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Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Předmět Etická výchova seznamuje žáky s různými společenskými událostmi. Jejím úkolem je seznámit žáky se 
základními formami společenského styku, se správným řešením společenských situací, s pravidly jednání jak 

doma, tak v cizině. Předmět u žáků rozvíjí sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale 

také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a 
vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné 

způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, empatie a schopnost účinné 

spolupráce. 
Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Základním principem předmětu je „hra“ na 

společnost, řešení modelových situací. 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět se vyučuje na druhém stupni ZŠ jako povinně volitelný předmět v 8. a 9. ročníku. 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence komunikativní 
- motivujeme žáka k souvislému formulování a vyjadřování myšlenky a názorů v logickém sledu 

- vedeme žáka k naslouchání promluvám druhých lidí, vhodné reakci na ně, zapojení se do diskuse, obhajobě 

svého názoru a vhodné argumentaci 
Kompetence sociální a personální 

- navozujeme účinnou spolupráci ve skupině na základě stanovení určitých pravidel práce v týmu 

- umožňujeme podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytnout pomoc 

nebo o ni požádat 

- vedeme žáka k přispění k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, k ocenění zkušenosti druhých lidí 
- motivujeme k toleranci, k individuálním odlišnostem mezi lidmilidmi 

- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

 

 
Kompetence občanské 

- motivujeme žáka k respektování, chránění a oceňování našich tradic a kulturního i historického dědictví 

- zprostředkujeme žákům projevení pozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost a 
aktivního zapojení do kulturního dění 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Klasifikace vychází z následujících položek: 
- domácí příprava  

- aktivita v hodině 

- zapojování se do diskuse,  
- práce v týmu a jeho koordinace 

- společenské vystupování 
 

Práce s nadanými žáky: 
Nadaní žáci si sami v hodině uvádí své příspěvky ze společenského života (formou referátů, vedení hry…) 

 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
Etická výchova je předmět, který stírá rozdíly mezi žáky nadanými a žáky se speciálními potřebami, co se týče 

společenského vystupování. 
Žákům se speciálními potřebami je usnadněn výběr modelových situací a je na ně brán ohled při jejich zapojování 

se do diskuse 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

EV – 8. a 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby 
druhých a přiměřeně situaci 

 Pokouší se přispět do diskuse podle svých nejlepších 
komunikačních schopností  

Monolog, dialog, diskuse  ČJL 

 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní 
jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 poznává vlastní identitu, chápe důstojnost lidské osoby  Já jsem….  
Člověk ve společnosti 

 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu   snaží se pochopit druhé a dokáže se do nich vcítit Empatie  

 nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním, 
neagresivním způsobem obhajuje svá práva  

 jedná v klidu, vhodným způsobem obhajuje svá práva Asertivita  

 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se 
s pozitivními prosociálními vzory 

 seznamuje se s médii a snaží se rozpoznat manipulaci od 
ztotožňování se s pozitivním vzorem 

Prosociálnost MEV 

 spolupracuje i v obtížných sociálních situacích  seznamuje se s prací v nelehkých životních i sociálních situacích Bohatství versus chudoba; třetí svět  

 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a 
svých možností přispívá k jejich řešení 

 je veden k pochopení sociálních problémů a k možnosti jejich 
řešení 

Společnost  

 analyzuje etické aspekty různých životních situací  rozliší etické a neetické chování v modelových situacích Morálka  

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a 
nevyhýbá se řešení osobních problémů 

 podle dané životní situace se osobně snaží reagovat vhodně k 
problému 

Každodenní modelové situace  

 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské 
vztahy 

 kladně se staví k postojů, které rozvíjejí mezilidské vztahy Sexualita 

Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

Ekonomické hodnoty 

 

 

 


