
EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

n Adresa: Labská 27, 625 00 Brno
n Telefon: 547 353 744
n E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz
n Jméno ředitele: RNDr. Petr Handlíř
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     RNDr. Petr Handlíř, Mgr. Jana Lysoňková

Škola je členem ASPnet od roku 1996.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO – environ- 
mentální výchova, vzdělávání a osvěta) je naší 
prioritou. Naším cílem není vychovávat ekolo-
gy-odborníky, ale probudit v žácích ekologic-
ké vnímání, kritické myšlení a rozvíjet u nich 
správné environmentální postoje. Naši žáci 
se v rámci výuky ekologie pravidelně zapoju-
jí do řady dlouhodobých projektů, ve kterých 
se zabývají stavem životního prostředí nebo 
veřejnými prostranstvími města Brna. Byly to 
např. projekty Multimediální atlas brněnských 

parků, Mechorosty v brněnských lesích, Půda živitelka, Pěšky v Brně, Nový Lískovec očima stu-
dentů. Prezentace výstupů z projektů mívá slavnostní formu veřejně přístupné výstavy v sále 
Slévárny Vaňkovka. Velkým přínosem projektů je i to, že žáci musí komunikovat v průběhu 
realizace se samosprávnými orgány a učí se tím aktivně se zapojovat do občanské společnosti. 
Environmentálně významnou aktivitou je žákovský ENERGETICKÝ AUDIT ŠKOLY, jehož součástí 
je i návrh energeticky úsporných opatření provozu školy. 

Projekt NENÍ POZDĚ
Hlavním námětem tohoto projektu je propojení ekologie s přírodními a humanitními obory. 
Žáci si díky projektu uvědomili nutnost ekologického postoje jednotlivce nejen ve škole, ale 
především i v osobním životě. V rámci energetického auditu žáci naší školy ověřovali navržená 
úsporná opatření (například programovatelné zásuvky apod.), změřili Ekostopu školy a na zá-
kladě termosnímkování zpracovali rozbor úniků tepla školní budovy. 

Dlouhodobý projekt RELAXUJ VENKU
Tento projekt byl zaměřen na využití veřejných prostranství pro volnočasové aktivity veřej-
nosti. Vybrané lokality byly řádně zmapovány a návrhy konzultovány se zastupitelstvy měst-
ských částí.

PROJEKT RUŠTINA ZNOVU A NOVĚ
Cílem projektu je posílit postavení ruštiny ve srovnání s ostatními cizími jazyky vyučovanými 
na středních školách, dále hledání a ověřování nových, účinných a atraktivních metod prá-
ce v rámci výuky ruštiny. Projekt má rovněž zvyšovat čtenářskou gramotnost (provoz ruské 
knihovny), prohlubovat mezipředmětové vztahy hudební výchova – ruský jazyk, využití ICT 
ve výuce.
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ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3
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n Adresa: Jana Broskvy 3, 643 00 Brno
n Telefon: 545 219 112
n E-mail: zschrlice@zschrlice.cz, www.zschrlice.cz
n Jméno ředitelky: PaedDr. Marie Vlčková
n Jméno koordinátora ASPnet:
     Mgr. Vladan Chlumský

Škola je členem ASPnet od roku 2003.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Škola ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, je 
zaměřená především na tyto oblasti: Me-
zikulturní vzdělávání a světové dědictví a 
Životní prostředí a udržitelný rozvoj.
Od roku 1999 se škola začala specializovat 
na výuku českého jazyka pro děti cizí stát-
ní příslušnosti a bezplatná výuka českého 
jazyka přizpůsobená dětem-cizincům je na 
škole realizována doposud. V dílčích pro-
jektech opírajících se o multikulturní vý-
chovu se nejen žáci, ale i učitelé seznamují 

se sociokulturními údaji o zemích, z nichž děti-cizinci pocházejí. 
Dalším projektem zabývajícím se mezikulturním vzděláváním je projekt se slovenskou obcí 
Krajné „Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“. Cílem tohoto projektu je navázat part-
nerské vztahy mezi žáky prostřednictvím výměnných pobytů zaměřených na volnočasové 
aktivity, dále zlepšit komunikativní kompetence žáků ve slovenském jazyce, zapojit děti ze 
slovenské i české strany do kulturního programu, podpořit jejich účast v soutěžích v oblasti 
hudby, tance, literární a výtvarné tvorby.
Škola má zpracovaný Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, kde 
jsou stanoveny dlouhodobé i krátkodobé cíle v oblasti životního prostředí a udržitelného 
rozvoje a s tím spojená řada projektů a akcí (třídění odpadů, sběr papíru, Den Země, Den 
bez aut…) Velký důraz na environmentální vzdělávání a místně zakotvené učení je kladen 
ve volitelném předmětu poznávací klub a praktika z přírodopisu. Pravidelně se na škole v 
jarních měsících pořádá Týden škol UNESCO, jehož témata bývají zaměřena mimo jiné i na 
environmentální výchovu jako Rok vody, biodiverzity, chemie…



Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o.

