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Zapojte se do inovativního
projektu Odpovědná škola
Pod heslem „Odpovědným se nikdo nerodí, odpovědným se
člověk stává“ působí Asociace společenské odpovědnosti
(A-CSR), jež kromě řady cílených aktivit ve vztahu k ﬁrmám
a dalším podnikatelským subjektům realizuje rovněž zajímavý
projekt Odpovědná škola, který učí školy komplexnímu pohledu
na společenskou odpovědnost.

Š

koly, jež kromě klasického
vzdělávání dětí a žáků vnímají
kulturní, sociální a vzdělávací
potřeby komunity, ve které působí,
mohou získat značku Odpovědná
škola, již uděluje Asociace společenské
odpovědnosti (A-CSR).
„Již dávno neplatí, že je společenská
odpovědnost jen doménou ﬁrem. Ke
konceptu se tak v poslední době hlásí
i školy napříč všemi vzdělávacími
stupni, počínaje mateřskými školami,“
uvádí Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., výkonná ředitelka Asociace společenské
odpovědnosti, platformy, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy
společensky odpovědných subjektů
v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti (CSR)
nejen ﬁrmy, ale i další subjekty včetně
mateřských škol.

I Význam, cíle a oblasti projektu
Projekt Odpovědná škola dětem, žákům a studentům nenásilnou formou
ukazuje, co všechno mohou ovlivnit a co pro druhé může znamenat
jejich zájem. Cílem projektu je zvýšit
povědomí o společenské odpovědnosti
u škol, příklady dobré praxe inspirovat
ostatní a dosáhnout toho, že se odpovědné chování stane dětem, žákům,
studentům, ale i rodinám naprosto
přirozeným a automatickým jako
základní počty. Vždyť správné morální
hodnoty vštípené těm nejmenším,
integrita a odpovědnost spolu s úctou
k tradicím mohou v budoucnu výrazně
přispět k rozvoji celé společnosti.
V Odpovědné škole hrají významnou
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roli také rodiče, neboť je nesmírně důležité, aby aktivity školy i samotných
dětí pomáhali nadále rozvíjet i v prostředí mimo školu.
Značku Odpovědná škola mohou
získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému (počínaje mateřskými školami), které přijmou základní
principy projektu, jež pokrývají
následujících pět oblastí společenské
odpovědnosti:
p

A-CSR spolupracuje na jednotlivých
principech s odbornými garanty, jimiž
jsou Sdružení Tereza, EDUin, APERIO
– Společnost pro zdravé rodičovství
a projekt Jídelna snů mezinárodní
organizace Slow Food.

I Principy a aktivity
odpovědné školy
Odpovědná škola se tak zapojuje do
environmentálních projektů, třídí odpad, vzdělává žáky a studenty v oblasti
životního prostředí, nakupuje výrobky
šetrné k životnímu prostředí aj. V oblasti výživy a zdraví upřednostňuje sezonní a místní (regionální) potraviny,
k obědu nabízí maximálně jedno sladké jídlo týdně, v případě více variant
oběda je jedna z možností vždy bezmasá, v průběhu dne poskytuje možnost
doplňování láhví na pití neslazeným
nápojem (voda, neslazený čaj) apod.
Mimo jiné podporuje také tzv. work-life
balance svých zaměstnanců, respektuje
lidská práva, nediskriminuje na základě pohlaví, věku, rasy, stavu a dalších
hledisek, pečuje o zaměstnance, stará
se o jejich odborný růst a podporuje je
v dobrovolnické činnosti.
Školy si mohou ověřit si, zda značku
získají, na základě krátkého sebehodnocení v jednotlivých kritériích
prostřednictvím on-line dotazníku
na webových stránkách projektu:
www.odpovednaskola.cz
Zavedení principů však není
jednorázový krok, nemusí tedy proběhnout najednou. K principům je
třeba přistupovat jako k cestě vedoucí
k neustálému zlepšování. „Nechceme
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školního roku krátkou zprávu o aktuálním stavu své činnosti a pokrocích
v jednotlivých principech Odpovědné
školy, což představuje podmínku pro
obnovení značky na další školní rok.

I Vyjádření zapojených škol

školy certiﬁkovat. Chceme jim jen
ukázat, že společenská odpovědnost
není prázdná fráze a ve vzdělávání
hraje významnou roli pro budoucí
chování celé společnosti,“ upřesňuje
Lucie Mádlová.
Projekt vede školy, aby přijaly
základní principy projektu Odpovědná
škola a uplatňovaly je během každodenních činností, iniciativně vyhledávaly aktivity, které principy a šíření
cílů Odpovědné školy podpoří.

