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1 Projekt „Aktivní občanství v globálních souvislostech“ 

Do projektu se zapojilo dvanáct škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Kraje 

Vysočina. Žákovské týmy a učitelé pracovali s globálními tématy a zrealizovali kampaně pro 

veřejnost, které reagovaly na aktuální lokální problémy a zároveň měly globální přesah. 

V žákovských týmech pracovalo celkem 212 žáků pod vedením 24 učitelů. Žáci absolvovali 

také workshopy, učitelé vzdělávací semináře a společně se zúčastnili červnové soutěže 

s panelovou diskuzí. Projekt posílil na školách také mezipředmětové vazby. Partnerem projektu 

byla Knihovna města Olomouce. 

Mezi pozitivní dopad projektu považujeme to, že všechny zapojené školy (celkem 12) dokázaly 

kontinuálně pracovat s žáky na tématech globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a 

pomocí metod aktivního učení, kritického myšlení se více zorientovali také v oblasti práce se 

zdroji a informacemi. Žáci, jak vyplývá také z evaluační zprávy, nyní dokážou lépe analyzovat 

a vyhodnocovat získané informace. V některých zapojených školách se také díky přípravě 

žákovských kampaní pro veřejnost a peer školení GRV podařilo navázat mezipředmětovou 

spolupráci a GRV se tak začalo stávat běžnou součástí školy i mimo ni. Realizované 

workshopy pro žáky na všech školách prohloubily u žáků větší zájem o témata GRV a 

pomáhaly jim při realizování jejich kampaní. Učitelé zapojení do projektu se díky účasti na 

seminářích stali kompetentnějšími pro předávání svých dovedností a zkušeností dalším 

učitelům ve své škole. Žáci z žákovských týmů, jak je uvedeno v evaluační zprávě, vnímají 

realizaci kampaní jako smysluplnou nejen pro ně samotné, ale že pozitivně ovlivňují a mění 

dění kolem sebe. Z dlouhodobého hlediska uvádějí, že se naučili zformulovat své názory a 

vyjadřovat své postoje ke konkrétním GRV tématům, naučili se rovněž prezentovat před 

publikem, spolupracovat, plánovat atd. Všechny tyto dovednosti vidí jako důležité pro svůj 

další život.  

 

Reakce učitelů z fokusního rozhovoru k realizaci kampaní a aktivit projektu: 

„Lekce a aktivity, kterými jsme si prošli (žáci i učitelé) a které vyvrcholily naší kampaní, nás 

donutily zamyslet se a věřím, že nás všechny posunuly dál a pomohly nám k vlastnímu rozvoji 

a sebepoznání.“ (skupinový rozhovor učitelé, 2022) 

„Já jsem začala, až jak jsem začala chodit na tento kurz. Protože učím výchovu ke zdraví, tak 

sem tam se tam nějaké ty problémy, jako je gender, to se tam vyskytovalo. Ale nikdy bych si to 

nepropojila tady s těmi globálními cíli rozvojového vzdělávání, takže fakt jsem nad tím začala 

uvažovat až potom, co jsem absolvovala ten kurz. Nebo už od toho prvního, od toho počátku, 

co jsem tam začala chodit, tak mě to fakt nadchlo a až od té doby jsem to tam začala zařazovat, 

a to byly ty témata spojené s kritickým myšlením, že jsem fakt přímo využila ty metody, které 

jsme si zkoušeli na těch školeních.“ (skupinový rozhovor s učiteli, 2022) 

 

2 Cílová skupina 

Učitelé zapojení do projektu  

Celkem 24 učitelů po absolvování tří seminářů posílilo své znalosti a kompetence pro 

začleňování komplexních globálních témat a témat globálního občanství do výuky. Obohatili 

své znalosti také v oblasti Cílů udržitelného rozvoje, naučili se pracovat s různými online 
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nástroji jako např. jamboard a mentimeter, slido, vyzkoušeli si práci v padletu. Dále získali tipy, 

jak si usnadnit přípravu online výuky pomocí ukazovátek, časovačů, knihovny odkazů, trezoru 

na hesla apod. Na seminářích sdíleli své zkušenosti ze školení pro sborovny (peer learning) a 

zhodnotili jejich průběh. Seznámili se s metodami programu Filozofie pro děti a získali 

podklady pro využití této výukové metody v praxi. 

Žáci ze zapojených škol  

Žáci získali řadu informací, prohloubili si znalosti, zdokonalili své dovednosti a také 

u některých došlo ke změně chování a postojů. Z evaluační zprávy k projektu vyplývá, že žáci 

pojmenovávali pozitivní změny v následujících oblastech: 

● komunikace  

○ tolerovat názory ostatních,  

○ shodnout se na něčem,  

○ překonávat ostych při komunikaci s vnějšími aktéry (např. oslovení úřadů  

a institucí),  

○ komunikace napříč generacemi (workshopy na škole pro mladší žáky, 

vysvětlování globálních témat dospělým v rámci letákové kampaně), 

○ komunikace prostřednictvím různých kanálů (online/offline) - sociální sítě, 

email, telefon, rozdávání letáků; 

● vytvoření týmu a spolupráce v něm a vzájemná pomoc; 

● ověřování informací - uvědomili si důležitost ověřování a vyzkoušeli si možnosti 

získávání informací z různých zdrojů; 

● time management - schopnost rozvrhnout si práci a nenechat úkoly na poslední chvíli; 

● práce v ICT prostředí vynucená COVIDem - naučili se pracovat s novým softwarem, 

nové způsoby komunikace v online prostředí, práce s počítačem; 

● prezentační dovednosti - prezentovali projekt jiným třídám; 

● organizační dovednosti - naučili se např. s kým musí jednat, kdo vydává povolení, jak 

jej získat, atd. 

