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1. Činnosti naší školy v oblasti globálního rozvojového vzdělávání  

 Dobře víme, ţe globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoţivotní 

vzdělávací proces, a proto se snaţíme zapojovat naše ţáky jiţ v předškolním věku. 

V mateřských školách (dále jen MŠ) se děti zapojily do projektu Minuta pro Zemi (Vánoce 

pro zvířátka, Hledání jara - ochrana přírody a ţivotního prostředí – integrovaný blok Cesta do 

přírody). Dalším integrovaným blokem je Cesta do světa, kde jsou dětem přiblíţeny způsoby 

ţivota v jiných zemích. (besedy s rodinami jiných národností, jejichţ děti navštěvují naši 

MŠ). Tímto byly naplňovány cíle směřující ke kulturní, etnické a náboţenské toleranci. 

 Ţáci na 1. stupni ZŠ jsou převáţně ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

seznamováni s ţivou a neţivou přírodou, a zabývají se problematikou ochrany pitné vody 

(projekty Půjdeme zpět k pramenům, Objevujeme vodu a tematické vyučování ke Světovému 

dni vody + výtvarná soutěţ), s moţností vyuţitelnosti alternativních energetických zdrojů 

(projekt Den slunce), s problémy neobnovitelných a obnovitelných zdrojů (vytváření 

prezentací). Dalšími tématy jsou ekologie doma  

a boj s odpady (projekt Třídím, třídíš, třídíme + sběr papíru, plastových víček, 

opotřebovaných baterií, ţárovek), péče o zdraví a problematika civilizačních chorob (projekty 

ke Světovému dni zdraví – Malé příšerky, velká hrozba, Mýdlo – hrdina dětí), zdravý ţivotní 

styl a problémy při nedostatečné výţivě (projekt Zdravá pětka), ochrana přírody (projekt 

Zasaď si svou kytku). Všechny tyto činnosti vedou naše ţáky k přijetí zodpovědnosti za stav 

současného světa.  

 GRV je na 2. stupni ZŠ rozvíjeny ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a 

zdraví. Stěţejními tématy jsou témata světové hospodářské krize (prezentace organizací OSN, 

EU, NATO, srovnávání výhod a nevýhod členství), organizace humanitární pomoci (Červený 

kříţ, OSN, WHO, Člověk v tísni), Listina základních práv a svobod (besedy z cyklu Příběhy 

bezpráví, beseda na téma Kyberšikana, hry v rolích), ţivot v rozvojových zemích (volné psaní 

na téma Jak se ţije v Africe), ohroţení ţivotního prostředí (ţákovské projekty – Atmosféra, 

Voda, Neobnovitelné zdroje energie), beseda Řekni drogám ne (o zemích, v nichţ se drogy 

produkují), účast na ekologické soutěţi (témata třídění odpadu, chráněné krajinné oblasti a 

národní parky v České republice i ve světě), boj proti terorismu (organizace proti terorismu, 

projevy, důsledky, válečné konflikty, dětští vojáci). Ve všech činnostech byli ţáci seznámeni 

s přesahem těchto pro ně lokálních problémů do celosvětového měřítka.Naše škola se 



kaţdoročně zapojuje do veřejných sbírek – Tříkrálová sbírka (problematika chudoby, 

charitativní práce, humanitární pomoci), Český den proti rakovině (otázky civilizačních 

chorob, prevence), charitativní sbírka při povodních (přírodní katastrofy, charitativní práce, 

humanitární pomoc). Zapojujeme se nejen finančními příspěvky, ale zajišťujeme také 

koledníky a dobrovolníky na výběr příspěvků. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Činnosti ve školním roce 2014/15 a jejich cíle 

Září   

 Zapojení do projektu Přítel dětí Unicef – pravidelný finanční příspěvek určený na 

terapeutickou výţivu podvyţivených dětí (cíl – být solidární, získat povědomí o 

chudobě, hladu – hledat příčiny a řešení, pochopení problémů rozvojových zemí, 

povědomí o činnosti organizace Unicef) – ZŠ, MŠ, zaměstnanci školy (od září 2014 

do června 2015); 

 Zapojení do projektu Světová škola – zahrnout problematiku GRV do výuky většiny 

vyučovacích předmětů (cíl – výchova k myšlení v globálních souvislostech, pochopit 

vazby lokálních, národních, evropských a světových problémů, získání certifikátu)     

– základní škola. 

