
 

 

 

  



 

 

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy 

Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s 
cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků škol. Vzhledem ke zkušenostem 
z dlouhodobé výuky a absolvovaných projektů se zaměřujeme na témata etické výchovy, 
osobnostního růstu studentů, rozvoj kompetencí pedagogů, efektivní hodnocení práce studentů, 
ale i zhodnocení práce školy systémem autoevaluace.  

Zařazením etické výchovy do vzdělávacího plánu se zvyšuje kvalita vzdělání, co se týče obsahu, ale 
také co se týče sociálního klimatu na škole. Představuje také účinný nástroj prevence sociálně 
nežádoucích jevů. 

Nyní nabízíme pět nových akreditovaných programů na podporu zavádění etické výchovy do 
výuky na školách.  

 Etická výchova 1 – Etická výchova ve vzdělávacím programu školy – cíl, metody, formy 
 Etická výchova 2 – Základní stupně etické výchovy 
 Etická výchova 3 – Další stupně etické výchovy 
 Etická výchova 4 – Aplikační témata etické výchovy 
 Smysluplná evaluace školy jako nástroj řízení změny – V SOUŠASNÉ DOBĚ NENABÍZÍME 

Realizaci seminářů nabízíme přímo na vaší škole pro celý pracovní tým či vybranou skupinu 
pracovníků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Optimální skupina je 10 – 30 
účastníků. V průběhu roku nabízíme také vybrané otevřené semináře, v rámci kterých se v kurzu 
sejdou účastníci z různých škol.  

S účastníky pracujeme interaktivní metodou, ve které je samozřejmostí prostor pro aktivní zapojení 
každého účastníka semináře a využití prvků zážitkové pedagogiky. Lektory jsou zkušení 
pedagogové, kteří nabízené semináře vedli pro pedagogy škol v rámci celé ČR, např. v rámci 
realizace projektů ESF a kteří mají také několikaleté zkušenosti v oblasti sebepoznávacích kurzů 
konané pro studenty. 

Semináře získaly akreditaci, která je vedena pod číslem: MSMT-22150/2013-1-445 na základě § 25 
a §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a 
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Organizátorovi bude vypočtená cena fakturována na základě zaslané objednávky. Termíny kurzů je 
třeba předem domluvit. 

V případě zájmu kontaktujte vedoucí Centra celoživotního učení Ing. Markétu Novotnou, 
novotna@cmgpv.cz, telefon 582 302 555.   

V Prostějově dne 9. 9. 2015    Mgr. Pavel Polcr,  
zastupující ředitel CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově 

 



 

 

 

Název vzdělávacího semináře: 

Etická výchova 1 – Etická výchova ve vzdělávacím programu školy – cíl, metody, 
formy 

Časový rozsah: 6 hodin 

Lektoři : Mgr. Pavel Polcr 
Mgr. Jaroslav Hádr 

Cílová skupina kurzu: Pracovní tým školy  
Vedoucí pracovníci škol 
Výchovní poradci, učitelé – zájemci o seberozvojové a zážitkové 
metody, učitelé etické výchovy 

Forma: Prezenční vzdělávací seminář s prvky zážitkové pedagogiky 

Číslo akreditace: MSMT-22150/2013-1-445  

Výstup semináře:   Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu v rozsahu 6 hodin. 

Stručná anotace kurzu:  

Cílem kurzu je seznámit účastníky s východisky, cíli, principy a složkami etické výchovy, jejíž 
zavedení do RVP pro základní vzdělávání reaguje na veřejnou potřebu proměňovat žáka v morálně 
vyzrálého, zdravě sebevědomého, empatického a prosociálního člověka, podpořit systematické 
vytváření výchovného společenství na školách a na základě zkušeností a dobré praxe školy, 
motivovat pro zavedení předmětu etické výchovy. 

Obsahem semináře jsou témata: 

 Cíle a východiska etické výchovy, historie výuky etické výchovy, výuka etické výchovy v 
zahraničí  

 Principy a metody práce v hodinách etické výchovy, struktura hodiny etické výchovy, výchovný 
styl a výchovné prostředí 

 Struktura, jednotlivé stupně a aplikační témata etické výchovy 
 Možnosti zavádění etické výchovy do ŠVP 
 Metodika použití, realizace a vyhodnocení zážitkových aktivit 
  

 
 

 
 



 

 

 

 Název vzdělávacího semináře: 

Etická výchova 2 - Základní témata etické výchovy 

Časový rozsah: 6 hodin 

Lektoři : Mgr. Pavel Polcr 
Mgr. Jaroslav Hádr 

Cílová skupina kurzu: Pracovní tým školy  
Vedoucí pracovníci škol 
Výchovní poradci, učitelé – zájemci o seberozvojové a zážitkové 
metody, učitelé etické výchovy 

Forma: Prezenční vzdělávací seminář s prvky zážitkové pedagogiky 

Číslo akreditace: MSMT-22150/2013-1-445  

Výstup semináře:   Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu v rozsahu 6 hodin. 