 

Žáci si také uvědomili, že i ze své pozice žáka mají možnost při přípravě žákovské kampaně 

zařizovat komunikaci s aktéry mimo školu, kteří je berou vážně (tj. tyto aktivity nemusí 

automaticky dělat jen dospělý člověk). Zároveň zjistili, že některé právní věci je nutno ponechat 

k řešení učiteli. 

 

„Když jsme psali i jako těm firmám různým a těm platformám, takže jsme se nesetkali nikdy s 

nějakým opovržením jakože ... takže se nemusíme úplně bát lidí prostě, že nás berou úplně 

normálně si myslím.“ (fokusní skupina se žáky po kampani, 2021) 

 

Veřejnost (zejm. aktéři ve vzdělávání) 

Ředitelé škol, učitelé neúčastnící se projektu, studenti UP ad. se zúčastnili workshopu na 

konferenci globálního rozvojového vzdělávání „Učíme o globálních souvislostech VIII“ 23. 8. 

2022, kde se seznámili s tím, jaké aktivity je vhodné pro peer školení vybrat a jak oslovit 
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účastníky. Dostali také doporučení, jak je možné na škole navázat mezipředmětovou spolupráci 

a získali podklady k vybraným aktivitám, které si mohli sami vyzkoušet.  

Do skupiny „veřejnost“ patří také rodiče žáků, kteří se účastnili kampaní/akcí pro veřejnost. 

Rodiče na některých školách byli přímo zapojení do příprav samotných akcí (např. ze ZŠ Ptení, 

ZŠ Maleč, ZŠ A. Štěpánka Dolany), například se zapojili do pečení a přípravy občerstvení 

v rámci akce pro veřejnost.   

 
Tabulka 1, počet účastníků projektu 

Zapojené školy - 12 škol Počet zapojených 

učitelů 

Počet žáků/ 

žákovské 

týmy 

Účast žáků na 

workshopech 

Počet účastníků/ 

kampaně 

Gymnázium, Olomouc – 

Hejčín 

2 40 12 600 

Gymnázium, Kojetín, 

Svatopluka Čecha 683 

2 15 52 600 

Střední odborná škola 

obchodu a služeb Olomouc, 

Štursova 14 

2 

25 27 200 

Základní škola a Mateřská 

škola Aloise Štěpánka, 

Dolany 

2 

14 32 50 

Základní škola a Mateřská 

škola Olomouc, Svatoplukova 

11 

2 

7 33 50 

Základní škola a Mateřská 

škola Olomouc, Dvorského 

33 

1 
28 35 100 

Základní škola Prostějov, 

ul. E. Valenty 52 

2 15 21 214 

Základní škola a Mateřská 

škola Ptení 

3 11 37 400 

Základní škola Floriána 

Bayera, Kopřivnice, 

Štramberská 189 

2 

8 14 65 

Základní škola a Mateřská 

škola Ostrava – Dubina, 

V. Kosaře 6 

2 

16 12 300 

Základní škola a mateřská 

škola Mořkov, okres Nový 

Jičín 

2 

18 35 158 

Základní škola a Mateřská 

škola Maleč 

2 15 11 30 

Celkem 

24 212 321 2767 

 

3 Přehled aktivit 

3.1 Přípravné aktivity – semináře pro učitele, sborník, propagace aktivit projektu 

Aktivita byla realizována od ledna do června 2022. V tomto období byly zorganizovány 2 

semináře (březen 2022 a květen 2022) pro učitele. Dále byl vytvořen obsah sborníku „Jak na 

žákovské kampaně? S odvahou. Příklady dobré praxe“.  

V červnu 2022 proběhla žákovská soutěž a panelová diskuze v Pevnosti poznání v Olomouci. 
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Jednotlivé aktivity projektu jako například peer learning na školách, žákovské kampaně a 

žákovská soutěž a panelová diskuze byly propagovány na sociálních sítích a webu organizace 

ARPOK a na webech a facebooku jednotlivých škol. Byly vydány 2 tiskové zprávy k žákovské 

soutěži a panelové diskuzi a po ukončení série seminářů pro učitele.  

 

 

3.2 Semináře pro učitele                                        

Vzhledem k pandemii Covid 19 se IV. seminář konal online 3. 3. 2022.  

V rámci IV. semináře se 24 účastníků seznámilo a vyzkoušelo si digitální nástroje pro výuku 

globálních témat. Práce byla zaměřena na téma gendru. Lektorkou byla Kateřina Švidrnochová, 

expertka na digitální nástroje ve vzdělávání a online aplikace, pedagožka. Účastníci získali 

přehled o dostupných možnostech pro zatraktivnění výuky a zefektivnění ped. práce. Seminář 

obsahoval i evaluaci projektu s externími evaluátorkami. Pedagogové byli seznámeni s 

harmonogramem aktivit do konce projektu (ARPOK o.p.s.).  

 

V. seminář proběhl prezenční formou 5. 5. 2022 a zúčastnilo se ho 21 učitelů. Hlavním 

tématem bylo Globální rozvojové vzdělávání prostřednictvím Filozofie pro děti – lektorovaly 

ho Petra Skalická a Veronika Endrštová ze Vzdělávacího programu Varianty, ČvT o. p. s. Díky 

společnému dialogu a jeho prostřednictvím hledali pedagogové odpovědi na „velké“ otázky, 

naslouchali různým myšlenkám a zkoumali problémy a témata současného světa. Přemýšleli 

také i nad možnostmi aplikace této metody v praxi.  

 

Po konání 4. a 5. semináře zhodnotili učitelé práci s globálními tématy v rámci školy i u 

jednotlivých učitelů.  Byly vyplňovány škálové dotazníky. Výsledky dotazníků z počátku a 

konce projektu (tj. březen 2021 – květen 2022) jsou vizualizovány v tabulce č. 1 a v grafu č. 1 

níže. 

 

Tabulka č. 1 

Výroky 
Průměrná změna  
na 7-bodové škále 

1. Naše škola pracuje s globálními tématy. +0,5 

2. Naše škola pracuje s globálními tématy i mimo školní vyučování (kroužek, 
projekty, odpovědná spotřeba, třídění odpadu,…). 

