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ETICKÁ VÝCHOVA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Cieľom povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v 

ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa využíva primárne zážitkové učenie, ktoré popri 

informáciách účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v 

súlade. 

Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je rozvoj sociálnych zručností 

(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných...), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej 

prevenciu porúch správania a učenia. 

Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, na pracovisku a k  spoločenským skupinám. Získajú kompetencie 

samostatne a zodpovedne  sa rozhodovať v oblasti sexuálneho správania. Budú pripravení rešpektovať profesionálnu etiku 

založenú na zodpovednosti a úcte k zákazníkovi (odberateľovi). 

Tento ŠVP etickej výchovy je určený pre dvojročné učebné odbory. 
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CIELE  PREDMETU  

Žiaci: 

 osvoja si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, 

 objavia a prehĺbia svoju identitu, založenú na jedinečnosti vlastnej osoby, 

 rozvinú sebaoceňovanie a sebaovládanie, 

 uznajú za najvyššiu hodnotu život človeka a všetko, čo ho rozvíja, 

 pochopia pravidlá vzájomného spolužitia rodiny, 

 naplánujú si aktívnu participáciu na živote svojej rodiny, 

 preberajú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, 

 akceptujú inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr, 

 pochopia  dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, sexu, médií. 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru 

Výkonový štandard Obsahový štandard  Tematický celok 
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 prejavia sebaúctu v bežnej komunikácii 

 vysvetlia ako súvisí odpúšťanie so sebaúctou 

 osobnostný predpoklad – danosť 

 úsilie človeka 

 zodpovednosť a sebaovládanie  

 vlastný názor 

 odpúšťanie 

  nezodpovednosť  

Posilnenie vlastnej 

jedinečnosti a identity 

 uplatňujú základné komunikačné spôsobilosti 

vo vlastnej rodine 

 preukazujú pochopenie členov rodiny 

 participujú pozitívne na živote rodiny 

 rodinné pravidlá, spoločný priestor, intimita, 

 odpúšťanie, empatia, zdieľanie a blízkosť 

 pomoc, špecifiká členov rodiny – otec, 

matka, súrodenec, starý rodič, širšia rodina 

 funkcie rodiny 

 

Dobré vzťahy v rodine 

 vymenujú zásady etiky sexuálneho života 

 vysvetlia  tri metódy regulácie počatia 

 rozpoznajú príčiny a dôsledky pohlavných 

chorôb 

 hovoria úctivo o otázkach sexuality 

 prejavujú rozvahu pri nadväzovaní 

intímnych vzťahov  

 

 počatie života, prenatálny život, embryo 

 fyziologická a emocionálna príťažlivosť 

opačných pohlaví 

 predčasný sex 

 regulácia počatia, metódy antikoncepcie, 

prirodzené metódy regulácie počatia 

 zodpovednosť, citlivosť 

Zodpovedný sex 
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 rozpoznajú päť znakov zdravého životného 

štýlu 

 rozpoznajú prejavy konvenčného 

a nekonvenčného správania sa 

 rozlišujú informácie z rôznych informačných 

zdrojov 

 posúdia riziká drogovej závislosti a iných  

závislostí v rámci prevencie 

 životný štýl, zdravie, povinnosť, zábava, 

záujmy, čisté vzťahy, pravda 

a zodpovednosť 

 mediálne ponuky, filmy, klipy, počítačové 

hry a ponuky anonymnej komunikácie  

 závislosť, droga, nedrogová závislosť, 

primárna prevencia 

 hodnotová orientácia 

 zdravý životný štýl 

Zdravý životný štýl 

 

 

 

 

 

 

 

 


