nyní bych Vás ráda seznámila s výchovným programem etické výchovy. Zahrnuje deset 

bodů. 

1. Komunikace  

2. Důstojnost člověka.Pozitivní hodnocení sebe 

3. Pozitivní hodnocení druhých 

4. Tvořivost a iniciativa. Řešení problémů 

5. Vyjádření a komunikace citů 

6. Empatie (vcítění se do myšlenek a pocitů druhých, resp. jiných společenských skupin) 

7. Asertivita 

8. Reálné a zobrazené vzory 

9. Prosociální jednání v osobních vztazích. Pomoc, přátelství, spolupráce, darování 

10. Komplexní prosociálnost (solidarita, sociální problémy, sociální kritika…) 

 



     Tento program je rozšířen o aplikační témata, která řeší aktuální problémy dětí pomocí 

výše zmíněných dovedností. Aplikační témata jsou tato. 

1. Etika 

2. Lidské hodnoty 

3. Ekonomické hodnoty 

4. Rodina ve které žiji 

5. Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu 

6. Ekologie – ochrana přírody a ŽP 

 

Nedílný celek s výchovným programem pak tvoří výchovný styl a výchovné metody 

 

Pokud byste se rozhodli své děti do hodin etické výchovy přihlásit, pak bych nastínila ještě, 

co bychom v nich společně „prošli“, prožili. 

 

1. Komunikace – verbální a neverbální komunikace, pozdrav, otázky, poděkování, 

omluva 

2. Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe – velikost a hodnota člověka, 

úcta k lidské osobě, poznání svých slabých a silných stránek 

3. Pozitivní hodnocení druhých – v běžných a ztížených podmínkách. Pozitivní 

hodnocení situací a událostí 

4. Tvořivost v mezilidských vztazích, iniciativa- podnítit tvořivé myšlení žáků, rozvíjet 

tvořivost v mezilidských vztazích,, řešení problémů 

5. Jedno z aplikačních témat- po dohodě např. Ekologie 

 

    To vše si budou děti osvojovat záživnou metodou her, dramatizací, anketami, rozhovory, 

vytvářením koláží apod. 

 

     Předkládám Vám v tomto dopise program, který je jednou z možností, jak dítěti pomoci při 

jeho hledání, formování jeho charakteru, jeho postojů a chování. Je na Vás, rodičích, zda 

zvážíte a využijete této nabídky.  

 

     Přeji Vám i Vašim dětem vše dobré. 

 

 

                                                                                                   Podpis učitele  


