
Etická a estetická výchova 

Etická a estetická výchova je důležitou součástí života studentů. Prolíná se napříč celým 
výchovně-vzdělávacím procesem, a to v takové míře, která souvisí s náplní a cíli jednotlivých 

předmětů. Pro vývoj mladých lidí je podstatné, jak vnímají sebe sama, svoje vrstevníky, 

rodiče, přátele, lidi, se kterými se setkávají na soukromé i profesní úrovni. Je také neméně 
podstatné, jak se k druhým chovají, jak je respektují a vyjadřují svoje postoje. 
Etika ani estetika nejsou zařazeny jako samostatné předměty, ale jsou součástí 
každodenního života školy a také studia jiných předmětů. V minulém školním roce studenti 

neměli možnost absolvovat různé programy a přednášky na tato témata. Proto bylo potřeba 
najít jiný způsob, jak studenty v tomto směru vzdělávat. Jednou z možností byla komunikace 
třídních učitelů v třídnických hodinách. 

V rámci těchto hodin třídní učitelé informovali studenty o různých nebezpečích číhajících na 
internetu, jako jsou kyberšikana a další často skrytá nebezpečí. Studenti se dozvěděli, jaká 
bezpečnostní pravidla je důležité respektovat při používání internetu a čemu se naopak 
vyhnout. 

V rámci hodin anglického jazyka škola spolupracovala s rodilou mluvčí. V hodinách 3. ročníků 
s ní studenti diskutovali na téma „Vzdělávací systém v Anglii“. Kromě autentického vyprávění 
o vzdělávacím systému zároveň zmínila osobní zkušenost se šikanou v anglických 

internátních školách ze strany spolužáků. Popsala situace, kdy se se šikanou sama setkala a 

jak to řešila. 
Ve škole probíhají úpravy vnitřních prostor. V návaznosti na tyto úpravy se mění i výzdoba a 
vzhled interiéru. Součástí změn jsou i například motivační citáty instalované v prostředí celé 
školy. Studenti tak mají možnost se zamyslet nad významem toho, co jim citát sděluje a 

pracovat s odkazem textu. 

V minulém roce bylo vzdělávání studentů složité kvůli online výuce. Bylo to dané nejen 
vzdáleností mezi vyučujícím a studentem, ale také technickým vybavením, kvalitou připojení, 
vnitřní motivací studentů, rodinným prostředím, přístupem, zájmem o předmět, ochotou 
spolupracovat a chovat se fair play. Pro obě strany to bylo neobvyklé a určitě o dost složitější 
než prezenční výuka. Hodně záleželo na snaze obou dvou stran najít řešení. Naším cílem 
bylo, je a bude vždy podporovat a rozvíjet všechny stránky osobnosti studenta a být tady pro 
ně bez ohledu na to, jaký předmět vyučujeme. Neovlivňujeme jen intelektuální stránku 
osobnosti, ale také tu emocionální a osobní rovinu studenta. Tento přístup je důležitý pro 
výchovu zdravých, zodpovědných, pracovitých, sebevědomých, schopných, ale zároveň 
dobře se chovajících mladých lidí. 
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