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standardizaci výuky a individuální plán pro každou ZŠ
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AmCham nabídne svým
členům možnost adopce
vybrané školy a případným
zájemcům z řad firem
adopci ve spolupráci s
MŠMT a Etickou výchovou
zprostředkuje.

Obecně prospěšná
společnost realizuje
implementaci etické výchovy
dle potřeb škol a požadavků
partnerské korporace
skrze zkušené lektory EF
ČR a akreditovaná školení
pedagogů.
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měsíc
na školu
1
4 140 Kč
1
4 140 Kč
2
9 660 Kč
workshop pro ředitele škol (motivačně informativní)
28
34 500 Kč
zmapování stavu výuky etické výchovy na škole, švp, průřezově
3
4 140 Kč
4-6 hodinový workshop pro jednotlivé učitelské sbory
4-28
24 150 Kč
učebnice Etická výchova
4
4 140 Kč
2 hodinový workshop pro zájemce o dlouhodobý kurz
5-28
48 300 Kč
250 hod. kurz pro učitele EtV
133 170 Kč
přednáška pro rodiče

8. doporučení pro standardizaci výuky a individuální plán pro každou ZŠ

nezbytné minimum
doporučeno
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MŠMT vyhlásí na svých
webových stránkách výzvu
pro základní školy, které
se chtějí adopce zúčastnit.
editele škol
(motivačně
informativní)
Vybere
vhodné
kandidáty na
u výuky etické
výchovy
na škole, švp,
průřezově
základě
motivačního
dopisu.
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ŠKOLA

Partneři

měsíc
1
1
2

na školu
4 140 Kč
4 140 Kč
9 660 Kč

28

34 500 Kč

3

4 140 Kč

4-28

24 150 Kč

4
5-28

37 680 Kč
94 530 Kč
133 170 Kč

Kontakty
AmCham Lucie Vrbová, lvrbova@amcham.cz, 733 685 318
MŠMT Jiřina Tichá, jirina.ticha@msmt.cz, 234 811 227
EV, ops Dušan Drabina, ddrabina@kam.cz, 603 112 220

Adoptujte si školu pro etickou výchovu
našich dětí a důvěru v naší společnosti

4 140 Kč
48 300 Kč
133 170 Kč

nezbytné minimum
doporučeno
all inclusive

37 680 Kč
94 530 Kč
133 170 Kč

Vážená paní, vážený pane,
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou zapojení Vaší společnosti do
programu „ADOPTUJTE ŠKOLU – pro etickou výchovu našich dětí
a důvěru v naší společnosti“ (ASET), který organizuje obecně prospěšná
společnost Etická výchova, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Americkou obchodní komorou
v České republice (AmCham).
Analýzou konkurenceschopnosti provedenou AmCham bylo zjištěno,
že jednou z překážek efektivního rozvoje naší ekonomiky je vysoká míra
korupce. Totéž potvrzují mezinárodní srovnání indexů vnímání korupce
Transparency International. Z mezinárodních srovnání našich manažerů
vyplývá, že jim často chybí tzv. „soft skills“, komunikační dovednosti,
empatie, prezentační dovednosti atd. Málokdo pochybuje o tom, že
prostředí pro život a podnikání v naší zemi je potřeba kultivovat.
Organizátoři si uvědomují, že důvěra, existující a fungující v lidských
i obchodních vztazích, působí jako motor rozvoje společnosti
a ekonomiky. Je všeobecně známo, že charakter současných lídrů
byl utvořen již dávno v průběhu jejich dětství – velkou měrou i na
základních školách. Je nezbytné pomoci budoucím generacím přijmout
etické hodnoty za své a ve své profesní kariéře být excelentními nejen
z hlediska obchodních výsledků, ale také z hlediska morálního.
Jedním ze střípků do mozaiky opatření, které by měly poskytovat
dlouhodobé řešení této situace, je zavádění etické výchovy do českých
škol. Od září 2010 je tento předmět součástí rámcového vzdělávacího
programu MŠMT.
Etická výchova je zaměřena na rozvíjení prosociálnosti a sociálních
dovedností tzv. „soft skills“ u žáků základních škol a studentů nižšího
stupně víceletých gymnázií.

Z iniciativy AmCham vznikl projekt „Adoptujte školu“ („ADOPT
A SCHOOL for Ethics in our children and Trust in our society“), jehož
cílem je propojovat uvědomělé firmy, kterým záleží na rozvoji etického
prostředí a školy, které mají zájem etickou výchovu zavádět. Tento
projekt zavádí CSR přímo k jejím kořenům - na základní školy, kde je
charakter jednotlivce i kolektivu formován.
Spuštění projektu je naplánováno na září 2012. Na jaře MŠMT zveřejní
na svých webových stránkách výzvu pro všechny základní školy, které
mají zájem o zavádění předmětu, ty pošlou krátké motivační dopisy, jež
budou vyhodnoceny komisí složenou ze zástupců AmCham a MŠMT.
Tyto školy budou následně propojeny s příslušnou firmou, která, v rámci
tohoto partnerství, pomůže s financováním školení učitelů, pomůckami
pro žáky i dalšími nefinančními aktivitami. Firmy můžou také samy
vybrat a navrhnout konkrétní školu, kterou by rády podpořily (např.
školu ve svém okolí či školu, kterou navštěvují děti zaměstnanců).

Etická výchova, o.p.s.
Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost Etická výchova
(www.etickavychova.cz), která má zavádění etické výchovy jako svůj
hlavní cíl. V současné době o.p.s. pilotně zavádí etickou výchovu na
základních školách Prahy 6.

Rozpočet na jednu školu
Nezbytné minimum
37 950 Kč
Doporučeno		
94 530 Kč
Plná nabídka		
133 170 Kč
(na školu, doba implementace 2-3 roky, cena za celou dobu realizace)

Správní rada
Etická výchova, o.p.s.
Mgr. Pavel Motyčka
(autor kurikula EtV)
PaedDr. Jiřina Tichá
(ředitelka odboru 22, MŠMT)
PhDr. Tomáš Sedláček
(ekonom)
PhDr. Jaroslava Wenigerová
(poslankyně, školský výbor)
Ing. Marie Jakešová
(Etické fórum ČR)
Dr. Michaela Jorgensen
(advokát)
Eliška Hašková - Coolidge
(čestný člen)

Etická výchova, o.p.s.
IČO: 28631650
Sídlo: Malenovice 146,
PSČ 739 11
Den zápisu: 05.08.2010
Kontakt:
Ing. Dušan Drabina
ředitel o.p.s.
mob: 603 112 220
ddrabina@kam.cz