n Adresa: Rašelinová 11, 62800 Brno, ČR
n Telefon: +420 544 211 547
n E-mail:integra@integra.cz, www.integra.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Darja Chládková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Adéla Šimanová

Škola je členem ASPnet od roku 2013.
Zaměření v rámci ASPnet:
Světové problémy a role systému OSN
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Na pozemku školy byla již dříve vybudována 
Zelená učebna a botanická zahrada s morav-
ským geoparkem, ukázkovými biotopy a stu-
dentským záhonem a pokusným prostorem 
na kterém je demonstrován přirozený vývoj v 
krajině. V uplynulém roce přibyly nové cedule 
k naučné stezce. V druhé části pozemku je as-
faltové hřiště s novou slepou mapou České re-
publiky a v místě, kde požár zničil část porostu, 
studenti postupně vysazují nové dřeviny, které 
vybírají s přihlédnutím k místním klimatickým 
podmínkám a provozu školy. Cílem je zastíně-

ní jižní stěny budovy listnatými stromy, které v letním období zpříjemní pobyt studentů ve 
třídách, zatímco v zimě umožní slunečním paprskům mírně přitopit a ušetřit energii.
Jsme členy sítě MRKEV a programu Ekoškola, ve kterém se snažíme získat titul. Při loňském 
monitorování situace na škole v rámci Ekoškoly, kterého se účastnili studenti téměř všech tříd 
jsme zjistili, že školnímu provozu se, co se týká ekologie, nedá příliš mnoho věcí vytknout. 
Používáme šetrné čistící prostředky při úklidu i v kuchyni, kohoutky nekapou, většina studen-
tů (i když ne všichni) a pedagogů dojíždí do školy hromadnou dopravou, v celé škole jsou 
instalovány regulační hlavice na topení a studenti se naučili s nimi zodpovědně zacházet.
Na škole se podařilo zavést důsledné třídění odpadu ve spolupráci s irmou VanGansenwin-
kel, která zajišťuje odvoz. Třídíme PET láhve, papír, baterie, korek a bioodpad, na který byl v 
rámci projektu ke Dni Země instalován v zahradě kompostér.
Přírodní vědy se učí nejen v odborné učebně a laboratoři ale také přímo v terénu, na zahradě 
a v blízkém okolí školy. Environmentální výchova je integrována do širokého spektra předmě-
tů, prolíná se biologií, zeměpisem, chemií ale také společenskými vědami. Udržitelný rozvoj 
je také jedním z maturitních témat a v rozšiřujícím biologickém semináři v septimě a oktávě 
je mu věnován značný prostor. Mladší studenti se s tímto pojmem setkávají jednak prostřed-
nictvím různých rozvojových výukových programů, kterých jen v uplynulém roce absolvovali 
ve spolupráci s centrem NaZemi několik, a také v rámci deskové hry Ekopolis, jejíž požívání 
ve výuce jsme v uplynulém roce ověřovali pro společnost SCIO. V rámci biologických praktik 
se studenti rovněž seznamují s problematikou ekologického zemědělství a tvorby biozahrad. 
Na škole vznikla v rámci projektu metodická příručka k tomuto předmětu.
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Moravské gymnázium Brno s. r. o.

n Adresa: Veveří 30, 602 00 Brno
n Telefon: 541 214 125-6
n E-mail: sekretariat@mgbrno.cz,
     www.mgbrno.cz
n Jméno ředitele: RNDr. Miroslav Štefan
n Jméno koordinátora ASPnet:
     Mgr. Markéta Janků

Škola je členem ASPnet od roku 2000.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Reciproční výměnné pobyty a projekty se slo-
venskou Pedagogicko-sociálnou akadémií v 
Bratislavě a s vídeňským gymnáziem Landstra-
sser Gymnasium

Spolupráce mezi Pedagogicko-sociálnou 
akadémií (PSA) začala na jaře roku 2008 a 
trvá dodnes. Její náplní jsou každoroční kultur-
ně poznávací exkurze v okolí Brna a Bratislavy 
a společně pořádané kulturní programy (např. 
pravidelná literárně-recitační soutěž, kterou 

pořádá MG, či pěvecká soutěž realizovaná v PSA) a získávání cenných zkušeností z pro-
středí škol. Obě školy se orientují na multikulturní výchovu, toleranci menšin a dodržování 
lidských práv, což ovlivňuje volbu programu. Např. při soutěži Spievajtě s nami naši odborní 
pedagogové pravidelně zasedají v porotě a rozhodují o jejích výsledcích. Zúčastňují se i 
naši žáci. Slovenští kolegové naopak spolurozhodují s našimi učiteli o výsledcích recitač-
ní soutěže pořádané MG. Pro žáky MG jsou také atraktivní komentované prohlídky centra 

Bratislavy připravované žáky PSA speciálně pro tyto příležitosti, popřípadě výlety do okolí 
Bratislavy, v němž se nachází řada významných kulturních památek. PSA naopak oceňuje 
možnost navštívit Muzeum romské kultury, dominantu města Brna – hrad Špilberk s po-
věstnými kasematy, nově zrekonstruovanou a otevřenou památku UNESCO – vilu Tugend-
hat, přírodovědnou expozici na Mendlově náměstí či výjezdy do působiště J. A. Komenského  
v Uherském Brodě apod. Žáci obou škol se mohou blíže poznat, uzavřít nová přátelství  
a případně domlouvat individuální návštěvy v rodinách.

