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Číslo rozhodnutí

MŠMT-6895-18/2016-3

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších
ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Název projektu

Práce s třídním kolektivem: příležitost pro etickou výchovu

Název právnické
osoby

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

IČO školy

00226611

Věcné vyhodnocení projektu:
Projekt byl naplněn dle podané žádosti. Proběhlo vzdělávání pedagogů v oblasti etické výchovy, pilotní výjezd
třídy 2. S a inovace ŠVP v potřebných oblastech.
Aktivita A- Vzdělávání pedagogů
27.-28. 5. 2016 proběhlo v Lesním penzionu na Bunči vzdělávání zaměřené na etickou výchovu, konkrétně na
výchovný styl, otevřenou komunikaci a konstruktivní kritiku, budování příznivého klimatu ve škole a
prosociálnost ve škole, lektoři Věra Facová a Pavel Polcr. Celkem 12 h, 25 účastníků.
31. 8. 2016 proběhlo pokračování vzdělávání v tématech etické výchovy; zúčastnili se nejen učitelé, ale i
vychovatelé Arcibiskupského gymnázia. Témata: Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních
očekávání, motivace žáků. Lektoři V. Facová, M. Orel. Celkem 8 h, 47 účastníků.
Aktivita B - Výjezd 2. S
Výjezd třídy proběhl ve dnech 6. – 8. 9. 2016 na faře v Pačlavicích. Program připravili lektoři Karel Gamba, Jitka
Nezvalová a Aranka Řezníčková, se třídou pracovala i jejich třídní V. Procházková. Zaměřili se na tvorbu
výchovného společenství, zlepšování vztahů ve třídě, trénink vzájemného oceňování a naslouchání, spolupráce a
vzájemného respektu. Program vystavěný na principech etické výchovy se osvědčil a je využitelný pro výjezdy
druhého ročníku šestiletého gymnázia i v následujících letech. Rozsah programu: 24 hodin. Počet účastníků: 34.
Aktivita C – Úprava ŠVP
ŠVP byl doplněn o prvky etické výchovy na nižším gymnáziu.

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

Přehled o čerpání dotace v roce 2016 (v Kč) dotace
Neinvestiční výdaje celkem:

skutečné čerpání
100 000,- Kč

1000 000,- Kč

z toho platy

/

/

z toho OON

23 750,- Kč

23 750,- Kč

z toho odvody

/

/

z toho FKSP

/

/

76 250,- Kč

76 250,- Kč

z toho OBV celkem

