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Školy mění svět! 

Dvanáct žákovských týmů se 7. 10. 2021 v Pevnosti poznání v Olomouci 

účastní soutěže a panelové diskuze na téma plýtvání potravinami. Žáci ze ZŠ 

a SŠ představí kampaně, které zorganizovali pro veřejnost v rámci projektu 

„Aktivní občanství v globálních souvislostech“. Školy zapojené do projektu se 

zabývají globálními tématy a spolupracují s organizací ARPOK, o. p. s. 

Na soutěž s panelovou diskuzí přijedou zástupci ze dvanácti základních a středních 

škol z Olomouckého, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Žáci představí 

kampaně, které upozorňují na řadu témat, např. na ochranu životního prostředí, 

odpovědnou spotřebu nebo na Cíle udržitelného rozvoje. 

„V projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“ se snažíme aktivizovat 

žáky, učitele, rodiče i místní komunity, aby nebyli lhostejní k sobě, svým blízkým, 

ani ke svému okolí, “ říká koordinátorka projektu Karin Majerová. Příkladem může 

být např. kampaň Gymnázia Kojetín s názvem V ohrožení, kdy díky cyklojízdě, 

aukci háčkovaných zvířat a zorganizováním dalších aktivit studenti pomohli nejen 

ohroženým želvám neuvěřitelnou částkou přes 17 000 Kč.  

 „Jsme rádi, že se soutěž koná právě v prostorách Pevnosti poznání,“ říká 

programový vedoucí Pevnosti poznání Roman Chvátal a dodává: „Žáci i učitelé 

totiž po soutěži navštíví i naše zajímavé expozice“. 

ARPOK v projektu spolupracuje s těmito školami: Základní škola a Mateřská 

škola Olomouc, Svatoplukova 11, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Dvorského 33, Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, Základní 

škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, Základní škola a Mateřská škola Ptení, Základní 

škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Základní škola a Mateřská škola, Mořkov, 

Základní škola a Mateřská škola Maleč, Základní škola a Mateřská škola Ostrava – 

Dubina, Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Střední odborná škola obchodu a služeb 

Olomouc, Štursova 14, Gymnázium, Kojetín. 

Školy podpořila Nadace OSF, Nadační fond Pomozme dětem žít lépe a firma 

Edhouse, s.r.o. Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce, která 

spolupracuje s některými ze zapojených škol. 

https://www.activecitizensfund.cz/
https://arpok.cz/aktivni-obcanstvi-v-globalnich-souvislostech/
https://www.pevnostpoznani.cz/
http://www.kmol.cz/
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Informace pro editory:  

ARPOK, o.p.s. - vzdělávací organizace, od roku 2004 se věnuje globálnímu 

rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech světa, více informací na 

www.arpok.cz 

 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Karin Majerová, karin.majerova@arpok.cz, 775 076 013 

Mgr. Petra Gajová, petra.gajova@arpok.cz, 737 436 153 
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