Spolupráce s Landstrasser Gymnásium (LG) ve Vídni započala v roce 2007. Jejím hlav-
ním přínosem je pravidelný jedno- či vícedenní výměnný pobyt žáků, kteří navštíví výuku  
a prohlédnou si Brno, resp. Vídeň. Žáci MG se zdokonalují v němčině, jež je komunikačním ja-
zykem akce. Navazují kontakty s vídeňskými žáky. Dalším přínosem jsou pravidelné tříměsíční 
výměnné pobyty žáků MG ve Vídni, během nichž žáci MG navštěvují LG a aktivně se zapojují 
do výuky. Získají tak velmi cennou znalost německého jazyka, ale také důležité životní zku-
šenosti – jsou nuceni postarat se sami o sebe.

Zpracovala: Mgr. Markéta Janků, Moravské gymnázium Brno s.r.o.
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Střední uměleckoprůmyslová  
škola sv. Anežky České

n Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov
n Telefon: 380 711 417
n www.supsck.cz
n Jméno ředitele: Ing. Martin Busta
n Jméno koordinátora: MgA. František Postl

Škola je členem ASPnet od roku 2000.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
UNESCO pro mladou generaci aneb Ži-
vot v památkách
Dne 31. října 2012 byla v hale Městského 
úřadu Český Krumlov slavnostně zahájena 
výstava s názvem „UNESCO pro mladou ge-
neraci aneb Život v památkách“. Tato výstava 
je vyvrcholením soutěžní přehlídky umělecké 
tvorby dětí a mládeže a zachycuje pohled 
mladých lidí na téma, jak se žije v památkách. 

K vidění jsou zde nejen dvojrozměrná umělecká díla, ale i fotograie. Výstava je součástí pro-
jektu „UNESCO pro mladou generaci“, který byl vyhlášen v září 2011 městem Český Krumlov 
k dvacátému výročí zápisu Českého Krumlova na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Hlavním koordinátorem a realizátorem této přehlídky je českokrumlovské 
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Po celý rok dostávali pracovníci CPDM o.p.s. 
různá umělecká dílka od jednotlivců i skupin dětí a mládeže ve věku od 10 do 26 let. V říjnu 
2012 vybrala odborná porota nejzdařilejší díla.
Studenti oboru Užitá klasická a digitální fotograie na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. 
Anežky České v Českém Krumlově se zúčastnili fotograické soutěže v kategorii 19–26 let a 
obsadili první tři místa: 1. místo Artur Magrot, 2. místo Eva Špírková, 3. místo Vladimír Vácha.

Studenti oboru Užitá klasická a digitální fotograie většinou bydlí a žijí čtyři roky v Českém 
Krumlově a vidí město v úplně jiném světle. Tak se i umělecky prezentovali v samotné soutěži. 
Nemají pohled turisty, který přijede jednorázově nebo na krátkou dobu a fotografuje Čes-
ký Krumlov z typických pozic, z pohlednicově typických míst. Studenti znají Český Krumlov 
nejenom jako chráněné území kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ale i jako místo se 
speciickým géniem loci. Město je pro ně skutečné a chápou ho jako živý organismus. 
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Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, 
Adámkova 55

n Adresa: Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko
n Telefon: 469 311 292, 469 31 190
n E-mail: red@gymhlinsko.cz, www.gymhlinsko.cz
n Jméno ředitele: RNDr. Rostislav Dvořáček
n Jméno koordinátora ASPnet:
     Mgr. Marian Solčanský

Škola je členem ASPnet od 27. srpna 2003.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tole-
rance
Ve dnech 23. března až 2. dubna 2012 
se naše gymnázium zúčastnilo meziná-
rodního sympózia „Global Culture Ge-
nerates World Unity“, které se konalo v 
malajské Melace. Toto setkání mladých 
lidí bylo zaměřeno na problematiku lid-
ských práv, kulturních rozdílů a na jejich 
toleranci. Sympózia se zúčastnili studenti 
ze čtyř evropských zemí (Česká republika, 

Itálie, Nizozemí, Portugalsko), sedmi asijských zemí (Brunej, Laos, Indie, Indonésie, Malajsie, 
Singapur, Thajsko) a jedné australské země (Jižní Austrálie). Účastníci Gymnázia K. V. Raise 
v Hlinsku byli jediní, kteří reprezentovali Českou republiku. Kromě obrovského množství zá-
žitků si studenti odvezli i kontakty na vrstevníky ostatních účastnických zemí, se kterými si 
nyní dopisují. O cestě a náplni sympózia studenti po návratu domů informovali spolužáky 
našeho gymnázia i žáky okolních základních škol formou veřejné přednášky s prezentací a 
fotograiemi.

Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

V této oblasti na našem gymnáziu probíhají dlouhodobě dva projekty vedené vyučující ang-
lického jazyka paní Mgr. Ladou Leszkowovou. První projekt s názvem GT Hlinsko je dobrovol-
né sdružení studentů hlineckého gymnázia, jehož hlavní náplní je divadelní činnost v českém 
a anglickém jazyce. Letos poprvé GT Hlinsko pořádalo mezinárodní festival studentů ARTSY 
FARTSY, kterého se kromě studentů gymnázií z Brna a Lanškrouna zúčastnili i studenti ze 
slovinského Mariboru a Lublaně. Druhým projektem je divadelní spolek KAVERAJS. V rámci 
něj naši studenti spolupracují se Souborem lidových staveb a řemesel Vysočina a hrají lidové 
divadelní hry v přírodním prostředí nedalekého skanzenu Veselý Kopec, případně i v exterié-
rech hlinecké městské památkové rezervace Betlém.
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Základní škola, Hradec Králové, 
tř. SNP 694

n Adresa: Třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové 
n Telefon: 495 541 388
n E-mail: skola@zssnp.cz, www.zssnp.cz 
n Jméno ředitelky: PaedDr. Miluška Karásková
n Jméno koordinátora  ASPnet: 
     PaedDr. Zdena Hartingerová

Škola je členem ASPnet od roku 1995.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a 
mezikulturní vzdělávání. Už patnáct let se 
její žáci učí anglicky již od 1. ročníku. Sou-
částí výuky jsou i placené kurzy angličtiny, 
kterými je výuka posílena od 1. do 6. roč-
níku vždy o jednu vyučovací hodinu týdně.
V prvním ročníku se začíná angličtina učit 
v krátkých půlhodinových vyučovacích jed-
notkách, zaměřených na poslech a mluve-
ní. Škola používá nejnovější učebnice pro 

tuto věkovou kategorii, které jsou podporovány nejen poslechovými programy pro práci ve 
třídě, ale i CD pro domácí práci. Nově jsou zařazeny i programy pro interaktivní tabule, kte-
rými je vybaveno již pět učeben.
Od třetí třídy se žáci začínají systematicky zabývat i čtenou a písemnou podobou jazyka. Od 
čtvrté třídy mohou začít chodit na konverzaci, vedenou rodilou mluvčí, která je zaměřena na 
praktické použití jazyka.  Mladší děti snáze napodobují zvukovou podobu jazyka a jejich slu-
chové rozlišování je efektivnější než u starších lidí, a proto nemají problémy s porozuměním. 
Další rodilí mluvčí, přítomní krátkodobě, přinášejí jednotlivé kratší projekty (např. legendy a 
mýty Kanady, život v Austrálii apod.).

Cílem výuky je absolvent s jazykovou úrovní B1 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Žáci si získané dovednosti (mluvení, poslech, čtení i psaní) i úroveň grama-
tiky, výslovnosti a slovní zásoby ověřují v závěrečných zkouškách, které obsahují část psanou 
i důležitější mluvenou část, posuzovanou rodilou mluvčí.
V šestém ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – němčinu nebo francouzštinu.
Škola každoročně organizuje výměnné a poznávací pobyty v anglicky, německy a francouzsky 
mluvících zemích.
Žáci se účastní konverzačních soutěží v cizích jazycích, velmi často bývá zastoupena i v re-
publikových kolech.
Škola pořádá také metodické kurzy pro učitele z regionu, ukázkové hodiny angličtiny a odpo-
lední jazykové kurzy pro veřejnost.
Rodilá mluvčí vede předměty vyučované v angličtině. V osmém ročníku je to Computer De-
sign a v sedmém ročníku Art.
V současné době také škola zavádí do výuky program CLIL (využití angličtiny v některých 
dalších předmětech).
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Gymnázium Cheb

n Adresa: Nerudova 7, 35002 Cheb
n Telefon: 739 322 319
n E-mail: gymcheb@gymcheb.cz, www.gymcheb.cz
n Jméno ředitele: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
n Jméno koordinátora ASPnet: Mgr. Alexej Kokorev

Škola je členem ASPnet od roku 2009.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějšího projektu v rámci  
ASPnet:
Překračování hranic 
Jedná se o tříletý projekt, kterého se 
naše škola účastní spolu s dalšími třemi 
školami regionu (jedna na české, dvě na 
německé straně hranice). Smyslem pro-
jektu je poznání a pochopení historie a 
současnosti domácího regionu jak na 
české, tak na německé straně. 
Školní část projektu se zaměřuje na in-
terdisciplinární učení se přes hranice. 
Metoda projektu je jednoduchá – vybe-

rou se staré obrázky z regionu a místa na nich vyobrazená se budou nově fotografovat ze 
stejné pozice. Proměny zachycené na obou fotograiích pak budou žáci interpretovat. 
Cílem školní části projektu je ukázat žákům proměny jejich bezprostředního okolí. Část prací 
vykonají děti ve smíšených česko-německých týmech v rámci společných workshopů, které 
se budou střídavě konat v německé a české části regionu. Po obsahové stránce se jedná o 
součást školních předmětů dějepis, zeměpis, přírodní vědy, politické vzdělávání, informatika 

a jazyky. Získaný materiál je digitalizován, zpracován, vznikají každý rok výstavy. Důležitým 
výsledkem tohoto dílčího projektu bude i regionální publikace s nejlepšími příspěvky za tři 
roky trvání projektu. Vznikne tak jedinečná regionální publikace z perspektivy mladých lidí.
První část se věnuje Výletním cílům v regionu, druhá Každodennosti v 70. a 80. letech, třetí 
má téma Změny.