+0,8 

3. Naše škola spolupracuje na globálních tématech s dalšími subjekty (např. 
rodiče, radnice, okolí školy,…). 

+0,3 

4. Ve své výuce pracuji s globálními tématy. +0,8 

5. Cítím se kompetentní v zařazování globálních témat do své výuky. +0,7 

6. Cítím se kompetentní v zařazování globálních témat do života školy.  +0,4 

7. Díky realizaci globálních témat ve výuce se posilují mezipředmětové vazby 
v naší škole.  

+0,2 
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8. Další učitelé pracují s globálními tématy. +0,4 

9. Ve škole spolupracuji s kolegy při zařazování globálních témat do výuky. +0,7 

10. Ve škole spolupracuji s kolegy na globálních tématech mimo výuku. +0,8 

11. Prostřednictvím zařazování globálních témat se nám daří posilovat kritické 
myšlení žáků 

+0,8 

12. Při realizaci projektových workshopů s žáky o globálních tématech mohu 
navazovat na již existující oporu v ŠVP. 

+0,2 

13. Cítím se kompetentní sdílet své zkušenosti se začleňováním globálních 
témat do výuky se svými kolegy.  

+0,5 

14. Mám možnosti sdílet své zkušenosti se začleňováním globálních témat do 
výuky se svými kolegy.  

+0,3 

15. Ve škole jsou informace o projektu veřejně sdíleny.   +1,4 

16. Škola informace o projektu komunikuje mimo školu.  +1,1 

17. Vedení školy podporuje aktivity projektu na naší škole.  +0,3 

18. Moje práce na tomto projektu je kladně přijímána ostatními kolegy. +1,2 

19. Kolegové mají zájem se projektových aktivit účastnit.  +1,1 

20. ARPOK mi poskytuje dostatečnou podporu při realizaci aktivit projektu. +0,9 

21. Vím, kde vyhledávat metodické a podpůrné materiály pro práci 
s globálními tématy.  

+1,3 
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Graf č. 1 

 

IV. Seminář – Zpětnovazební dotazník ke všem aktivitám projektu.  

 

 S čím jste byli spokojeni v rámci série seminářů? 

 

„S náplní i organizací jednotlivých seminářů. Vždy byly přínosem pro naši práci, děkuji i 

za spoustu poskytnutých materiálů a zdrojů.“ 

„Cílený rozvoj učitele – metody, témata.“ 

„Zajímavá témata, která se skvěle zahrnou do výuky a jsou obohacením.“ 

 

3.3 Dvanáct workshopů na 12 školách + metodická podpora učitelů 

Na 12 zapoj. školách bylo realizováno 21 workshopů (45minutových), z toho 9 realizováno 

ARPOKem a 12 workshopů zapojenými učiteli – tj. workshopů se účastnilo 321 žáků, kteří 

nebyli součástí žákovských týmů a 69 žáků z žákovských týmů. Po workshopech provedl lektor 

ARPOKu s pedagogy metodický rozbor. Workshopy se konaly online (7) a prezenčně (14). 
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Realizace ARPOKem: ZŠ Mořkov, 9. 12. 2021; ZŠ Olomouc, Dvorského 33, 10. 12. 2021; 

ZŠ F. Bayera Kopřivnice, 3. 1. 2022; ZŠ Olomouc, Svatoplukova 11, 4. 1. 2022; ZŠ Maleč, 12. 

1.  2022;  Gymnázium Kojetín, 19. 1. 2022; SOŠOŠ Olomouc, Štursova 14, 3. 2. 2022; ZŠ 

Ptení, 11. 2. 2022; ZŠ A. Štěpánka Dolany, 9. 12. 2021. Realizace učiteli:  21. 1. 2022 ZS 

Maleč; 25. 1. 2022 Gymnázium Olomouc – Hejčín; 10. 3. 2022 ZŠ E. Valenty Prostějov; 24. 5. 

2022 SOŠOS Olomouc,Štursova 14; 28. 4. 2022 Gymnázium Kojetín; 26. 4. 2022 – ZŠ Ptení; 

12. 4. 2022 - ZŠ Olomouc, Dvorského 33; 22. 4. 2022 ZŠ A. Štěpánka, Dolany; 5. 4. 2022 ZŠ 

Olomouc, Svatoplukova 11; 12. 4. 2022 ZŠ Mořkov; 15. 2. 2022 ZŠ Ostrava-Dubina, V. Kosaře 

6; 13. 4. 2022 ZŠ F. Bayera Kopřivnice. 

Tabulka 2, přehled realizovaných workshopů 

škola název lekce forma  počet žáků 

(celkem) 

počet žáků z 

žákovského týmu 

ZŠ E. Valenty Prostějov Když nákup promluví prezenčně 21 0 

Gymnázium Kojetín Plýtvání potravinami online 30 0 

Gymnázium Kojetín Gender a genderové 

stereotypy 

prezenčně 22 0 

Gymnázium Olomouc - 

Hejčín 

Kdy je migrace  prezenčně 12 0 

ZŠ Olomouc, Svatoplukova 

11 

Propojenost světa online 20 1 

ZŠ Olomouc, Svatoplukova 

11 

Jsi také superhrdina? prezenčně 16 2 

ZŠ F. Bayera, Kopřivnice Propojenost světa online 8 3 

ZŠ F. Bayera, Kopřivnice Právo na vzdělání, 

přístup ke vzdělání 

prezenčně 12 3 

SOŠOŠ Olomouc, Štursova Gender a genderové 

stereotypy 

prezenčně 15 0 

SOŠOŠ Olomouc, Štursova Když nákup promluví prezenčně 23 11 

ZŠ A. Štěpánka, Dolany Plýtvání potravinami prezenčně 20 5 

ZŠ A. Štěpánka, Dolany Nadnárodní korporace  prezenčně 18 1 

ZŠ Olomouc, Dvorského 33 Plýtvání potravinami  online 22 7 

ZŠ Olomouc, Dvorského 33 Dětská práce, přístup 

ke vzdělání 

prezenčně 26 6 

ZŠ a MŠ Ptení Plýtvání potravinami online 21 3 

ZŠ a MŠ Ptení Těžit - ano nebo ne? prezenčně 19 0 

ZŠ a MŠ Mořkov Propojenost světa online 15 7 

ZŠ a MŠ Mořkov Klimatická změna  prezenčně 30 3 

ZŠ a MŠ Maleč Propojenost světa online 9 9 

ZŠ a MŠ Maleč Slow fashion prezenčně 15 4 

ZŠ Ostrava – Dubina, V. 