Říjen  

 Víčka pro Vojtíška – sběr plastových víček pro chlapce s nevyléčitelnou metabolickou 

chorobou (cíl – být solidární, ochotný pomoci, seznámit se a porovnat problematiku 

lékařské péče doma i ve světě, aktivně třídit odpad – ochrana ŢP) – ZŠ, MŠ; 

 Projekt Ekoškola – získání certifikátu (cíl - analyzovat ekologický stav školy, 

navrhovat vhodná opatření ke zlepšení tohoto stavu, naučit ţáky osobní zodpovědnosti 

za stav ţivotního prostředí) – ZŠ. 

Listopad 

 25 let boje za dětská práva – Unicef – projektové vyučování o dětských právech (cíl   

– získat povědomí o právech dětí, porovnat jejich dodrţování v minulosti, současnosti, 

v naší společnosti a v chudých rozvojových zemích) – 4. ročník ZŠ; 

 Cesta do Afriky – v rámci soutěţe Rosteme s knihou dramatizace na téma těţký ţivot 

ţen (vlastní scénář, dramatizace, natočení videa), (cíl – porovnat způsob ţivota u nás  

a v Africe, otázky lidských práv) – 7. ročník ZŠ. 

Prosinec - Leden 

 Projekt Sněhuláci pro Afriku – Děti pomáhají dětem (cíl – pomoc k zpřístupnění 

vzdělávání pro všechny děti v Africe, seznámit se s otázkami negramotnosti dětí, 

zvýšit povědomí o dětských právech) – 1. aţ 3. ročník ZŠ. 

Únor 

 Projektové vyučování – Práva ţen v Africe – problematika postavení afrických ţen ve 

společnosti, ţenská obřízka (cíl – utvářet mezilidské vztahy, uvědomit si odlišnosti 

mezi chováním a ţivotním stylem v různých kulturách) – dívky 8. a 9. ročník; 



 Projektové vyučování – Dětští vojáci a trest smrti – otázky dětských práv, politické 

nestability v některých zemích a její dopad na ţivot ve světě (cíl – seznámit se 

s problémem nedodrţování dětských práv, s ţivotem dětí v různých zemích, podpora 

hodnot svobody a humanismu) – chlapci 8. a 9. ročník. 

Březen  

 Úsporná kuchařka – sběr receptů se zbytků potravin, receptů typu „co dům dal“ – 

vytvoření kuchařské knihy, ochutnávka (cíl – šetření jídlem, účelné zpracování 

potravin, zodpovědná spotřeba potravin) – ZŠ. 

Duben 

 Celoškolní výtvarná soutěţ – Plakát proti plýtvání potravinami (cíl – pochopit vliv 

plýtvání potravinami ve vyspělých zemích na nedostatek potravin v Africe, ovlivnit 

veřejnost směrem k šetření potravinami a zodpovědné spotřebě) – ZŠ; 

 Světový den zdraví – Malé příšerky, velká hrozba – kampaň Předej informaci (cíl  

– zvýšit informovanost o nemocech přenášených hmyzem v ČR a v tropických 

zemích, prevence, očkování) – 1. stupeň ZŠ. 

Květen 

 Projekt Staň se i ty záchranářem aneb zachraňme jídlo – (cíl  - převzít zodpovědnost 

za zmírnění globálních problému vlastním uvědomělým chováním, naučit se správně 

skladovat potraviny, zmírnit plýtvání jídlem) – celoškolní akce k projektu Světová 

škola – ZŠ a MŠ, 

 Potravinová sbírka pro potravinovou banku v Ostravě (cíl – projevit solidaritu, 

zodpovědnost za ţivot sociálně znevýhodněných lidí, podílet se na odstraňování 

chudoby a hladu, předcházet plýtvání potravinami) – ZŠ a MŠ. 