Pracovní týmy všech čtyř škol

Módní přehlídka 70. a 80. let na workshopu v Mylau.
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Základní škola Chýnov, 
okres Tábor

n Adresa: Gabrielovo náměstí 16, 391 55 Chýnov
n Telefon: 381 297 056, 773 647 562
n E-mail: hanova@zschynov.cz, www.zschynov.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Marie Hánová
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Marie Hánová

Škola je členem ASPnet od roku 2001.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Škola je zapojena v humanitárním hnutí 
„Hnutí na vlastních nohou“, které nese 
logo „Stonožka“. Výtěžek „Stonožkového 
týdne“ jde na pomoc válkou postiženým 
oblastem. Pořádá sbírku na výcvik koní pro 
hiporehabilitaci, sbírky pro Fond Sidus, pro 
Ligu proti rakovině a pro Rolničku Soběslav 
a sbírku Dejte šanci dětem ulice.

Mezikulturní vzdělávání a světové 
dědictví

Škola realizovala projekt „Srovnávání sociálních podmínek žáků základních škol“ z Progra-
mu švýcarsko–české spolupráce – z Fondu partnerství, ve spolupráci s partnerskou školou 
ve švýcarském Oberthalu. V rámci tohoto projektu se uskutečnil výměnný pobyt Česko–Švý-
carsko a Švýcarsko–Česko. Byly vydány brožury a rozdány zúčastněným žákům na závěrečné 
konferenci v Chýnově. Brožury budou dále využívány při výuce zeměpisu, občanské výchovy, 
výchovy ke zdraví (seznámení se Švýcarskem, s naší družební oblastí Oberthal, atd.), čímž je 
zajištěna udržitelnost projektu. 
V rámci Týdne UNESCO žáci zpracovali téma „Prezentace a dokumentace tradiční lidové 
kultury“ a „Významná výročí v roce 2011/2012”.

Životní prostředí a udržitelný rozvoj
U příležitosti zahájení dekády OSN „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ byl škole opětovně na 
léta 2012–2014 propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně (již potřetí).
Škola je zapojena do projektu EU peníze školám s projektem „Vzdělávání pro život v Evropě“. 
Dále se škola zapojila do projektu ENVIGAME. Základem hry je internetová platforma, kde 
se žáci dozvídají jednotlivé úkoly a v týmech je řeší pomocí IT techniky (GPS, mobilní telefon, 
notebook). Projekt byl realizován společností Cross Czech ve spolupráci s Klubem ekologické 
výchovy a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, v rámci OP VK a byl spoluinancován 
z ESF a ze státního rozpočtu ČR.
Podrobně byl zpracován krátkodobý program „Kulturní dědictví města, obce, kraje“ a dlou-
hodobý projekt Biodiverzita okolí školy. Źáci své výstupy předvedli na krajské konferenci v 
Českých Budějovicích.
ZŠ Chýnov se zapojila do mezinárodního projektu PROFILES, jehož cílem je podnítit zájem 
žáků o studium přírodovědných předmětů, a zlepšit tak přírodovědnou gramotnost.



Gymnázium Vítězslava Nováka

n Adresa: Husova 333, 377 01  Jindřichův Hradec
n Telefon: 384 361 253
n E-mail: sekretariat@gvn.cz
n Jméno ředitele: Mgr. Miloslav Vokáč 
     (vokac@gvn.cz)
n Jméno koordinátoraASPnet:
     RNDr. Hana Hančová (hancova@gmail.com)

Škola je členem ASPnet od roku 1989.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Projekt „Domov / Heimat“
Jde o mezinárodní dějepisný projekt, na 
němž jsme spolupracovali s gymnáziem v 
rakouském Zwettlu.
Studenti šestého ročníku osmiletého gym-
názia od března 2011 do června 2012 
zachycovali historii zaniklé vesnice Nové 
Mlýny u Nové Bystřice. Cílem bylo sezná-
mit studenty atraktivní formou s méně 
známou kapitolou z historie česko-rakous-
kého pohraničí.
Účastníci projektu zmapovali historii ves-
nice od jejího počátku až po zánik v roce 

1953, s důrazem na události 20. století, tj. vývoj vesnice po Mnichovu 1938, během 2. svě-
tové války, vysídlení německého obyvatelstva v roce 1945 a budování pohraničního pásma 
v 50. letech. Čeští a rakouští studenti a pedagogové se 27. září 2011 setkali přímo v místě 
vesnice. Jednotlivé skupiny se zabývaly také archeologickým a biologickým průzkumem loka-
lity, pracovala zde i skupina výtvarníků. Významné bylo zachycení vzpomínek dosud žijících 
pamětníků. Studenti představili výsledky své práce veřejnosti (komentovaná počítačová pre-
zentace, panelová výstava, krátký studentský ilm a česko-německá brožura). Projekt podpo-
řila Jihočeská Silva Nortica a spoluinancovala EU.