Kosaře 6 

Ušili to na nás! Tričko prezenčně 16 4 

   
390 69 

Počet žáků bez žáků 

z žákovských týmu 

390-69=321 
 

321 
 

 

3.4 Učitelé ve sborovnách – peer learning na školách  

Učitelé ve sborovnách zapojených škol absolvovali na konci roku 2021 a v roce 2022 školení 

GRV. Tato školení vedlo 23 učitelů zapojených do projektu. Celkem bylo proškoleno 110 

pedagogů. Došlo k posílení spolupráce mezi pedagogy, případně i ke vzniku mezipředmětových 



9 
 

vazeb. Témata školení: klimatická opatření, gender, ochrana ŽP, důstojná práce, Cíle 

udržitelného rozvoje (SDGs), lidská práva, chudoba ad.  

Výsledky evaluace: 

Ukázalo se, že, co se týče načasování termínu školení, fungovalo lépe, pokud to bylo v méně 

vytíženém období nebo spojeno s jinou činností ve školách (před Vánocemi; po pololetním 

vysvědčení; v době, když není odpolední vyučování; spojení se dnem otevřených dveří, kde 

jsou učitelé přítomni), pomohlo také „nalákat kolegy na občerstvení“.  

Důležité bylo připravovat celé školení minimálně ve dvou a podpořit se v týmu navzájem 

(např. doplňováním kompetencí a uvědoměním si pokročilé a začátečnické role). Při přípravě 

je také důležitá podpora vedení školy, ovšem nikoliv tlak, který se ukazuje jako 

kontraproduktivní. Pozitivní naladění samotných organizátorů, resp. víra v přínos školení, je 

důležité pro motivaci účastníků. Zároveň musí účastníci předem dobře rozumět tomu, k čemu 

jim účast na školení je a jak to dále konkrétně mohou využívat (např. při suplování).  

 

 

3.5 Dvanáct žákovských akcí/kampaní pro veřejnost  

 

Žákovské kampaně pro veřejnost školy připravovaly a realizovaly od prosince 2021 do června 

2022. Všechny kapmpaně proběhly prezenčně. Některé školy měly v průběhu tohoto půl roku 

více aktivit, které směřovaly k jejich stanovenému cíli. Například žáci Gymnázia Kojetín se 

věnovali tématu odpovědné spotřeby, kdy zorganizovali Výstavu na stromech a zapojili se do 

charitativní sbírky na pomoc Ukrajině. Podařilo se jim vybrat částku 82 000 Kč, která byla 

využita na zajištění potřebných léků do ukrajinské nemocnice v Termopilu. Také žáci 

Gymnázia Olomouc-Hejčín uspořádali Férový piknik na sousedské slavnosti a zároveň i 

Férovou sbírku pro Ukrajinu. Akci navštívilo přibližně 600 účastníků. Na ZŠ Mořkov byly 

do žákovské kampaně zapojeni uprchlíci z Ukrajiny, kteří připravili typické ukrajinské jídlo, 

boršč a napekli pirohy.  Společně si pak Češi a Ukrajinci zazpívali písničku „Chválím tě Země 

má“. 

Učitelům byla ze strany ARPOKu poskytována metodická podpora a individuální konzultace 

při přípravě jednotlivých kampaní.  

 

 

Přehled zrealizovaných kampaní pro veřejnost: 

 

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 

Odpovědná spotřeba a odpady, pomoc Ukrajině 

 

V roce 2022 zorganizoval žákovský tým za podpory 

vedení gymnázia, svých pedagogů řadu akcí. 

Jednotícím tématem byla odpovědná spotřeba a odpady 

např. na výstavě na stromech a v Soutěži 

v mikroregionu Střední Haná. Další svoji energii a 

nadšení vynaložili žáci do charitativních sbírek – sbírali 

papír, pořádali burzu nepotřebných hraček, školních 

potřeb a knížek a také se zapojili do pomoci Ukrajině, 

kdy se jim podařilo pro Červený kříž zorganizovat 



10 
 

materiální sbírku a pak také za částku 82 000 Kč zajistili potřebné léky do ukrajinské nemocnice 

v Termopilu.  

 

Gymnázium, Olomouc – Hejčín 

Férový piknik na sousedské slavnosti a Férová sbírka pro Ukrajinu  

V roce 2022 oslovilo žákovský tým téma fair tradu. Na 

sousedské slavnosti, která se konala ve spolupráci se 

dalšími školami, organizacemi a Komisemi místních 

částí Olomouc – Hejčín a Řepčín, připravili žáci stánek, 

kde kromě informování návštěvníků také nabízeli 

vlastnoručně upečené fairtradové koláče, muffiny a 

buchty. Akci navštívilo přibližně 600 účastníků. Do 

pomoci Ukrajině se zapojili formou materiální sbírky 

pro Potravinovou banku Olomouc, kdy se díky dárcům 

podařilo naplnit 26 beden od banánů trvanlivými 

potravinami, šampony, mýdly a dalšími výrobky. 

 

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 

Gender a genderové stereotypy 

Žáci se svými učitelkami se tématem 

genderu, genderovými stereotypy a 

sexismem zabývali z několika úhlů pohledu. 

