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Název Etická výchova, o.p.s.

Sídlo Malenovice 146, PSČ 739 11 

Identifikační číslo 286 31 650 

Datum zápisu 5. srpna 2010

Etická výchova, o.p.s. výroční zpráva 2015

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
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Důvod vzniku o.p.s.

V září 2010 byl zaveden nový doplňující 
vzdělávací obor, etická výchova, do rám-
cového vzdělávacího programu. Tomuto 
kroku se však nedostávala potřebná sys-
témová 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 za-
vedení předmětu s ohledem na preven-
ci negativních jevů jako je šikana nebo 
špatné klima ve třídách.

Dvě občanská sdružení se rozhodla při-
spět 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

- 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 pra-
covníků 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 rozhlaso-
vého 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 výcho-
vy v  rámcovém vzdělávacím programu 
a školních vzdělávacích programech

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, po-
řádání kurzů a školení, včetně lektorské 
činnosti

- Poradenská a konzultační činnost, zpra-
cování odborných studií a posudků

 

Doplňková činnost: 

- Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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Personální složení

Zakladatelé jmenovali v roce 2010 správ-
ní 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

Praha, Rochovská 759, PSČ 198 00, 

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

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

Praha, V Lesíčku 93/8, PSČ 150 00

V roce 2015 uplynulo tříleté funkční ob-
dobí Tomášovi Sedláčkovi. Zakladatelé 
jmenovali na nové tříleté období paní 

Elišku Haškovou Coolidge jako člena 
správní rady.  

Současné složení správní rady: PhDr. Pa-
vel Motyčka, PhD., Prof. PhDr. Jan Sokol, 
PhD, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová, 
Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., PhDr. 
Jaroslava Wenigerová.

Čestnou členkou je Eliška Coolidge 
Hašková.

Statutární orgán - ředitel:  

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.

Ing. Dušan Drabina, dat. nar. 23.05.1976

Frýdlant nad Ostravicí, Elektrárenská 
126, PSČ 739 11 

V roce 2015 byli zakladateli jmenováni 
na další tři roky tito členové dozorčí rady: 

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

Praha 6, Koulova 1596/10, PSČ 160 00
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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 Martiná-
ková 

Administrativní práce: Kateřina Kabut

Lektoři

V roce 2015 o.p.s. využilo služeb těchto 
lektorů:

Mgr. Hana Brichová, Mgr. Martin Bušina, 
Mgr. Marie Bušinová, Mgr. Radka 
Dojčánová, Mgr. Vlasta Geryková, Mgr. 
et Mgr. Hana Havlíčková, Ing. Miroslava 
Homolková, Mgr. Hana Kachtíková, Ing. 
Jitka Macháčková, PhDr. Pavel Motyčka, 
Ph.D., Mgr. Helena Naňáková, Mgr. 
Marie Navrátilová, Mgr. Zdena Petrová, 
Bohuslava Podolská, Mgr. Eva Pýchová, 
PaedDr. Aranka Řezníčková, PaedDr. Bc. 
Květa Trčková, Mgr. Marta Vacušková, 
Mgr. David Vaněk, Ph.D., Mgr. Petr 
Vaněk, Mgr. Romana Zemanová.

Aktivity o.p.s.

a. 2015

V roce 2015 udělila Etická výchova, o.p.s. 
pod záštitou MŠMT ocenění Etická škola 
11 školám v ČR.  1x zlatý stupeň, 6x stří-
brný a 9x bronzový stupeň.

 

V roce 2015 Etická výchova, o.p.s. podpo-
rovala pedagogy na základních školách 
a nižších stupních víceletých gymnázií 
formou 4 hodinových akreditovaných 
workshopů pro celé sborovny. Na tyto 
workshopy volně navazuje 40 hodinový 
akreditovaný seminář „Aplikace etické 
výchovy v pedagogické praxi“ určený pe-
dagogům, kteří chtějí vyučovat etickou 

výchovu průřezově, nebo integrovanou 
do jiných předmětů. Na tento kurz na-
vazuje 250 hodinový kurz určený peda-
gogům, kteří chtějí učit etickou výchovu 
jako samostatný předmět.

V roce 2015 absolvovalo 35 pedagogů 40 
hod kurzy, organizovali jsme 73 čtyřho-
dinových workshopů pro celé sborovny 
na etická témata ve 23 školách. Vystavili 
jsme více než 1 194 osvědčení o absolvo-
vání akreditovaných kurzů.

Podpořili jsme 5 škol metodickou pod-
porou pro změnu ŠVP  (školní vzdělávací 
program) tak, aby ve výuce akcentovala 
etickou výchovu. 

Tyto aktivity byly podpořeny zejména 
v rámci Rozvojového programu MŠMT 
(70%), programu ASET (11%) a projektu 
Etická škola (4%).
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Program ASET (Adopce školy pro etickou 
výchovu), který má za cíl propojit firmy 
a základní školy, umožnil díky firmě 
ExxonMobil a panu Prügerovi adoptovat 
další dvě školy, kterým pomohl získat 
ocenění „Etická škola“.

