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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 2017

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

Správní rada: 

předseda správní rady

Mgr. Hana Kachtíková 
ředitelka základní školy Raškovice, 
lektorka etické výchovy 

místopředseda správní rady

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc 
filozof, autor knihy Etika a život, 
Fakulta humanitních studií UK, Praha 

člen správní rady

PhDr. Miroslava Kopicová 
Národní vzdělávací fond, 
exministryně školství 

člen správní rady

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha 

člen správní rady

Eliška Hašková Coolidge 
asistentka pěti amerických prezidentů, 
Coolidge Consulting Services 

člen správní rady

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. 
komeniolog, pedagog 
Univerzita Ústí nad Labem, 
Univerzita Hradec Králové

Statutární orgán - ředitel:

Ing. Dušan Drabina 
ekonom, manažer v neziskovém sektoru 

Zástupce ředitele:

Hana Martináková

Administrativní práce:

Nikol Najzarová

Dozorčí rada: 

předseda dozorčí rady

Ing. Pavel Vlasaný, MBA 
T-Mobile Czech Republic

člen dozorčí rady

Mgr. Lenka Schwarzová 
starostka Rožmberka nad Vltavou

člen dozorčí rady

Ing. Pavel Schwarz, MBA 
Josiah Venture
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Výroční zpráva 2019
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Lektoři

V roce 2017 o.p.s. využila služeb 
těchto lektorů:

Mgr. Hana Brichová, 
Mgr. Martin Bušina, 
Mgr. Radka Dojčánová, 
Mgr. Naděžda Dvořáková, 
doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., 
Mgr. Jaroslava Haisová, 
Ing. Marie Harantová, 
Mgr. Ivana Hudeczková, 
Mgr. Hana Kachtíková, 
Mgr. Nina Klinovská,
Ing. Jitka Macháčková, 
PhDr.  Motyčka, Ph.D.,
Mgr. Michaela Pachelová, 
Bc. Vít Pospíšil,
Mgr. Barbara Pospíšilová, 
PaedDr. Aranka Řezníčková, 
PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. 
Marta Vacušková, 
Mgr. Vladimír Vácha,
Mgr. David Vaněk, 
Ph.D., Mgr. Petr Vaněk. 

Aktivity o.p.s.

Činnost v roce 2017

V roce 2017 udělila Etická výchova, 
o.p.s. pod záštitou MŠMT ocenění 
Etická škola 4 školám v ČR.  1x zlatý 
stupeň, 3x bronzový.

V roce 2017 Etická výchova, o.p.s. 
podporovala pedagogy na základních 
školách a nižších stupních víceletých 
gymnázií formou 4 - 8 hodinových 
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.
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V roce 2017 jsme zrealizovali 41 kurzů 
v rozsahu 4-8hod. Vydali jsme 778 
osvědčení o absolvování kurzu. Celkem 
nabízíme k proškolení sboroven 27 akre-
ditovaných 4-8 hod kurzů.
V rámci projektu Moravskoslezského 
kraje "Etická výchova zlepšuje sociální 
klima škol v MSK" jsme zrealizovali dva 
úvodní semináře a tři 4 hod kurzy, 
kterých se celkem účastnilo 95 osob. 
Uskutečnily se celkem tři 40 hodinové 
kurzy Aplikace etické výchovy v pe-
dagogické praxi: v Brně (5 osob), Praze 
na Hanspaulce (10 osob) a za podpory 
ASET v Praze na ZŠ Lipence 
(25 osob).
V rámci program ASET (Adopce školy 
pro etickou výchovu), byly podpořeny 
čtyři školy – Malostranská, ZŠ Aloise 
Klára Úštěk Litoměřice, ZŠ Praha 
Lipence, ZŠ Neštěmická. Více na 
www.etikadoskol.cz 
V srpnu proběhla ve Ždírci nad Dou-
bravou Letní škola etické výchovy, kde 
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. a Ing. Jitka 
Macháčková proškolili 14 pedagogů. 
EV o.p.s. se podílela se na realizaci 
konferencí „Pozitivní škola“ ve spo-
lupráci s MAS Mezi Úpou a Metují,  na 
zahájení konference „Učení pro život“, 
kterou realizovala MAS Broumovsko, a v 
listopadu na konferenci „Nebojme se 
etické výchovy v Kroměříži.“

b. Výhled na rok 2018

Etická výchova, o.p.s. má v plánu:

• rozšířit projekt ASET a zapojit 5 nových
firem do škol

• pomoci školám realizovat školení pe-
dagogických sboroven se zaměřením na 
inkluzi novými akreditovanými kurzy

• rádi bychom dalším 10ti školám po-
mohli se splněním podmínek pro uděle-
ní ocenění Etická škola.

• podílet se na organizaci konference v 
Kroměříži  

Vroce 2019 o.p.s. využila služeb
těchto lektorů:

Mgr. Martina Bastová,
Mgr. Hana Brichová,
Mgr. Ivana Davidová,
Mgr. Radka Dojčánová,
Mgr. Naděžda Dvořáková,
doc. PhDr. Jan Hábl, PH.D.,
Mgr. Jaroslava Haisová,
Mgr. Marie Harantová,
Mgr. Ivana Hudeczková,
Mgr. Markéta Juřicová,
Mgr. Hana Kachtíková,
Mgr. Nina Klinovská,
Mgr. Markéta Kohutová,
Mgr. Eva Kytková,
Ing. Jitka Macháčková,
PhDr. Motyčka, Ph.D.,
Mgr. Michaela Pachelová,
Bc. Barbora Pánková,
Bc. Vít Pospíšil,
Mgr. Barbara Pospíšilová,
PaedDr. Aranka Řezníčková,

PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr.,
Mgr. Miroslav Turek,
Mgr. Vladimír Vácha,
Mgr. David Vaněk,
Ph.D., Mgr. Petr Vaněk.