Ze začátku v nich toto téma budilo obavy, 

ale na závěr projektu byli rádi, že se jím 

zevrubněji zabývali. Ve výtvarné výchově 

vytvořili plakáty a v češtině medailonky 

žen, které změnily svět, podle nich např. 

Frida Kahlo, Eliška Junková, Coco Chanel, 

Milada Horáková, Jane Austinová či 

Božena Němcová. Ve škole pak nainstalovali osvětovou výstavu pro veřejnost i s dotazníkem, 

který zodpovědělo celkem 214 lidí.  

 

 

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, V. Kosaře 6 

Sáčková kampaň II, pomoc Ukrajině 

 

V roce 2022 se tým žáků rozhodl pokračovat ve stejném 

tématu jako rok předešlý. Na základě cenných zkušeností 

rozšířili spolupráci také na Obchod Bez obalu Ostrava, do 

kterého věnovali látkové sáčky na zeleninu a pečivo. Do 

výroby sáčků z darovaných záclon a nepotřebných látek se 

tentokrát zapojili žáci 2. stupně, kterým se podařilo ušít 254 

sáčků. Tyto sáčky pak žákovský tým rozdával během osvětové 

kampaně i s letáčky v ulicích v Ostravě Dubině a Hrabůvce. 

Žáci se také zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům 

formou materiální sbírky, kdy lidé darovali spacáky, deky, 

hygienické potřeby, dětskou výživu a trvanlivé potraviny. 
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Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 

Udržitelná spotřeba 

Žákovský tým v roce 2022 prohluboval své znalosti 

v tematice plýtvání potravinami, kdy žáci na závěr 

projektu usilují o to, aby v areálu školy vznikl výběh se 

dvěma miniprasátky. V červnu na Den dětí pořádají 

informační kampaň a sbírku pro rodiče a veřejnost, 

pomocí níž chtějí zajistit finanční částku na zakoupení 

prasátek. Prasátka pak mají jednak zkrmovat část 

nesnězeného jídla ze školní jídelny, ale zároveň sloužit 

k edukaci žáků z 1. stupně. 

 

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189  

Fair Trade proti chudobě a dětské práci  

Stop válce a násilí, pomoc Ukrajině 

Tým žáků a učitelů se v roce 2022 rozhodl 

pokračovat v aktivitách z minulého roku – tvořivé 

dílny jednotlivých tříd a následná výstava výtvorů 

vyrobených recyklací různých materiálů měly u 

žáků i rodičů velký ohlas. Vše bylo tento rok 

spojeno s tématem fair tradu, s dětskou prací, 

lidskými právy a environmentální udržitelností. 

V květnu se také konala soutěž výtvarných prací 

na téma Stop válce a násilí, která reagovala na 

současnou situaci na Ukrajině a zároveň 

připomněla 80 let výročí úmrtí E. Bayera popraveného v roce 1942 v koncentračním táboře 

Mauthausen. Škola rovněž uspořádala materiální sbírku na pomoc ukrajinským rodinám. 

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 

Plýtvání potravinami 

Žákovský tým se v roce 2022 zabýval 

problematikou odpovědné spotřeby, zejm. 

plýtváním potravinami. Pro rodiče a veřejnost 

připravili žáci v květnu před školou informační 

výstavu věnující se této problematice. Zaměřili se 

na spotřebu potravin u nás v České republice 

s přesahem na nedostatek jídla ve světě. 
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Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14 

Plýtvání potravinami 

 

Žáci této střední školy uspořádali v dubnu ve 

Smetanových sadech v Olomouci kampaň zaměřenou 

na plýtvání potravinami. Pro veřejnost připravili 

občerstvení a plakáty s důležitými informacemi o 

potravinách, jejich složení, potravinové pyramidě a 

také o jejich plýtvání. Žáci také během průzkumu od 

účastníků akce zjišťovali, jak s potravinami nakládají. 

Vyvrcholením jejich projektu byl kalendář pro rok 

2023, který obsahuje zdravé recepty a rady, jak 

smysluplně potraviny používat.  

 

Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany 

Voda nad zlato 

 

Žákovský tým se věnoval tématu plýtvání vody – jejich cílem bylo 

informovat veřejnost a přimět ji k zamyšlení se nad vlastní spotřebou. 

Během akce pro veřejnost si návštěvníci mohli projít jednotlivá 

stanoviště zaměřená na vodu – mohli si poskládat vodní puzzle, doplnit 

přísloví o vodě nebo zodpovědět kvíz o spotřebě vody. Vyzkoušeli si 

také pohybové aktivity – nosit vodu na ramenou, projít si opičí dráhu 

s vodou v kelímku a pokus se ji nerozlít. Všechna stanoviště také 

doplňovaly informační plakáty s údaji o spotřebě vody. V rámci 

odpoledne probíhal také bazar oblečení, jehož výtěžek byl použit na 

pomoc zvířatům v nouzi.  

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Ptení 

Bez palmového oleje: Zachraňte orangutany 

Cílem žákovské kampaně bylo informovat 

veřejnost o dopadech kácení tropických deštných 

lesů kvůli pěstování palmy olejné a motivovat lidi 

k nákupu potravin bez palmového oleje. Pro 

účastníky akce bylo zajištěno bohaté občerstvení, 

které napekli žáci a rodiče školy. Výtěžek z prodeje 

věnovali na záchranu orangutanů. V rámci 

zábavného odpoledne se účastníci dozvěděli, kde se 

tropické deštné lesy vyskytují, proč se kácejí a jaké 

jsou dopady na životní prostředí. Děti si mohly 

vyrobit zápich do květináče v podobě zvířat žijících 

v deštných pralesích nebo si poskládat puzzle.  
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Základní škola a mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín 

Klimatická změna a její dopady 

Akci pro veřejnost uspořádali žáci této školy 

v areálu školní zahrady. Pro účastníky bylo 

připraveno vystoupení dětí z místní MŠ na 

téma dopadů klimatické změny a stanoviště 

upozorňující na danou problematiku. Rodiče 

si mohli z akce odnést keramické zápichy, 

namalovat si obrázek na kamínek a prohlédli 

si i plakáty s informacemi o klimatické 

změně. V rámci kampaně spolupracovala 

škola také s uprchlíky z Ukrajiny, kteří pro 

účastníky připravili občerstvení, uvařili 

boršč a napekli pirohy. Společně si pak Češi i Ukrajinci zazpívali písničku „Chválím tě Země 

má“ a mohli také napsat vzkaz naší planetě v podobě přání. 

