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Poslání: Připravit učitele na školách pro výuku etické výchovy
			 a tím pomoci formovat naši budoucí generaci
Vize: 		 Nová generace občanů ČR je připravena pro prosociální
			 život v naší společnosti

Název

Etická výchova, o.p.s.

Sídlo

Malenovice 146, PSČ 739 11

Identifikační číslo 286 31 650
Datum zápisu

5. srpna 2010

Důvod vzniku o.p.s.
V září 2010 byl zaveden nový doplňující
vzdělávací obor, etická výchova, do rámcového vzdělávacího programu. Tomuto
kroku se však nedostávala potřebná systémová podpora v podobě prostředků na
tvorbu učebnice pro žáky, metodik pro
kurzy pro přípravu učitelů a především
podnícení zájmu rodičů a ukázání na
společenskou potřebu a naléhavost zavedení předmětu s ohledem na prevenci negativních jevů jako je šikana nebo
špatné klima ve třídách.
Dvě občanská sdružení se rozhodla přispět k zlepšení situace v oblasti etické
výchovy a finanční gramotnosti tím, že
společně založila v květnu 2010 obecně
prospěšnou společnost Etická výchova.

Zakladatel:
Křesťanská akademie mladých, o.s.
Frýdlant nad Ostravicí, Emila Pajurka
142, PSČ 739 11
Identifikační číslo: 669 32 840
a
Etické fórum České republiky, o.s.
Praha, U Topíren 860/2, PSČ 170 00
Identifikační číslo: 701 02 295

Druh obecně prospěšných služeb:
- Napomáhání zavádění Etické výchovy
do škol na území České republiky

2

- Napomáhání zavádění Etické výchovy
do škol na území České republiky
- Propagace předmětu etická výchova
ve smyslu opatření ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy ze dne 16.12.2009
zveřejněném pod č.j. 12586/2009-22
- Pomoc při přípravě pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží pro výuku
etické výchovy
- Tvorba pomůcek pro žáky i pedagogické
pracovníky (DVD, učebnice, pracovní listy,
interaktivní pomůcky atd.) napomáhající
výuce etická výchova
- Podíl na výrobě televizního či rozhlasového pořadu s tématem etické výchovy
pro Českou televizi a Český rozhlas
- Hledání synergií pro etickou výchovu ve
vztahu k ostatním vzdělávacím oborům,
zejména finanční gramotnosti
- Zlepšování postavení etické výchovy v rámcovém vzdělávacím programu
a školních vzdělávacích programech
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské
činnosti
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Doplňková činnost:
- Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Personální složení
Zakladatelé jmenovali v roce 2010 správní radu v následujícím složení:

Správní rada:
předseda správní rady:
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.,
dat. nar. 29.07.1974
Kroměříž, Havlíčkova 1230, PSČ 767 01
místopředseda správní rady:
PaedDr. Jiřina Tichá,
dat. nar. 17.07.1950

V roce 2014 uplynulo tříleté funkční období Marii Jakešové a Michaele Jorgensen. Zakladatelé jmenovali na nové
tříleté období paní Naděždu Pelcovou
a paní Miroslavu Kopicovou. Pavel Motyčka byl zvolen předsedou správní rady.
Současné složení správní rady: PhDr. Pavel Motyčka, PhD., Prof. PhDr. Jan Sokol,
PhD, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová,
Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., PhDr.
Jaroslava Wenigerová, PhDr. Tomáš
Sedláček.
Čestnou členkou je Eliška Coolidge
Hašková.

Praha, Rochovská 759, PSČ 198 00,

Statutární orgán - ředitel:

člen správní rady:
PhDr. Tomáš Sedláček,
dat. nar. 23.01.1977

Správní rada jmenovala v květnu 2010
ředitelem o.p.s. Dušana Drabinu. Dle
novely zákona o obecně prospěšných
společnostech se ředitel stal v roce 2011
statutárním orgánem společnosti.