24.9.2015 se uskutečnila na MŠMT v Pra-
ze tisková conference ETICKÁ VÝCHOVA 
– PĚT LET POTÉ. Konference se konala 
k příležitosti pětiletého výročí od zave-
dení etické výchovy do systému českého 
školství. Pořádalo ji MŠMT ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společností Etická 
výchova. Konferenci zahájil náměstek 
pro řízení sekce vzdělávání Jaroslav Fi-
drmuc. Miroslava Kopicová objasnila, co 
jí vedlo k tomu, že před pěti lety, jako 
tehdejší ministryně školství, zavedla 
další vzdělávací obor Etická výchova do 
RVP. Jak se do českých škol za tu dobu 
etická výchova rozšířila, zhodnotil před-
seda správní rady Etická výchova, o.p.s. 
Pavel Motyčka. Jakým způsobem lze za-
pojit korporátní sféru do podpory etické 
výchovy na školách, informovala Eliška 
Coolidge Hašková, iniciátorka progra-
mu ASET. Ředitel Etická výchova, o.p.s. 
Dušan Drabina předal vybraným školám 
ocenění Etická škola s poděkováním 
firmám, které tyto školy adoptovaly. 
Výhled do budoucnosti etické výchovy 
nastínil náměstek ústředního školního 
inspektora Ondřej Andrys.

b. Výhled na rok 2016

Etická výchova, o.p.s. má v plánu:

• rozšířit projekt ASET a zapojit 5 nových 
firem a škol

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

• Pomoci školám realizovat projekty 
v rámci Rozvojového programu MŠMT

• Rádi bychom dalším 20ti školám po-
mohli se splněním podmínek pro uděle-
ní ocenění Etická škola.

• EV ops je partnerem s finanční účastí 
Univerzity Hradec Králové v rámci pro-
jektu OP VVV, o který bylo požádáno 
v březnu 2016 s očekávaným zahájením 
leden 2017
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Finanční zpráva o.p.s.

V roce 2015 byly výnosy ve výši 
917 595 Kč 

• 533 tisíc Kč od škol v rámci Rozvojové-
ho programu MŠMT

• 121 tisíc Kč za pomůcky pro výuku etic-
ké výchovy

• 96 tisíc Kč darů v rámci programu ASET

• 35 tisíc Kč – výnosů v rámci projektu 
„Etická škola“

• 132 tisíc Kč - ostatní výnosy za školení 
atd.  

a náklady dosáhly 097 758  Kč 

• 34 tisíc Kč na provoz o.p.s. (kanc.potře-
by, bankovní poplatky, zpracování mezd, 
účetní SW)

• 425 tisíc Kč náklady na ředitele a koordi-
naci

• 12 tisíc Kč na setkávání správní rady 
(kolky, tisk výročních zpráv atd.)

• 350 tisíc Kč na poskytnuté služby ško-
lám v rámci projektu ASET, Rozvojového 
programu MŠMT

• 37 tisíc Kč v rámci poskytování ocenění 
„Etická škola“

Hospodářský výsledek ve výši 59 805 Kč, 
spolu s přebytky z minulých let, bude 
použit na podporu hlavní činnosti EV o.
p.s. v roce 2016.

V roce 2015 nebyly rozhodnutím Správní 
rady vyplaceny žádné odměny členům 
správní rady a dozorčí rady.
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Rozvaha
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Výsledovka
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Vyjádření ke vlivu etické výchovy

„Sebelepší špičkové komunikační sys-
témy nenahradí skutečné mezilidské 
schopnosti komunikovat tváří v tvář, 
s empatií a se zájmem naslouchat tomu, 
co druhý skutečně sděluje.

Škola umožňuje zažít úspěch i radost, 
mít dobrý pocit z vlastní práce, ale tě-
šit se i ze společných prožitků. Učí dítě 
pomáhat druhým, vnímat svými smysly 
potřeby okolí. Budovat vztahy a prosa-
zovat i své názory. Vytváří z dítěte sku-
tečného vnímavého člověka.

Budeme rádi, když takoví žáci budou 
z  naší školy vstupovat do života, a to 
i vlivem etické výchovy uplatňované na-
příč naší školou.“

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy 
ZŠ a MŠ Raškovice

„Velice si vážíme ocenění Etická škola. 
Jsme také rádi, že nás spolupráce s etic-
kou výchovou seznámila s mnoha dal-
šími lidmi, kteří mají zájem o výchovu 
mladé generace.“

Mgr. Jan Vepřek, ředitel školy ZŠ Navis, 
Dobřejovice

 

„Dnes je velký tlak na výkon, děti jsou 
především motivovány soutěží. Odráží 
se to pak na kolektivech a na vzájem-
ných vztazích mezi dětmi. Chceme, aby 
děti věděly, že mohou být úspěšné spo-
lečně s ostatními a ne na úkor ostatních. 

V tom jsme zajedno se ZŠ Navis, kterou 
naše děti navštěvují, a proto podporuje-
me etickou výchovu.“    

Gabriela Vlasaná, rodič dítěte ze ZŠ 
Navis, Dobřejovice

„Společnosti JÍŠA s.r.o. velmi záleží na 
výchově příštích generací. Firma dlouho-
době spolupracuje s učňovskými středis-
ky na praktické výuce žáků a pomáhá tak 
mladým řemeslníků v jejich rozvoji.  Pod-
pora etické výchovy v rámci programu 
ASET tak byla další možností, jak pomo-
ci mladé generaci se vštípením etických 
hodnot a jejich vstupem do života.“

Josef Jíša, podporovatel školy ZŠ a MŠ 
a MŠ Sloup v Čechách



Kontakt
Ing. Dušan Drabina
eř ditel o.p.s.

dusan.drabina@kam.cz
www.etickavychova.cz