 

Základní škola a Mateřská škola Maleč 

Palmový olej 

V rámci žákovské kampaně byla ve škole 

naistalována výstava „Na čem smaží Indonésie“ od 

organizace Glopolis, která dále putovala do 

Gymnázia Chotěboř, do Základní školy Smetanova 

Chotěboř a Gymnázia Žďár nad Sázavou. Žáci během 

výuky vypracovávali různé úkoly, které na tuto 

výstavu navazovaly. Hlavní akcí však byl „Den bez 

palmového oleje“, který žáci oslavili obědem bez 

palmového tuku a ve skladu potravin školní jídelny 

zjišťovali, jaké potraviny používané k vaření 

obsahují palmový olej.  Žákovský tým se však také 

zaměřil na záchranu mořských želv, a to formou charitativní výstavy, při které návštěvníci 

mohli věnovat dobrovolný příspěvek na jejich záchranu a ochutnat žáky připravené občerstvení.  

  

3.6 Žákovská soutěž + panelová diskuze 

 

Soutěž s panelovou diskuzí se uskutečnila 9. června 2022 v Pevnosti poznání Olomouc. 

Zúčastnilo se jí 12 škol, bylo přítomno 12 učitelů a 24 žáků.  Záštitu nad akcí převzal RNDr. 

Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen Rady Olomouckého kraje, Odbor školství a mládeže 

Olomouckého kraje. Panelová diskuze byla zaměřena na téma migrace a pomoc Ukrajině a 

zúčastnili se jí tito panelisté: Mgr. Tereza Stacho – VOŠ CARITAS, Mgr. Martin Zamazal – 

vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc, Bc. Vasyl Vasyliv – sociální 

práce a poradenství pro Ukrajince, Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí. 

V soutěži prezentovaly všechny týmy své projekty před porotou a na závěr byly všichni 

jednotlivě oceněni. Odpoledne absolvovaly interaktivní program v Pevnosti poznání. 

Koordinátorky projektu se podílely na přípravě soutěže a panelové diskuze (zajištění místa 

konání, občerstvení, hostů diskuze, moderátora, porotců), komunikovaly se školami a dalšími 

účastníky, propagovaly akci a organizačně zajišťovaly konání akce. 
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Ukázky názorů pedagogů z evaluačních rozhovorů projektu: 

 

Otázky: Myslíte si, že akce/spolupráce způsobila ve vaší škole nějakou změnu? Pokud ano, 

jakou? Pokud ne, čím to podle vás bylo? 

 

Odpověď paní učitelek z Gymnázia Olomouc – Hejčín: „Myslíme si, že Férová sbírka byla 

akce, na kterou žáci naší školy čekali. Alespoň někteří. I učitelé. Všude kolem jsme viděli vlnu 

solidarity s Ukrajinou, takže takto jsme se mohli zapojit i my.  

Férový piknik informoval širší veřejnost o FT potravinách, systému širší veřejnost. Pokud se 

nad tím návštěvníci Sousedské slavnosti alespoň zamysleli, bereme to jako úspěch. Studenti 

zapojení do projektu o FT již věděli. Sousedská slavnost – velmi dobrý pocit s ohledem na 

přesah do komunity, přítomni byli členové Komise místní části, podpora FT asociace.“ 

 

Odpověď učitelky ze ZŠ E. Valenty Prostějov: „Žáci se při jednotlivých lekcích zamysleli nad 

nazíráním tohoto tématu v rámci různých skupin, států, náboženství. Zjistili, že ne všude má 

žena stejná práva, jako v naší republice. Zamysleli se nad vlastním postojem k tomuto tématu 

a zjistili, jak moc nás ovlivňují stereotypy, které na nás útočí doma, v médiích.“ 
 

 

3. 7 Sborník – Jak na kampaně 

Sborník „Jak na žákovské kampaně? S odvahou“ byl vytisknut v červenci 2022 a obsahuje 

informace o projektu a 24 zrealizovaných kampaních pro veřejnost ze 12 zapojených škol. 

Online verzi sborníku je možné stáhnout ZDE: https://eshop.arpok.cz/eshop/jak-na-zakovske-

kampane-s-odvahou-pdf/  

https://eshop.arpok.cz/eshop/jak-na-zakovske-kampane-s-odvahou-pdf/
https://eshop.arpok.cz/eshop/jak-na-zakovske-kampane-s-odvahou-pdf/
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a také na stránkách https://globalnirozvojovevzdelavani.cz/publikace-a-metodiky/. Povinné 

výtisky byly zaslány do Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně a Vědecké 

knihovny v Olomouci. Každá zapojená škola obdržela 2 výtisky, dále byl k dispozici 

k rozebrání na konferenci Učíme o globálních souvislostech VIII. Emailem šla také informace 

o možnosti stažení si online verze sborníku ZŠ a MŠ v Olomouci a okolí (69 škol). 

 

3.8 Kulatý stůl pro aktéry ve vzdělávání 

Kulatý stůl se konal 8. 9. 2022 v Olomouci za účasti 27 zástupců ZŠ, SŠ, Olomouckého kraje, 

města Olomouc, NPI ČR a ČSI ČR ad. Na kulatém stole byly představeny aktivity projektu, 

žáci ze 4 zapojených ZŠ a SŠ odprezentovali proběhlé kampaně a byly představeny výsledky 

evaluace s dopady na učitele a žáky s následnou diskuzí. Oproti původnímu plánu se Kulatý 

stůl uskutečnil v prostorách galerie Telegraph Olomouc.  