Praha, Mostecká 40/26, PSČ 118 00
člen správní rady:
PhDr. Jaroslava Wenigerová,
dat. nar. 13.06.1946
Ostrava, Poruba, Jasmínová 1615, PSČ 708 00
člen správní rady:
Ing. Marie Jakešová,
dat. nar. 17.06.1963
Praha, Tomanova 2256/24, PSČ 169 00
člen správní rady:
Dr. Michaela Jorgensen,
dat. nar. 22.12.1974

Ing. Dušan Drabina, dat. nar. 23.05.1976
Frýdlant nad Ostravicí, Elektrárenská
126, PSČ 739 11
V roce 2014 byli zakladateli jmenováni
na další tři roky tito členové dozorčí
rady:
V prvním roce existence o.p.s. byla
role dozorčí rady nahrazena externím
auditem. V červenci 2011 zakladatelé jmenovali v souladu s novelou zákona o o.p.s. tyto členy dozorčí rady:

Praha, V Lesíčku 93/8, PSČ 150 00
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Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
Ing. Pavel Vlasaný, MBA,
dat. nar. 25.03.1975
Velké Popovice, Nová Lipová 603,
PSČ 251 69
člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Schwarz, MBA,
dat. nar. 24.04.1979

PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., PhDr. Linda
Taláčková, PaedDr. Bc. Květa Trčková,
Mgr. David Vaněk, Ph.D., Mgr. Petr
Vaněk, Mgr. Romana Zemanová.

Aktivity o.p.s.

Praha 6, Koulova 1596/10, PSČ 160 00
člen dozorčí rady:
Mgr. Lenka Schwarzová,
dat. nar. 19.05.1961
Praha 1, Navrátilova 14, PSČ 110 00
Koordinátorka Rozvojového programu
a projektu Etická škola: Hana Martináková
Administrativní práce: Kateřina Janošcová, Jan Kabut, Svatava Rumlová
Lektoři
V roce 2014 o.p.s. využilo služeb těchto
lektorů:
Mgr. Hana Brichová, Mgr. Martin Bušina,
Mgr. Marie Bušinová, Mgr. Radka
Dojčánová, Mgr. Vlasta Geryková,
Eliška Coolidge Hašková, Mgr. Hana
Kachtíková, Mgr. Veronika Klikarová,
Mgr. Hana Mervartová, PhDr. Pavel
Motyčka, Ph.D., Mgr. Marie Navrátilová,
Mgr. Zdena Petrová, Mgr. Eva Pýchová,
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A.
Theol., PaedDr. Aranka Řezníčková, Prof.
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a. 2014
V roce 2014 Etická výchova, o.p.s. podporovala pedagogy na základních školách
a nižších stupních víceletých gymnázií
formou čtyřhodinových akreditovaných
workshopů pro celé sborovny. Na tyto
workshopy volně navazuje 40 hodinový
akreditovaný seminář „Aplikace etické
výchovy v pedagogické praxi“, určený pedagogům, kteří chtějí vyučovat etickou
výchovu průřezově, nebo integrovanou
do jiných předmětů. Na tento kurz navazuje 250 hodinový kurz, určený pedagogům, kteří chtějí učit etickou výchovu
jako samostatný předmět.
V roce 2014 absolvovalo 49 pedagogů 40
hod kurzy, organizovali jsme 90 čtyřhodinových workshopů pro celé sborovny

na etická témata v 36 školách. Vystavili
jsme více než 1,700 osvědčení o absolvování akreditovaných kurzů.
Nejčastěji byla ze čtyřhodinových
workshopů školami poptávána následující témata:
Výchovný styl			17x
Motivace žáků			11x

V roce 2014 udělila Etická výchova, o.p.s.
pod záštitou MŠMT ocenění Etická škola
22 školám v ČR. 1x zlatý stupeň, 2x stříbrný a 19x bronzový stupeň.
b. Výhled na rok 2015
Etická výchova, o.p.s. má v plánu:
• Rozšířit projekt ASET a zapojit minimálně 5 nových firem a škol

