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zkušenosti nápady inspirace projekty zám÷ry lekce pąíklady

Projekt Odpov÷dná škola
pomáhá nauéit žáky spoleéenské odpov÷dnosti
Práv÷ nyní startuje pąihlašování do druhého roéníku projektu Odpov÷dná škola. Tuto znaéku ud÷luje Asociace spoleéenské odpov÷dnosti školám, které krom÷ klasického vzd÷lávání žákč vnímají
kulturní, sociální a vzd÷lávací potąeby místa, ve kterém pčsobí.

P

rojekt OdpovĄdná škola
je inovativní v tom, že
uĀí školy komplexnímu pohledu na spoleĀenskou odpovĄdnost. Nenásilnou formou
dĄtem a studentČm ukazuje,
co všechno mohou všechno
ovlivnit a co mČže pro druhé
znamenat jejich zájem. Zapojeným školám pĆináší možnost
sdílení a výmĄny zkušeností,
sebereflexi vlastního pĆínosu,
získání prestižního ocenĄní,
zvýšení významu a viditelnosti
školy v komunitĄ.
Pąíklady dobré praxe
„Je velmi obtížné nauĀit se spoleĀensky odpovĄdnému chování a dČslednému
uplatąování jeho principČ až
v dospĄlosti,“ Ćíká Ćeditelka
Asociace spoleĀenské odpovĄdnosti Lucie Mádlová
a dodává: „Mnohem snazší
je, pokud se stane bĄžnou
záležitostí už od dĄtství.
A proto vznikl projekt OdpovĄdná škola. Jeho cílem
je zvýšit povĄdomí o spoleĀenské odpovĄdnosti u škol
a pĆíklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se odpovĄdné
chování stane dĄtem, studentČm, ale i rodinám naprosto
pĆirozeným a automatickým
jako základní poĀty.“

SpoleĀenská odpovĄdnost je tématem, které školám historicky vždycky náleželo: byly centrem vzdĄlanosti, komunitního života,
pan uĀitel a pan Ćídící respektovanými osobnostmi
obcí a mĄst. Z této pozice
pak školství ponĄkud ustoupilo a nyní znovu usiluje
o obnovu pozice v komunitách i celé spoleĀnosti.
Startuje druhý roéník

pro budoucí chování
celé spoleĀnosti.
Hravá odpoledne
„Naše mateĆská
škola si zakládá na své
povĄsti a na výsledcích, které si dĄti, ale
i rodina z našeho pČsobení odnáší. Podporujeme Āas rodiny
strávený s dĄtmi, zapojujeme se do nejrČznĄjších preventivních a ekologických
projektČ a poĆádáme
akce pro rodiĀe a dĄti
– od výletČ až po spoleĀnĄ strávená kreativní a hravá odpoledne. DĄti si v naší
školce osvojují a upevąují odpovĄdnost za ochranu
sebe a druhých, ale i za
ochranu a péĀi o životní prostĆedí naší planety. Od projektu oĀekáváme pĆedevším
celkovou osvĄtu a inspiraci
pro náš tým, kterou budeme
moci pĆedávat našim dĄtem
a jejich rodinám,” Ćíká Petra
Langerová, Ćeditelka jedné
ze zapojených mateĆských
škol z Prahy.

OdpovĄdná škola má za
sebou první rok svého fungování a v souĀasné dobĄ se
rozbíhá pĆihlašování do druhého cyklu OdpovĄdná škola
2015/16. ZnaĀka OdpovĄdná
škola, kterou zapojené školy
obdrží, zastĆešuje významné
iniciativy v oblasti spoleĀenské odpovĄdnosti a doporuĀuje principy v nĄkolika oblastech, jako je ekologie, aktivity v místní komunitĄ, výživa a zdraví, pĆístup ke studentČm a rodiĀČm nebo zamĄstnanecké
podmínky. Zavedení tĄchto
principČ by nemĄlo být jednorázové, ale mĄlo by probíhat kontinuálnĄ. Školám tak
chce projekt ukázat, že spoBohaté zkušenosti
leĀenská odpovĄdnost není
prázdná fráze a ve vzdĄláVše zastĆešuje Asociace
vání hraje významnou roli spoleĀenské odpovĄdnosti,

nejvĄtší platforma spoleĀenské odpovĄdnosti u nás,
která sdružuje témĄĆ sto subjektČ a nedávno se stala hostitelskou organizací národní
sítĄ Global Compact ÿeská
republika, organizace pod
záštitou OSN. Z bohaté zkušenosti všech tĄchto subjektČ
mohou zapojené školy tĄžit
pĆi svých aktivitách. Školy se
mohou pĆihlásit na internetové adrese www.odpovednaskola.cz. Registrace budou
spuštĄny od kvĄtna.
Petra MITEROVÁ