Červen   

 Prezentace celoročního zapojení do projektu Světová škola (cíl – zvýšit informovanost 

veřejnosti o globálních problémech, prezentace způsobů pomoci naší školy)  - internet, 

regionální tisk, školní časopis, webové stránky školy, obce. Této prezentace se 

zúčastní celá ZŠ a obě MŠ. 

 

 

 

 



3. Co můţeme udělat pro to, aby naše škola byla skutečně světovou 

 Při zpracovávání naší zprávy jsme si uvědomili, ţe se témat globálního rozvojového 

vzdělávání dotýkáme spíše okrajově a ne u všech činností a témat, která jsou obsaţena 

v našem školním vzdělávacím programu. Zaměřujeme se hlavně na problémy lokálního 

charakteru, víme o příčinách problémů, ale méně vedeme ţáky k hledání moţných řešení.  

Globálními problémy se zabýváme v mnohých případech při zapojení do charitativních 

projektů, kdy jsou ţáci seznámení s cílem projektu, s formou naší pomoci, ale jiţ se 

nezaměříme na to, jak kaţdý z nás konkrétně můţe ovlivnit změnu daného nepříznivého 

stavu. 

 Myslíme si, ţe v plánovaných akcích a projektové výuce se nám tento nedostatek 

podaří napravit. Základním předpokladem je, aby sami vyučující byli dostatečně informováni 

o všech globálních problémech světa. Je tedy jejich úkolem sledovat světové dění a tyto 

informace vhodným výukovým způsobem zprostředkovat svým ţákům. Měli by mít na mysli, 

aby s ţáky o kaţdém problému dostatečně diskutovali, vedli je v diskuzi ke společnému 

objevování příčin, důsledků, ke hledání individuálních moţností řešení, a k pochopení toho, 

ţe kaţdý jedinec je zodpovědný za to, v jakém světě ţijeme. Pedagogové by měli rozvíjet u 

svých ţáků takové hodnoty a postoje, aby ţáci byli schopni a ochotni podílet se na řešení 

problémů lokálního rázu, a tím i těch globálních, aby nezůstávali jen pasivnímu pozorovateli a 

kritiky.  

 Další moţnosti, jak se stát světovou školou, vidíme hlavně ve výuce ţáků na 2. stupni 

ZŠ, kde chybí více projektů, besed a dalších činností, které se zabývají tématy globálního 

charakteru. Tyto by se mohly objevit více v předmětech Zeměpis, Přírodopis a navazovat na 

aktuální učivo v jednotlivých ročnících. Ţáci by se také měli seznamovat s různými 

světovými dny, a to formou projektů, besed, sledování filmů, výtvarným vyjádřením názoru 

atd. (návrhy - Ukliďme svět, Mezinárodní den za odstranění světové diskriminace, Světový 

den vody, Den Země, Den Afriky, Den afrického dítěte, Světový den uprchlíků, Den stromů, 

Den OSN, Den UNICEF, Mezinárodní den boje proti násilí na ţenách apod.) 

 Všichni pedagogové se seznámí se standardy statusu kvalifikovaného učitele, který se 

zabývá globálním rozvojovým vzdělávání, a s publikací Globální dimenze ve výuce tak, aby 

porozuměli globálním problémům do hloubky a naučili se tak s nimi účinně pracovat ve své 

výuce. Pak se mohou stát kvalitními podporovateli vzdělávání ţáků v této oblasti. Bude 

zajištěno formou DVPP. 

 Jistě by bylo dobré uvaţovat, zda nezařadit do nabídky volitelných předmětů nový 

předmět Globální výchova (nebo obdobný název), ve kterém by docházelo ke komplexnímu 



rozvoji myšlení ţáků v globálních souvislostech, a zaměřoval by se na uvědomění si 

veškerých lokálních a globálních problémů, účinné hledání jejich příčin, důsledků a vedl by 

ţáky k hledání moţností, jak přispět k jejich řešení a aktivně se do tohoto řešení zapojit jak na 

lokální, tak na globální úrovni. 
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