Práce s odměnami a tresty

10x

Bezpodmínečné přijetí žáka

9x

Práce s rodiči			

9x

Pozitivní emoce a škola		

7x

• Pomoci školám realizovat projekty
v rámci Rozvojového programu MŠMT

Prosociální komunikace		

5x

• Pomoci s distribucí učebnic Etické vý-

• Inovovat stávající vzdělávací programy
tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám
našeho školství

Podpořili jsme 6 škol metodickou podporou pro změnu ŠVP (školní vzdělávací
program) tak, aby ve výuce akcentovala
etickou výchovu.
Tyto aktivity byly podpořeny zejména
v rámci Rozvojového programu MŠMT
(54%), programu ASET (21%) a projektu
Etická škola (14%).
Program ASET (Adopce školy pro etickou
výchovu), který má za cíl propojit firmy
a základní školy, umožnil díky firmám
ExxonMobil, Jíša a spol., i jednotlivcům
adoptovat další čtyři školy, kterým pomohl získat ocenění „Etická škola“.

chovy, vzešlé z projektu IPo „Etická výchova a učebnice“.
• Rádi bychom dalším 25ti školám pomohli se splněním podmínek pro udělení ocenění Etická škola.
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Finanční zpráva o.p.s.
V roce 2014 byly výnosy ve výši
1 333 617,50 Kč
• 498 tisíc Kč od škol v rámci Rozvojového
programu MŠMT
• 371tisíc Kč za pomůcky pro výuku etické
výchovy
• 226 tisíc Kč darů v rámci programu ASET
• 124 tisíc Kč – výnosů v rámci projektu
„Etická škola“
a náklady dosáhly 1 317 866,77 Kč
• 36 tisíc Kč na provoz o.p.s. (kanc.potřeby, bankovní poplatky, zpracování mezd,
účetní SW)
• 285 tisíc Kč náklady na ředitele a koordinaci (Hana Martináková)
• 12 tisíc Kč na setkávání správní rady
(kolky, tisk výročních zpráv atd.)
• 559 tisíc Kč na poskytnuté služby školám v rámci projektu ASET, Rozvojového
programu MŠMT
• 364 tisíc Kč na tvorbu a tisk pomůcek
pro výuku etické výchovy (DVD, učebnice,
omalovánky, komiks atd.)
• 62 tisíc Kč v rámci poskytování ocenění
„Etická škola“
Hospodářský výsledek ve výši 15 750 Kč,
spolu s přebytky z minulých let, bude použit na podporu hlavní činnosti EV o.p.s.
v roce 2015.
V roce 2014 nebyly rozhodnutím Správní
rady vyplaceny žádné odměny členům
správní
rady a dozorčí rady.
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Rozvaha

Výroční zpráva 2014

7

8

Výroční zpráva 2014

9

Výsledovka
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Výrok dozorčí rady

Stanovisko Dozorčí rady o.p.s. k účetnictví roku 2013
Etická výchova, o.p.s.
Se sídlem: Malenovice 146, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
IČ:286 31 650,
V souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, §16
dozorčí rada Etická výchova, o.p.s. ve složení:
Ing. Pavel Vlasaný, MBA, předseda dozorčí rady
Mgr. Lenka Schwarzová, člen dozorčí rady
Ing. Pavel Schwarz, MBA, člen dozorčí rady
a) Přezkoumala a schvaluje roční účetní závěrku ověřenou auditorem a v souladu s výrokem
auditora dospěla k závěru, že účetní závěrka věrně zobrazuje majetkovou a finanční situaci
společnosti
b) Účetnictví je ve společnosti vedeno v souladu s příslušnými právními předpisy
V Praze dne 12.3.2014

……………………………
Ing. Pavel Vlasaný, MBA,
předseda dozorčí rady

……………………………
Mgr. Lenka Schwarzová,
člen dozorčí rady

……………………………
Ing. Pavel Schwarz, MBA,
člen dozorčí rady
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Kontakt
Ing. Dušan Drabina
ředitel o.p.s.
dusan.drabina@etickavychova.cz
www.etickavychova.cz/ops

