
 

 
 

Prezentace grantového projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Název programu   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

Prioritní osa 
 

 7.1 

Oblast podpory  
 

7.1.1 

Název projektu 
 

Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji 

Číslo projektu  
 

CZ.1.07/1.1.04/03.0025  

Název příjemce  
 

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově 
Komenského 17 
796 01 Prostějov 

Celková alokovaná částka  
 

4 063 372,91 

Doba realizace projektu  
(od – do) 

1. 12. 2010 - 30. 6. 2012 

Stručný obsah projektu  
(max. 1 000 slov) 

Cílem projektu je podpořit změnu chování žáků k vědomému 

dodržování základních etických principů a přijetí zdravého 

životního stylu na základních a středních školách Olomouckého 

kraje.  Projekt aktivně předchází sociálně patologickým jevům 

jako je šikana, násilí a divácké násilí, záškoláctví, vandalismus, 

kriminalita, delikvence, extremismus, rasismus, xenofobie, 

užívání návykových látek, onemocnění HIV/AIDS, poruchy 

příjmu potravy, netolismus, gambling a další. Tento záměr 

projekt realizuje založením a působením Centra podpory 

etické výchovy  v Olomouckém kraji. Činnost Centra spočívá v 

propagaci výuky předmětu etická výchova na školách 

Olomouckého kraje a metodické pomoci pedagogům a  

školám, které se rozhodnou předmět etická výchova zařadit do 

svého ŠVP. Od svého startu  vytvořil podmínky pro: 

• 250 - hodinový akreditovaný vzdělávací kurz pro 
budoucí učitele Etické výchovy, který probíhá od února 2011 a 
skončí v červnu 2012.  
• pilotní výuku Etické výchovy ve školním roce 
2011/2012 pro 500 žáků  
na olomouckých základních a středních školách, včetně vstupní 
a výstupní evaluace.  
• konzultace terénních metodiků 



 

• vytvoření sad výukových a metodických materiálů 
včetně pracovních listů 
• webový portál: www.cmg.prostejov.cz/etika, který 
průběžně doplňujeme o další podpůrné vzdělávací materiály, 
tipy a inspirace 
• vzdělávací semináře, s nabídkou ukázkových hodin 
Etické výchovy  s následným rozborem, diskuzí nad reálnými a 
aktuálními překážkami akceptace etické výchovy na školách, 
doplněné sdílením příkladů dobré praxe.  
 
V březnu 2012 se uskuteční další vzdělávací seminář Etické 
výchovy pro pedagogy  olomouckého kraje a na začátku června 
odborná konference za účasti předních osobností a odborníků 
v rámci ČR.  
Celkově podpoříme 500 žáků a 40 pedagogů olomouckých 
škol. 

Kontakt  
(webové stránky projektu, jméno 
kontaktní osoby, email, telefon) 

 http://cmg.prostejov.cz/etika/  
Mgr. Taťána Ságlová, saglova@cmg.prostejov.cz, 582 302 555 

 
 

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace 
projektu OP VK“. 
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