Agora
Škola se zapojila do projektu Agora CE, akce pro studenty SŠ se zájmem o veřejné dění, kteří 
se chtějí zdokonalit v umění debatovat. 
Studenti se zamýšleli nad problémy současnosti, zejména šlo o dodržování lidských a občan-
ských práv, mezigenerační problémy, politické uspořádání společnosti a další společenské a 
politické otázky. Soutěž učí studenty zvažovat problémy z více hledisek. Učí je zaujímat infor-
movaný postoj. O dané problematice se spontánně informují a výsledek je oproti pasivnímu 
naslouchání frontálnímu výkladu na kvalitativně vyšší úrovni.
Přestože se škola v loňském kole účastnila poprvé, zvítězila v krajském kole a v národním 
inále, konaném na půdě Poslanecké sněmovny ČR, obsadila 2. místo.
Jako vítěz krajského kola má škola letos možnost organizovat veřejnou debatu. Nyní vybírá-
me téma, hosty, cílovou skupinu… Máme za sebou přípravný seminář, před sebou spoustu 
zajímavé práce…

Týden škol UNESCO
V rámci projektu UNESCO „Týden škol UNESCO“ už deset let studenti připravují pro ZŠ z 
Jindřichova Hradce a okolí vzdělávací programy na zvolené téma. Zájem o akci je velký a 
pravidelně se jí zúčastňuje kolem 300 žáků.
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Gymnázium Kroměříž

n Adresa: Masarykovo náměstí 496, 
     767 01 Kroměříž
n Telefon:573 339 330
n E-mail: gymkrom@gymkrom.cz, 
     www.gymkrom.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Jana Polachová
n Jméno koordinátora ASPnet: Mgr. Jan Cimra

Škola je členem ASPnet od roku 2000.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Paralympijský den 2011 – Gymnázium 
Kroměříž
Projekt Integrace dětí s tělesným postižením 
do třídního kolektivu patří mezi naše význam-
né projekty, v letošním roce se uskutečnil za 
inanční podpory Zlínského kraje.
Škola klade velký důraz nejen na zvládání aka-
demických předmětů, ale snaží se i dětem s 
tělesným postižením poskytovat adekvátní vý-
chovu a možnost osobnostního rozvoje mezi 
dětmi bez postižení. Žáci se tak seznamují se 

speciickými potřebami v oblasti mobility a prostorové orientace, se sporty osob s tělesným 
postižením.
Podílejí se na aktivitách projektu: beseda s paralympijským sportovcem, pravidla a souboj v 
košíkové na vozíku, pravidla boccia, judo zrakově postižených, orientace nevidomého, mobi-
lita na invalidním vozíku, jízda na handbike.
Projekt zajišťují studenti a pedagogové z Fakulty tělesné kultury v Olomouci, katedry Apliko-
vaných pohybových aktivit spolu se svými studenty i tělesně postiženými.

Partnerství tříd
Cílová skupina: žáci primy B a oktávy B
Záměr a cíle:
- Usnadnit aklimatizaci novým žákům primy B v prostředí školy
- Posílit zodpovědnost žáků oktávy B za sebe sama a za mladší spolužáky
- Předání studijních zkušeností a poznatků
- Bojovat proti šikaně, nekolegialitě, hrozbě drog
- Nenásilnou formou zapojit nové žáky do školních povinností
- Spolupráce mezi žáky a učiteli
- Aktivní přístup ke školnímu životu
- Prohlubování tradic života školy 
- Úsměv a zdravý životní styl
- Obohacujeme se navzájem
- Spojení školního a lidského života
- Aktivní přístup žáků obou tříd k naplňování úkolů daných ŠVP
Strategie:
- Jsme tým
- Jdeme do toho – adaptační pobyt na Tesáku
- Jak na to? – září 2011
- Mám problém, pomoz mi.
- Co s Vánocemi ve škole?
- Zvládneme 1. pololetí 
- Jedeme dál – duben 2012
- Hodně štěstí k maturitě – květen 2012
- Loučíme se ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku

Ochrana za mimořádných situací – úloha armády včera a dnes
Projektový den se skládal z části poslechové a tvůrčí:
Poslechová část:
- přednáška plukovníka Procházky, pamětníka 2. světové války
- přednáška zástupců Krajského vojenského velitelství Zlín, příslušníků 231. pěší roty Zlín, 
vystoupení skupiny historického šermu Biskupští manové z Kroměříže
Tvůrčí část:
- činnost v případě požáru, dopravní nehody, záplav, sesuvu půdy, zbraně hromadného ničení 
(témata jednotlivých skupin pro přípravu prezentace na panelech v prostorách školy)
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Tauferova střední odborná škola 
veterinární Kroměříž

n Adresa: Koperníkova 1429
n Telefon: 573 338 932
n E-mail: vetkm@vetkm.cz , www.vetkm.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Blažena Kubíčková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Ing. Stanislava Pospíšilová