Aktivity o.p.s.
Činnost v roce 2019

Již třetím rokem ve spolupráci s Morav-
skoslezským krajem v projektu „EtV 
zlepšuje sociální klima škola v MSK“ 
plánujeme v 19 krátkodobých kurzech 
a dvou 40 hodinových kurzech proškolit 
500 pedagogů.

Kromě kurzů v rámci projektu MSK III. 
Etická výchova, o.p.s. zrealizovala dal-
ších 17 krátkodobých kurzů pro sborovny 
z celé ČR.

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. ve spolu-
práci se sedmi zkušenými učitelkami  
zahájil tvorbu metodik etické a osob-
ností výchovy pro SŠ. Na podzim jsme ve 
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spolupráci s MAS Kroměříž uspořádali 
3. ročník konference Nebojme se etické 
výchovy. 

Z evaluačních dotazníků:

•	 „Z kurzu si odnáším potvrzení, že pra-
covat na etické výchově je důležité. 
Některé aktivity, které realizujeme, 
jsem si s etickou výchovou ztotožnila. 
Dále jsem od kolegů a kolegyň na kur-
zu načerpala spoustu námětů a inspi-
rací pro další práci.“

•	 „Odnáším si inspiraci, že věci se dají 
dělat i jinak, zajímavěji pro žáky a 
věřím, že i pro učitele. Nechávám to 
v sobě usadit a přefiltruji inspirace do 
podoby reálně použitelných aktivit i 
nové optiky nahlížení na školní práci 
s dětmi a mládeží.“

•	 „Hlavní věc, kterou si odnáším, je 
velká INSPIRACE a podpora. Řada 
praktických a konkrétních pomůcek 
pro práci, kterou jsem uvítala. Podně-
tů a  inspirace není nikdy dost, takže 
kvituji s  povděkem možnost se něco 
přiučit, s  kolegy nasdílet zkušenos-
ti a  dobrou praxi. Jednotlivé aktivity 
a  některé přístupy a impulsy zce-
la jistě použiju ve své práci. Děkuji. 
Speciální dík paní lektorce: Nasazení, 
opravdovost, profesionalita“

Výhled na rok 2020

Etická výchova, o.p.s. má v plánu:

•	 spolupracovat s Moravskoslezským 
krajem na 4. ročníku „EtV zlepšuje so-
ciální klima škol v MSK“

•	 pomoci školám realizovat školení pe-
dagogických sboroven se zaměřením 
na osobnostním rozovoji pedagogů 
novými akreditovanými kurzy

•	 dalším 5ti školám pomohli se splně-
ním podmínek pro udělení ocenění 
Etická škola

•	 podílet se na organizaci konference 
v Kroměříži

•	 dokončit 50 lekcí metodik osobnostní 
a etické výchovy pro SŠ.

•	
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V roce 2017 jsme zrealizovali 41 kurzů 
v rozsahu 4-8hod. Vydali jsme 778 
osvědčení o absolvování kurzu. Celkem 
nabízíme k proškolení sboroven 27 akre-
ditovaných 4-8 hod kurzů.
V rámci projektu Moravskoslezského 
kraje "Etická výchova zlepšuje sociální 
klima škol v MSK" jsme zrealizovali dva 
úvodní semináře a tři 4 hod kurzy, 
kterých se celkem účastnilo 95 osob. 
Uskutečnily se celkem tři 40 hodinové 
kurzy Aplikace etické výchovy v pe-
dagogické praxi: v Brně (5 osob), Praze 
na Hanspaulce (10 osob) a za podpory 
ASET v Praze na ZŠ Lipence 
(25 osob).
V rámci program ASET (Adopce školy 
pro etickou výchovu), byly podpořeny 
čtyři školy – Malostranská, ZŠ Aloise 
Klára Úštěk Litoměřice, ZŠ Praha 
Lipence, ZŠ Neštěmická. Více na 
www.etikadoskol.cz 
V srpnu proběhla ve Ždírci nad Dou-
bravou Letní škola etické výchovy, kde 
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. a Ing. Jitka 
Macháčková proškolili 14 pedagogů. 
EV o.p.s. se podílela se na realizaci 
konferencí „Pozitivní škola“ ve spo-
lupráci s MAS Mezi Úpou a Metují,  na 
zahájení konference „Učení pro život“, 
kterou realizovala MAS Broumovsko, a v 
listopadu na konferenci „Nebojme se 
etické výchovy v Kroměříži.“

b. Výhled na rok 2018

Etická výchova, o.p.s. má v plánu:

• rozšířit projekt ASET a zapojit 5 nových
firem do škol

• pomoci školám realizovat školení pe-
dagogických sboroven se zaměřením na 
inkluzi novými akreditovanými kurzy

• rádi bychom dalším 10ti školám po-
mohli se splněním podmínek pro uděle-
ní ocenění Etická škola.

• podílet se na organizaci konference v 
Kroměříži  

Výroční zpráva 2019
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Finanční zpráva o.p.s.
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Rozvaha

V roce 2019 byly výnosy ve výši 782 ti-
síc Kč a náklady dosáhly 497 tisíc Kč.

Hospodářský výsledek byl 285 tisíc Kč.

Přebytek hospodaření je tvořen 
nespotřebovanou dotací určenou 
na školní rok 2019/20.
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Rozvaha

Výroční zpráva 2019

Rozvaha
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Výkaz zisků a ztrát
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Kontakt
Ing. Dušan Drabina
ředitel Etická výchova o.p.s.
dusan.drabina@etickavychova.cz 
www.evops.cz


