
 

Co je to světová škola? 

 Světová škola je certifikát, který je udělován společnostmi Člověk v tísni, ADRA, ARPOK a 

podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. O jeho získání se mohou pokusit základní 

a střední školy z celé ČR. V současné době se tímto titulem pyšní asi 35 českých škol a přibližně 200 

škol z celé Evropy. 

Projekt běží od roku 2006, kdy bylo do projektu zapojeno 6 evropských zemí a Thajsko. Později 

Evropská komise podpořila navazující projekt Světová škola ve světě i doma, kterého s kromě škol 

z České republiky zapojily také školy z Polska, Slovenska, Rakouska a Malty – celkem 160 škol. 

Celý projekt vychází z předpokladu, že škola může hrát významnou roli v životě celé obce či jiné 

komunity, kde spolupráce mezi institucemi může přinést pozitivní změnu všem občanům.  

 

Jak certifikát získáme? 

Společnou prací, která povede k tomu, že: 

 

• globální témata budou tvořit přirozenou součást výuky a života naší školy; 

• se žáci pod vedením týmu učitelů budou zabývat aktivně světovým děním a sledovat 

aktuální vývoj v rozvojovém světě; 

• žáci, učitelé i širší veřejnost získají informace o globální problematice; 

• se žáci pokusí identifikovat místní problémy s globálním přesahem a budou usilovat o jejich 

řešení; 

• alespoň jedenkrát za rok uspořádáme akci vztahující se ke globálním světovým problémům, 

jejímž cílem bude přispět k jeho řešení nebo povede ke zvýšení povědomí o něm; 

 

Co je základní filozofií Světové školy? 

Jsou to 3 slova: 

 UČ SE – dané problémy by měly být zahrnuty do všech předmětů ve všech ročnících 

školy; 

 ZJIŠŤUJ – jak je na tom naše škola, obec v oblasti globálních problémů; 

 JEDNEJ – uspořádej akci, na které budeme hledat možnosti řešení nějakého globálního 

problému, a která přinese pozitivní změny; 

 

Jaká jsou témata globálního rozvojového vzdělávání? 

 globalizace (ekonomická, sociální, kulturní, politická), vzájemná závislost jednotlivých 

částí světa, migrace, mezinárodní instituce; 



 lidská práva (základní lidská práva, práva dětí, seniorů, diskriminace, xenofobie, rovnost 

mužů a žen); 

 globální problémy (chudoba, nízká míra vzdělanosti, podvýživa a hlad, nedostatek 

nezávadné vody, životní prostředí, populační růst, konflikty a násilí); 

 humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (organizace mezinárodní humanitární pomoci 

a rozvojové spolupráce, aktivity ČR a EU v této oblasti); 

 

 

Chcete se dovědět více? 

Prozkoumejte tyto odkazy: 

 https://www.facebook.com/ARPOK.Olomouc 

 https://www.facebook.com/pages/Sv%C4%9Btov%C3%A1%C5%A1kola/2324506734583

19?fref=ts 

 http://www.varianty.cz/index.php?id=12&item=42 

 http://www.globalactionschools.org/3_pages/czech/ 

 http://www.adra.cz/opravdovysvet 
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