I Jakým způsobem se lze
do projektu zapojit
Škola, jež prošla sebehodnoticím
dotazníkem a splňuje tak alespoň
jeden z uvedených způsobů každého
z kritérií, se v prohlášení ředitele či
majitele školy zavazuje k přijetí základních principů Odpovědné školy. Tento
prvek z dlouhodobého hlediska odráží
důležitost zapojení a jasnou podporu
vedení školy pro úspěšné zavedení
všech principů. Ředitel školy dále ustanovuje zvláštní pracovní skupinu, jež
sestává z učitelů, rodičů i samotných
dětí, žáků či studentů, kteří se podílejí
na realizaci konkrétních aktivit.
Zapojením do projektu Odpovědná
škola se škola dostává do národní sítě
podobně smýšlejících škol. Získává
možnost sdílet informace, zkušenosti
a nápady, ale i pochlubit se pokroky,
které za uplynulé období v jednotlivých kritériích učinila. To škole
umožní jasněji deﬁnovat, co je potřeba
prioritně zlepšovat v dalším roce.
Škola, jež značku získá, se zároveň
zavazuje k tomu, předložit na konci
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„Jako majitelka Mateřské školy a jeslí Veselá Žabička se snažím vést k takovému
smýšlení a jednání i všechny dětičky,
které naše zařízení navštěvují. A daří se
to. Ve školce pořádáme během školního
roku celou řadu aktivit spojených s pomocí potřebným. A naše děti to vnímají
pozitivně, jsou na to již za dobu našeho
působení zvyklé a berou to jako přirozenou součást jejich života,“ uvádí Irena
Machová, majitelka Mateřské školy
a jeslí Veselá Žabička v Plzni. Zároveň
dodává: „Pro mne je to velice pozitivní
zjištění a pomáhá mi to při tvorbě dalších podobných aktivit, které připravuji ve svém volném čase a v rámci své
svobodné vůle. Pevně věřím, že naší
činností se budou inspirovat i některé
další instituce a že do projektů Asociace
společenské odpovědnosti přibudou
další výborné nápady zrealizované
týmem nadšených a dobrých lidí.”
„Naše mateřská škola si zakládá
na své pověsti a na výsledcích, které
si děti, ale i rodina z našeho působení odnáší. Podporujeme čas rodiny
strávený s dětmi, zapojujeme se do
nejrůznějších preventivních a ekologických projektů a pořádáme akce pro
rodiče a děti – od výletů až po společně
strávená kreativní a hravá odpoledne.
Děti si v naší školce osvojují a upevňují
odpovědnost za ochranu sebe a druhých, ale i za ochranu a péči o životní
prostředí naší planety. Pro naši školu je
tedy samozřejmostí zapojit se do projektu Odpovědná škola. Od projektu
očekáváme především celkovou osvětu
a inspiraci pro náš tým, kterou budeme
moci předávat našim dětem a jejich
rodinám,“ podotýká Petra Langerová,
ředitelka Mateřské školy Josefínka
a Vendelínek v Praze.
Pavel Polcr, zastupující ředitel Cyrilometodějského gymnázia a mateřské
školy v Prostějově, projekt doplňuje:
„Uvítali bychom, pokud by v rámci
projektu vznikla i tzv. burza nápadů, ve
které se objeví další podněty a inspira-

ce k tomu, jak se může škola rozličnými způsoby zapojit do věcí veřejných
a přijmout společenskou odpovědnost.
Sami rádi přispějeme svými postřehy
a zkušenostmi. Jelikož klademe důraz
na etické principy fungování školního prostředí, vnímáme odpovědnost
nejen pedagogů, ale i studentů za
budoucí vývoj celé společnosti.“
Do projektu Odpovědná škola je
v prvním ročníku 2014/15 zapojena
desítka škol. S odbornými garanty se
pracuje na interaktivním metodickém
průvodci a na jaro 2015 je připraveno
společné setkání a výměna zkušeností
odpovědných škol.
Možnost zapojit se do projektu
stále trvá. Pokud vás zaujal a máte
chuť rozvíjet společenskou odpovědnost a odpovědné chování i ve
své škole, kontaktujte organizátory
projektu prostřednictvím e-mailu:
odpovednaskola@a-csr.cz .

Více informací k projektu naleznete na:
www.odpovednaskola.cz
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