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Školy mění svět s odvahou! 

Dvanáct žákovských týmů se 9. 6. 2022 v Pevnosti poznání v Olomouci zúčastní žákovské 

soutěže a panelové diskuze. Diskutovat na téma migrace a pomoc Ukrajině budou tito hosté: 

paní Mgr. Nikola Medová z Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP, obor 

migrace a rozvoj, pan Mgr. Martin Zamazal z Arcidiecézní charity Olomouc, vedoucí 

humanitárního oddělení a pan Bc. Vasyl Vasyliv, který se profesně věnuje sociální práci 

a poradenství na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Na soutěž přijedou 

zástupci ze dvanácti základních a středních škol z Olomouckého, Moravskoslezského kraje 

a Kraje Vysočina. Žáci představí kampaně, které v tomto roce zorganizovali pro veřejnost 

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

během projetu zabývaly globálními tématy např. klimatickou změnou, odpovědnou spotřebou 

nebo „Cíli udržitelného rozvoje“. 

Záštitu nad žákovskou soutěží a panelovou diskuzí převzal RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – radní 

Olomouckého kraje pro oblast školství. 

„V projektu ,Aktivní občanství v globálních souvislostech' motivujeme a podporujeme žáky, 

učitele, rodiče a místní komunity k aktivnímu přístupu k řešení globálních problémů. I malá 

změna v našem chování může ovlivnit životy lidí na druhém konci světa,“ říká koordinátorka 

projektu Karin Majerová. Příkladem může být např. kampaň žáků ze Základní školy Floriána 

Bayera v Kopřivnici, která se věnovala tématu fair trade a problematice dětské práce. Kampaň 

reagovala také na současnou situaci, kdy byla vyhlášena výtvarná soutěž „Stop válce a násilí“, 

do které se zapojili i žáci dalších kopřivnických škol a škol z Moravskoslezského kraje. Žáci 

a učitelé uspořádali i charitativní sbírku na podporu ukrajinských uprchlíků. Informace 

o kampaních škol jsou uvedené na stránkách projektu.  

„Soutěž se i tento rok koná v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci. Žáci i učitelé po soutěži 

navštíví podnětné interaktivní expozice, které jsou zaměřené např. na historii, vodní svět nebo 

světlo a tmu,“ doplňuje Majerová. 

Do projektu jsou zapojeny tyto školy: 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, 

https://www.activecitizensfund.cz/
https://arpok.cz/aktivni-obcanstvi-v-globalnich-souvislostech/
https://arpok.cz/projekty/aktivni-obcanstvi-v-globalnich-souvislostech/
https://www.pevnostpoznani.cz/
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Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14, 

Gymnázium, Kojetín. 

Školy v projektu podpořila Nadace OSF a Nadační fond Pomozme dětem žít lépe. Partnerem 

projektu je Knihovna města Olomouce, kde vznikla sekce s metodickými materiály globálního 

rozvojového vzdělávání.  

Informace pro editory:  

ARPOK, o. p. s. - vzdělávací organizace, věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání 

a výuce o aktuálních tématech dnešního 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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