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Příloha č. 2 
Věcné vyhodnocení projektu  

Číslo rozhodnutí KUOK 104407/2013 

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu Rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních 
školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 

Název projektu Cesta k sobě i k druhým 

Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace 

IZO školy 108014312 

 

Věcné vyhodnocení projektu: 

 

Využitím finančních prostředků z této dotace jsme splnili všechny vytyčené cíle: 

1. Proškolili pedagogy- sborovny školy (4 pedagogové) 

Realizaci DVPP čtyřhodinových vzdělávacích programů, u kterých Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy udělilo obecně prospěšné společnosti Etická výchova akreditaci 

pod č.j.: MSMT-49697/2012-201-929: 

4-hodinový seminář pro sborovny: „Emoce a škola“  

4-hodinový seminář pro sborovny: „Motivace žáků“  

4-hodinový seminář pro sborovny: „Spolupráce pedagoga s rodiči“  

4-hodinový seminář pro sborovny: „Práce s odměnami a tresty ve škole“  

4-hodinový seminář pro sborovny: „Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních 

očekávání“  

       2. 40-hodinový seminář o etické výchově pro 3 pedagogy: „Aplikace etické výchovy v  

           pedagogické praxi“, akreditováno pod č.j.: MSMT-49697/2012-201-929 

 

3.  Ode dne 27.8.2013 má škola nový  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

„Škola- základ života“ se zařazením nového doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 

a s implementací prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí. 

 

4. Pro realizaci výuky etické výuky bylo vytvořeno materiální zázemí- byly zakoupeny 

materiály do výuky etické výchovy pro žáky i pro pedagogy (odborná literatura, literatura pro 

žáky, školní pomůcky, potřeby a drobný materiál). 

Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn: 

http.://www.zsnemile.webpark.cz 

Přehled o čerpání dotace v roce 2013 (v Kč) dotace skutečné čerpání 

Neinvestiční výdaje celkem: 96 000,- 84 000,- 

 z toho platy  0 

 z toho OON 37000,- 25000,- 

 z toho odvody 0 0 

 z toho FKSP 0 0 

 z toho OBV celkem 59000,- 59000,- 

Datum: 10.1.2014  

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy 
otisk razítka školy 

 

 

PaedDr. Pavlína Neuwirthová 

 