Stručná anotace kurzu:  

Cílem kurzu je naučit účastníky semináře definovat prvních 5 stupňů etické výchovy. Aplikovat 
modelové aktivity k jednotlivým stupňům. Sestavit možnosti hodnocení, poukázat na důležitost 
rozboru a vyhodnocení včetně jeho využití v praxi. Naučit různé způsoby začlenění stupňů etické 
výchovy do výuky, formou zážitkové pedagogiky formulovat metody, formy práce a vliv etické 
výchovy na žáky jako zdroje inspirace pro pedagogickou praxi. 

Obsahem semináře jsou témata: 

 Úvod, seznámení s výchovným programem etické výchovy - 10 stupňů a aplikační témata etické 
výchovy 

 Komunikace  
 Sebehodnocení, sebeúcta  
 Pozitivní hodnocení druhých  
 Tvořivost a iniciativa  
 Komunikace citů 

  



 

 

Název akreditovaného vzdělávacího: 

Etická výchova 3 – Další témata etické výchovy 

Časový rozsah: 6 hodin 

Lektoři : Mgr. Pavel Polcr 
Mgr. Jaroslav Hádr 

Cílová skupina kurzu: Pracovní tým školy  
Vedoucí pracovníci škol 
Výchovní poradci, učitelé – zájemci o seberozvojové a zážitkové 
metody, učitelé etické výchovy  

Forma: Prezenční vzdělávací seminář s prvky zážitkové pedagogiky 

Číslo akreditace: MSMT-22150/2013-1-445  

Výstup semináře:   Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu v rozsahu 6 hodin. 

Stručná anotace kurzu: 

Účastníci se naučí definovat dalších 5 stupňů etické výchovy. Aplikovat modelové aktivity k 
jednotlivým stupňům. Sestavit možnosti hodnocení, využití ve výuce a zdůraznit prvky 
prosociálnosti a jejich význam pro rozvoj mezilidských vztahů. Naučit různé způsoby začlenění 
stupňů etické výchovy do výuky, formou zážitkové pedagogiky formulovat metody, formy práce a 
vliv etické výchovy na žáky jako zdroje inspirace pro pedagogickou praxi. 

Obsahem semináře jsou témata: 

 Úvod, seznámení s výchovným programem etické výchovy - 10 stupňů a aplikační témata etické 
výchovy 

 Empatie 
 Asertivita 
 Reálné a zobrazené vzory 
 Spolupráce, pomoc, darování, dělení 
 Komplexní prosociálnost 

 



 

 

Název vzdělávacího semináře: 

Etická výchova 4 - Aplikační témata etické výchovy  

Časový rozsah: 6 hodin 

Lektoři : Mgr. Pavel Polcr 
Mgr. Jaroslav Hádr 

Cílová skupina kurzu: Pracovní tým školy  
Vedoucí pracovníci škol 
Výchovní poradci, učitelé – zájemci o seberozvojové a zážitkové 
metody, učitelé etické výchovy 

Forma: Prezenční vzdělávací seminář 

Číslo akreditace: MSMT-22150/2013-1-445  

Výstup semináře:   Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu v rozsahu 6 hodin. 

Stručná anotace kurzu: 

Účastníci se naučí definovat aplikační témata etické výchovy a na příkladech sestavit možnosti 
mezipředmětových vztahů a jejich praktické využití v širokém spektru vzdělávacích předmětů. 
Formou zážitkové pedagogiky aplikovat metody, formy práce a vliv etické výchovy na žáky jako 
zdroje inspirace pro pedagogickou praxi. Formulovat možnosti evaluace a autoevaluace výuky 
etické výchovy. 

Obsahem semináře jsou témata: 

 Etika a zdraví  
 Etika a ekonomika 
 Etika a rodina  
 Etika a náboženství  
 Etika a ekologie 
 Evaluační nástroje  

 
   



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy 

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis 
vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol ČR, jehož cílem je podporovat rozvoj 
církevních škol v České republice.  

