PROJEKT ETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
(PRO OBDOBÍ 2018 – 2020)
Rada Královéhradeckého kraje navazuje tímto obnoveným projektem na dlouholetou
podporu etického vzdělávání v regionu. Vychází přitom z přesvědčení, že oblast etiky je
jednou z priorit podmiňujících spokojenost občanů a úspěšný rozvoj kraje. Je totiž
přesvědčena, že etické jednání má šanci ovlivnit pozitivně většinu negativních společenských
jevů. Rozhodla se proto obnovit Projekt etického vzdělávání Královéhradeckého kraje (dále
jen projekt).
Projekt je zaměřen především na děti a mládež, kterou pokládají představitelé kraje
za „největší rozvojový kapitál “ jim svěřeného regionu.
Projekt se vyhlašuje především jako iniciační, vzdělávací a poskytující podporu
subjektům i osobám, které v dané oblasti již působí, nebo se na takové působení
zodpovědně připravují. Jeho realizace se uskuteční těmito způsoby:

ČÁST A
1. Podpora etické výchovy na základních a středních školách v Královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj bude každoročně vyhlašovat pro základní a střední školy sídlící
a působící v Královéhradeckém kraji výzvu na poskytnutí mimořádných účelových prostředků
(školy zřizované Královéhradeckým krajem, na období kalendářního roku) a dotační program
etického vzdělávání (pro školy, jejichž zřizovatel není Královéhradecký kraj, na období
školního roku).
Programy i výzvy budou koncipovány tak, aby školám poskytovaly možnost získat
finanční podporu pro systematickou a koncepční výuku i pro implementaci etické výchovy.
2. Další oblasti a formy podpory
Královéhradecký kraj bude pokračovat v pořádání série přednášek pro veřejnost a dále
podporovat i další vzdělávací, osvětové, propagační, publikační a výzkumné činnosti
směřující k rozvoji etické výchovy a vzdělávání odborné i širší veřejnosti.

ČÁST B
1. Podpora vzdělávání pedagogů, vzájemná výměna zkušeností
Tato část projektu se bude věnovat zmapování situace etického vzdělávání
v Královéhradeckém kraji. Zároveň se bude zabývat průběžnou metodickou a lektorskou
podporou školám v problematice etické výchovy a při přípravě pedagogů pro výuku etické
výchovy v Královéhradeckém kraji. Bude navázána spolupráce se školami s dobrou praxí
a uskuteční se kurzy pro pedagogy vyučující etickou výchovu, semináře a konference pro
odbornou veřejnost.

Financování projektu
Realizace projektu (ČÁST A) včetně jeho organizačního zajištění bude financována
z rozpočtu Královéhradeckého v celkové výši 1.200.000 Kč (400.000 Kč/rok).
ČÁST B projektu pak bude financována z prostředků EU – z projektu Implementace
Krajského akčního plánu I také v celkové výši 1.200.000 (400.000 Kč/rok).
Motto:

„Královéhradecký kraj pokládá podporu etického vzdělávání
za předpoklad budoucí prosperity kraje.“