 

3.9. Sekce metodických materiálů  

Metodiky a metodické materiály GRV od různých organizací z ČR a ARPOKu byly umístěny 

v těchto knihovnách v Olomouci: Knihovna města Olomouce, 2 knihovny UPOL – Knihovna 

Univerzity Palackého v Olomouci, Biskupské nám. 1 a Knihovna Přírodovědecké fakulty UP. 

Během září 2022 byly rozvěšeny také informační plakáty upozorňující na vzniklé sekce 

metodických materiálů v jednotlivých knihovnách. Plakáty byly umístěny na nástěnkách 

Pedagogické fakulty UP (Katedra primární a preprimární pedagogiky, Katedra společenských 

věd), Přírodovědecké fakulty UP (Kat. rozvojových a environmentálních studií a Katedra 

geografie,) Filozofické fakulty UP (Katedra historie) a ve zmíněných knihovnách, v Knihovně 

města Olomouce také na webových stránkách. Dále byla informace o metodikách rozeslána 

emailem přes Odbor školství města Olomouc na ZŠ v Olomouci a ORP Olomouc společně 

s informací o vzniklém Sborníku (celkem 69 škol). 

 

3.10 Workshop o projektu na konferenci GRV „Učíme o globálních souvislostech VIII“ 

Na konferenci GRV „Učíme v globálních souvislostech VIII“ se 23. 8. 2022 konal 1 

workshop se 2 prezentacemi, které vedli pedagogové ze ZŠ Aloise Štěpánka, Dolany a ZŠ 

Olomouc, Svatoplukova 11 – byly věnovány peer školením GRV na jejich školách – příkladům 

dobré praxe – aktivitám do hodin napříč předměty a informacím o projektu. 

 

 

3.11 Proškolení týmu ARPOKu v metodách kritického myšlení a v lektorských 

dovednostech 

Aktivita byla zaměřena na posílení lidských kapacit organizace v oblasti vzdělávání, PR a řízení 

organizace. Dne 27.1. 2022 se konalo celodenní školení – Kurz kritického myšlení pod 

vedením lektorky Kristýny Hrubanové a 16.-17.2.2022 se konala jeho druhá část (dvě celodenní 

školení). Kurz vycházel ze základního programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a z 

modelu kritického myšlení Stephena Brookfielda v kombinaci s komplexními tématy globál. 

vzdělávání. Díky jeho absolvování zvýšili své kompetence zaměstnanci ARPOku. Ve dnech 

21.-22. 3. 2022 se konalo Školení lektorských dovedností pod vedením Mgr. Jakuba Švece, 

bylo zaměřeno na řešení problematických situací z lektorské praxe zaměstnanců a lektorů 

ARPOku, na metodu Bálintovské skupiny k reflexi lektorování, dále na time management a 

psychohygienu. Tyto dovednosti a znalosti pomáhají zaměstnancům vykonávat práci 

profesionálně a s radostí.   

 

  

https://globalnirozvojovevzdelavani.cz/publikace-a-metodiky/
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3.12 Evaluace II. Fáze projektu 

 

Evaluace se zaměřila na vybrané aktivity a širší procesy očekávané změny s nimi související, 

především tedy aktivity: A4 (Peer learning na školách), A5 (Žákovské kampaně), A6 (Žákovská 

soutěž a panelová diskuse). Dále se evaluace věnovala i roli ARPOKu a tomu, jak byl vnímán 

školami začleněnými do projektu z pohledu poskytované opory při realizaci jednotlivých 

aktivit.  

 

Ve druhé fázi projektu (leden–září 2022) probíhala evaluace následovně: 

 

V rámci 2 seminářů hodnotili učitelé práci s globálními tématy v rámci školy i u jednotlivých 

učitelů.  Byly vyplňovány škálové dotazníky.  

Učitelé zapojení do projektu místo baseline dotazníků absolvovali s evaluátory po peer 

learningu na školách fokusní skupiny. Pro účastníky peer learningového školení byl vytvořen 

online dotazník. Do evaluace byly zahrnuty i informace ze Zpráv z peer learningového školení. 

U aktivity Žákovské kampaně byla provedena evaluace formou rozhovorů s pedagogy a žáky 

ve focus groups ve 12 školách. V rámci žákovské soutěže a panelové diskuze proběhly také 

fokusní skupiny s učiteli a žáky. Oproti původním dotazníkům byly zvoleny jako více 

vypovídající o tom, jaké dovednosti si žáci realizací kampaně osvojili, jak se posunuly jejich 

hodnoty. 

 

 

Na základě analyzovaných dat se ukázalo, že modelů výběru tématu žákovské kampaně na 

školách bylo několik. Každý typ je ilustrován příkladem citací z dat:  

 

● Téma vybírali žáci a učitelé usměrňovali či učitel zveřejnil obecnou výzvu o kampani a 

přihlášení žáci v diskusi společně vytvářeli témata.  