Důvodem pro založení Centra celoživotního učení pro církevní školy je absence vzdělávání v oblasti 
církevního školství v ČR, snaha podělit se o zkušenosti s budováním církevní školy i potřeba sdílení 
zkušeností pracovníků různých církevních škol.  

Motivací ke vzniku seminářů byla vnitřní potřeba školy formulovat vlastní identitu a rozvíjet 
církevní školu i její pracovní tým v oblastech specifických pro církevní školy jako je smysl, vize a 
poslání církevní školy, hodnoty církevní školy, společné postoje pracovníků, kompetence 
pedagoga církevní školy a jejich systematický rozvoj, forma práce se začínajícím učitelem na 
církevní škole a systematický rozvoj osobnosti žáka církevní školy.  

Realizaci seminářů nabízíme přímo na vaší škole pro celý pracovní tým či vybranou skupinu 
pracovníků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Optimální skupina je 10 – 30 
účastníků. V průběhu roku nabízíme také vybrané otevřené semináře, v rámci kterých se v kurzu 
sejdou účastníci z různých škol.  

S účastníky pracujeme interaktivní metodou, ve které je samozřejmostí prostor pro aktivní zapojení 
každého účastníka semináře a využití prvků zážitkové pedagogiky. Lektory jsou zkušení 
pedagogové, kteří nabízené semináře vedli pro pedagogy škol v rámci celé ČR, např. v rámci 
realizace projektů ESF a kteří mají také několikaleté zkušenosti v oblasti sebepoznávacích kurzů 
konané pro studenty. 

Semináře získaly akreditaci, která je vedena pod číslem: MSMT 15 770/2012-25-234 na základě § 
26 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a 
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Vzdělávací materiály v jednotlivých seminářích, které jsou zahrnuty v ceně kurzu, vznikly na základě 
církevních dokumentů, materiálů zahraničních katolických škol, poznatků moderní pedagogiky a 
psychologie, projektů EU a zkušeností pracovníků církevních škol.  

Organizátorovi bude vypočtená cena fakturována na základě zaslané objednávky. Termíny kurzů je 
třeba předem domluvit. 

V případě zájmu kontaktujte vedoucí Centra celoživotního učení Ing. Markétu Novotnou, 
novotna@cmgpv.cz, telefon 582 302 555.   

 

V Prostějově dne 9. 9. 2015    Mgr. Pavel Polcr,  
zastupující ředitel CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově 

 



 

 

 

Název akreditovaného vzdělávacího: 

Osobnostní rozvoj žáků formou kurzů klíčových kompetencí na církevních školách 

Časový rozsah: 6 hodin 

Lektoři : Mgr. Pavel Polcr  
Mgr. Jaroslav Hádr  

Cílová skupina kurzu: Vedoucí pracovníci církevních škol 
výchovní poradci, učitelé – zájemci o seberozvojové a zážitkové 
metody, učitelé etické výchovy  

Forma: Prezenční vzdělávací seminář s prvky zážitkové pedagogiky 

Číslo akreditace: MSMT 15 770/2012-25-234 

Výstup semináře:   Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu v rozsahu 6 hodin. 

 

Stručná anotace kurzu: 

Cílem kurzu je předat zkušenosti a naučit pedagogické a výchovné pracovníky škol naplňovat úkoly 
vzdělávání v oblasti rozvoje kompetencí především intrapersonální a interpersonální formou kurzů 
komentované zážitkové pedagogiky, provádět evaluaci naplňování stanovených cílů s ohledem na 
dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a cíle kurikulární reformy ve 
vzdělávání. Účastnící budou seznámeni s možností zařadit výuku předmětu „Strategie osobnostního 
rozvoje“ (SOR) do učebního plánu školy a s metodikou vedení výuky. 

Obsahem semináře jsou témata: 

 Předmět „Strategie osobnostního rozvoje“ jako forma rozvoje kompetence personální a 
sociální, začlenění předmětu do učebního plánu základního a gymnaziálního vzdělávání, 
uplatnění průřezových témat, přesahy k jiným předmětům, učební osnovy a učební plán.  

 Strategie osobnostního rozvoje - východiska zážitkové pedagogiky, ukázka metod 
využívaných při výuce, metody osobnostně-sociálního růstu, trénink kooperace, týmové 
spolupráce, ukázky úkolů, cvičení, aktivit, problematická místa ve výuce, praktické 
zkušenosti, evaluace předmětu SOR v rámci sebehodnocení školy. 

 

 

 