 

„Probíhalo to tak, že paní učitelka vyhlásila dobrovolnou žákovskou kampaň celé škole 

v podstatě a my jsme se přihlásili, jakožto dobrovolníci a potom jsme s pomocí paní 

učitelky vymýšleli další kroky, jak uskutečnit akce.“ (fokusní skupina se žáky na škole, 

2021)  

 

● Téma žáci vybírali sami 

 

 „Tak u nás jsem to byla já, ještě s mou jednou kamarádkou, a potom jsme to rozšířili 

do toho žákovského týmu.“ (fokusní skupina se žáky po kampani, 2021)  

 

● Téma nabízel učitel a žáci vybírali z nabídky  

 

„Tak u nás to byla asi paní učitelka [...], která je teďka tady s námi a ta nám dala vlastně 

na výběr nějaké možnosti a náš tým se vlastně odhlasoval, na co se jako ten, na co se 

ten loňský rok zaměříme.“ (fokusní skupina se žáky po kampani, 2021) „... třeba u nás 

to byla paní učitelka [...] ta je tady dneska s náma, protože ta to vlastně vede a ta nám 

vždycky dala třeba dvě a ke každému dala dva důvody, proč to udělat, a my jsme si to 

vybrali, co se nám líbilo.“ (fokusní skupina se žáky po kampani, 2021) 

  

  



17 
 

● Téma učitel vymyslel a žáci následovali a rozvíjeli téma  

„No pan učitel přišel s nápadem [...] do školy a my jsme už vymýšleli dál, taky jsme pak 

hodně přemýšleli nad plýtváním jídla v škole a jak 16 by se dalo využít zbytky. Měli jsme 

schůzky online každý čtvrtek a pan učitel nám pomohl s vymýšlením úkolů a ty jsme si, 

jak jsme chtěli, rozdělili.“ (fokusní skupina se žáky na škole, 2021) „Tak nám s tím 

pomohla, především přišla s naším tématem paní učitelka, která je tady s náma a vlastně 

přišla s nějakým námětem, který je teda s naším oborem spjat …, jsme to teda měli celý 

ztvárnit...“ (fokusní skupina se žáky po kampani, 2021) 

 

 

Ukázky z evaluačních rozhovorů s učiteli, II. fáze projektu: 

 

Otázky: „Jak jste vybírali téma kampaně? Jak akce vznikala? Jakou roli při přípravě 

hráli studenti, jaká byla vaše role? 

 

„Téma vyplynulo na základě workshopů, které jsme absolvovali díky projektu Aktivní občanství 

v glob. souvislostech. Protože jsme se tématu gender vyhýbali a několik let se ho bály, využili 

jsme možnosti lektorované lekce a na jejím základě jsme se rozhodli v tomto tématu 

pokračovat.” (skupinový rozhovor s učiteli, 2022) 

 

„Tak akce vznikla v rámci zapojení Aktivní občanství a vlastně sáčkovou kampaň navrhli sami 

žáci, protože z ekotýmu už někteří měli zkušenosti. To byl jejich nápad. Žáci hráli hl. roli v celé 

kampani, protože připravovali a plánovali celou organizaci kampaně, rozdělili jsme si úkoly, 

hlídali jsme si navzájem termíny. No a zapojili se i do přípravy – šili sáčky i v rámci výuky.“ 

(paní učitelka, ZŠ Ostrava-Dubina, V. Kosaře 6) 

„Na té myšlence jsme se tak nějak shodli asi hromadně, zaujala nás ta klimatická změna, to 

hlavní téma. Vytvořili jsme si takový tým dětí, který tady potom tady aktivně vystupoval. 

Scházeli jsme se každý čtvrtek ráno od 7 hodin, tak nějak postupně jsme si to tvořili. První jsme 

si navrhli takovou tu kostru, co by tam vůbec mohlo být, že by tam mohly být nějaké ty scénky, 

nějaké informace, pak se začaly tvořit ty dílničky, pak děti přišli s nápady, co by tam mohlo být 

na těch dílničkách a vlastně teď to bylo takové, že děti byly hodně aktivní, možná že už měli i 

zkušenost z toho loňska, že už věděli, do čeho jdou. Tak jsme to tak akorát nějak směřovali, 

nebo jsme jim dali nějaký nápad a takhle se to zrealizovalo.“ (paní učitelka, ZŠ Mořkov) 

 

4 Vyúčtování 

Finanční prostředky ve výši 80 000 Kč byly vyčerpány v období únor–červen 2022: 

• Na mzdové náklady celkem 41 056 Kč – pokryty náklady 2 zaměstnanců – Petry Gajové 

a Karin Majerové. Na dohody o provedení práce bylo vyčerpáno celkem 25 000 Kč (tj. 

odměny pedagogům za vedení žákovských týmů a za realizaci školení pro sborovny, 

odměny hostům panelové diskuze).  

• Částka 15 000 Kč byla použita na zaplacení lektorů – kurz Kritického myšlení pro 

zaměstnance ARPOKu a školení na IV. a V. semináři pro učitele. 

• Na pronájem prostor v rámci V. semináře pro učitele a žákovské soutěže a panelové 

diskuze bylo využita částka 2 366,7 Kč. 

• Na materiál pro žákovské kampaně, který byl financován částkou 21 577,3 Kč.  

 

Výpis z účetního programu posíláme jako přílohu.   
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5 Největší dosažený úspěch projektu 

Úspěchem projektu je, že všechny stanovené cíle byly 100 % naplněny, všech 12 škol pracovalo 

v žákovských týmech o počtu celkem 212 žáků na zrealizování 12 kampaní v roce 2022. Za 

velký přínos a úspěch považujeme to, že vedle kampaní na témata SDGs řada škol zrealizovala 

také projekty na podporu Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků v ČR. Počet účastníků žákovských 

kampaní byl také vysoký, akcí se účastnilo 2 767 lidí. Největším úspěchem je však to (vyplývá 

to z evaluačních dotazníků), že žáci i učitelé vnímají reálné pozitivní změny v komunitě velmi 

kladně a smysluplně. Žáci mají více znalostí o globálním tématu, kterému se věnovali a 

rozumějí jeho širším souvislostem a umějí odůvodnit jeho důležitost. Žáci i učitelé se tak 

aktivně zapojují do dění kolem sebe, školní aktivity se stávají součástí běžného života i mimo 

školu. 

 

6 Přílohy 

I. Prezenční listiny – semináře, žákovská soutěž a kurz kritického myšlení 

II. Fotodokumentace 

III. Zprávy z peer learningu 

IV. Žákovské kampaně 

V. Výpis z účetního programu 

 

 

Datum: 25. 10. 2022 

Podpis: Mgr. Ing. Lenka Pánková, ředitelka  

 

 

 

 

 