Škola je členem ASPnet roku 2005.
Zaměření v rámci ASPnet:
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

V průběhu celého školního roku 2010/2011 se 
studenti, vedení školy, pedagogičtí pracovníci 
i další zaměstnanci věnovali mezinárodnímu 
projektu Ekoškola, který plynule navázal na 
projekt Veterinárná ekokodex, realizovaný v 
předešlém školním roce.
V rámci projektu ve škole funguje tzv. „Eko-
tým“, složený ze dvou zástupců jednotlivých 
tříd, vedení školy, koordinátorky, metodičky a 
dalších pracovníků. Hlavním cílem je ekologi-

zace školního provozu, zlepšování životního prostředí, třídění odpadů, úspory energií a rov-
něž získání prestižního mezinárodního titulu Ekoškola.
Počátkem školního roku byl sestaven celoroční plán činnosti Ekotýmu. Hned 2. září 2010 
se uskutečnil celoškolní workshop s názvem Tonda obal na cestách. Cílem workshopu bylo 
seznámit studenty s tříděním, recyklací a dalším využitím komunálních odpadů. Pro inspiraci 
a další rozšíření vědomostí členové Ekotýmu navštívili uherskohradišťskou vesnici Hostětín, 
pověstnou svým mimořádným ekologickým duchem. Absolvovali výukový program v místním 
výukovém centru Veronica a exkurzi do místní moštárny a kořenové čističky odpadních vod.
Dále se student 2. ročníku účastnil Středoškolské ekologické konference v Praze. Jeho práce 
„Chov holubů v ČR“ sklidila zasloužený úspěch.
Konal se další celoškolní workshop, zaměřený na zdravou výživu a včelí produkty.
V lednu 2011 byl škole Klubem ekologické výchovy v Praze udělen na 2011–2013 titul „Ško-
la trvale udržitelného rozvoje I. stupně“.
Ekotým také zrealizoval akci Starý mobil, špatná věc – recykluj a zachraň svět, zaměřenou 
na sběr starých mobilních telefonů jak pro studenty a zaměstnance školy, tak pro veřejnost z 
celé Kroměříže. Získané telefony byly následně likvidovány irmou Asekol.
Škole byl udělen čestný titul Ekoškola. Získání titulu není konečným cílem. V programu s mo-
ttem „Pokud dokážete ovlivnit svou školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe“ bude škola 
pokračovat i v příštím školním roce.
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Střední zdravotnická škola 
Kroměříž

n Adresa: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž
n Telefon: 573 339 576
n E-mail: sekretariat@szskm.cz, www.szskm.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Dagmar Ondrušková
n Jméno koordinátora ASPnet: Mgr. Lenka Křížová

Škola je členem ASPnet od roku 2005.
Zaměření v rámci ASPnet:
Světové problémy a role systému OSN
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Projektový den – Planeta Země v 
našich rukou – Afrika
Organizace celoškolního projektu Afrika 
probíhala ve spolupráci s celým pedago-
gickým sborem. Vyučující obdrželi infor-
mace, jak celá akce proběhne a začalo 
se se samotnou přípravou. Každý učitel 
si zvolil téma – např. Hudba a tanec, 
Odívání, Geograie, Fauna, Významní 
lidé, Africká náboženství, Africká kuchy-
ně, Vojenské konlikty na území Afriky, 
Hladomor, Ebola, AIDS, Cizí jazyky.

Následovalo oznámení o chystané akci všem žákům školy. V další fázi si každý žák vybral 
téma, na kterém chtěl pracovat, a zapsal se do dané pracovní dílny. Následovně každý učitel 
svolal svou skupinu a domluvil způsob zpracování daného tématu, požadované pomůcky a 
jiné pracovní strategie.
V den projektu se sešli všichni ve škole a od 8.00 začaly práce v jednotlivých pracovních 
dílnách napříč všemi ročníky. Většina žáků se chopila úkolu zodpovědně a nachystala si 
nejrůznější materiál na zpracování. V 11.15 proběhl přesun do auly, kde byly prezentovány 
výsledky dopolední činnosti. Před aulou čekala ochutnávka afrických pokrmů, které připravila 
skupina „Africká kuchyně“. Moderátor zahájil představení první skupiny „Africká hudba a 
tanec“. Dívky zatančily na africké rytmy a tím nastala ta pravá africká atmosféra. Jedna pra-
covní dílna střídala druhou, témata jako fauna, geograie, náboženství, Ebola, AIDS, hlado-
mor či válečné konlikty aj. byly velice hezky zpracovaná zejména v prezentacích PowerPoint 
nebo na velkých arších s obrázky a různými texty, k tématu doplněných krátkými ilmovými 
ukázkami či dokumentárními ilmy. Na závěr se celá škola naučila několik frází ze svahilštiny.
Projekt měl velký úspěch, žáci s nadšením spolupracovali v pracovních dílnách a následně 
seznamovali spolužáky s daným tématem.



Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 
1462, příspěvková organizace

n Adresa: U Sýpek 1462, 767 01 Kroměříž
n Telefon: 573 338 164
n E-mail: reditelka@zssypky.cz, 
     www.zssypky.cz
n Jméno ředitelky: RNDr. Eva Šílová
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     RNDr. Eva Šílová

Škola je členem ASPnet od roku 2002.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Záchrana kořenů evropské kultury
Žáci již třetím rokem pokračují v tvorbě hudeb-
ně recitačního cyklu Kroměříž – perla Moravy, 
složeného z dramatizací historických událostí či 
představení památek města v netradiční, živé 
podobě. Žáci vystupují v kostýmech, vystoupení 
je spojeno s hudbou, přednesem i recitací. Vy-
stoupení byla předvedena na mezinárodní kon-
ferenci k zahradám a zámku, spolupořádané 
Klubem UNESCO Kroměříž. Konference je pří-
ležitostí pro setkání odborné i laické veřejnosti 
se vztahem k historickým zahradám, majitelů 

a správců zahrad, zástupců územních i místních samospráv, státních orgánů a organizací, 
univerzit i dalších odborných škol. Škola zde rovněž vystoupila s příspěvkem o praktickém 
využití kulturně vzdělávacího potenciálu zahrad. Škola spolupracuje s Národním památkovým 
ústavem – žáci si vyzkoušeli role průvodců v zahradách a zámku. 

Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury 
Škola se každoročně zapojuje do Týdne škol UNESCO, většinou formou celoškolního projektu 
koncipovaného napříč školou. Tématem 2011/2012 byla Prezentace a dokumentace tradiční 
lidové kultury. Projekt byl pojat odlišně pro první a druhý stupeň školy s ohledem na věkové 
rozdíly dětí. Na druhém stupni zpracovávali žáci témata jako např. masopust, slovácký Ver-
buňk, Jízda králů, výroba tradičních forem na perníky, kovářství, pletení z kukuřičného šustí, 
košíkářství a historie sokolnictví. Vytvářeli skupinové prezentace, které byly kromě postery 
doplněné i praktickými ukázkami, hudbou, dramatizací i přednesem. Na společném setkání 
přednesly své prezentace a na závěr byla vyhodnocena nejkvalitněji zpracovaný příspěvek.
Tradiční lidovou kulturou se zabýváme průběžně; ve škole se v předchozím roce uskutečnily 
např. Dny valašských řemesel, v rámci nichž byly uspořádány dílny pro žáky i veřejnost zamě-
řené na pletení košíků, výrobu vlněných hraček a žínek, ukázky tkaní a předení vlny a pletení 
rukavic.
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Základní škola Zachar, Kroměříž, 
příspěvková organizace

n Adresa: Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
n Telefon: 775 310 272
n E-mail: reditelka@zszachar.cz, 
     www.zszachar.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Petra Fečková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Petra Fečková

Škola je členem ASPnet od roku 1997.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Ekosystémy a biodiverzita ve zlínském 
kraji aneb Poznej a chraň
Projekt podpořený grantem MŠMT – Rozvojo-
vý program Podpora environmentálního vzdě-
lávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v 
roce 2009.
Celoškolní projekt Poznej a chraň byl zamě-
řen na poznávání přírody a ochranu životního 
prostředí, jeho cílem bylo praktické poznávání 
přírody formou prožitků a praktickou činností 
(mikroskopy, pokusy, soupravy na určování pH, 
lupy…). Žáci se seznámili teoreticky i praktic-
ky s ekosystémy v okolí svého bydliště (naučné 

stezky Stonáč, Divoký, Plešovec, propast a krápníkové jevy v Teplicích nad Bečvou a na Ma-
coše, minerální voda v Luhačovicích, archeoskanzen Modrá), dozvěděli se o faktorech, které 
ohrožují biodiverzitu a o důležitosti ochrany životního prostředí i o možnostech, jak se do ní 
mohou sami zapojit. Projekt. Chceme, aby děti v rámci vyučování měly bezprostřední kontakt 
s přírodou, chceme je dovést k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků 
a zkušeností. Dalším cílem projektu byla osobnostní a sociální výchova – žáci pracovali ve 
skupinách, kde si vytyčovali role, museli spolupracovat, komunikovat, vyhledávat informace, 
zpracovávat informace společně.
Díky inanční podpoře se žáci dostali do míst mimo území našeho města a mohli využívat 
mnoho pomůcek.

Mezinárodní rok biodiverzity 2010
-vyhlášený OSN a UNESCO pod mottem: „Biodiverzita je život – Biodiverzita je náš život“ 
- vytvořeno v rámci Projektu „Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol“, 
tento projekt je spoluinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
(ekosystémová rozmanitost, změny klimatu, znečišťování, druhová rozmanitost, rozšiřování 
chráněných území – Natura 2000)

Projekt byl zahájený instalací výtvarných prací žáků 9. tříd v malé školní galerii. Jednotlivá 
témata byla zpracována po třídách.
Třídy na I. stupni se seznamovaly přiměřeně věku s danou problematikou a výstupem byly 

výtvarné práce na téma Živly. 1. a 2. třídy uspořádaly sbírku na podporu zvířat v ZOO Lešná. 
Třídy na II. stupni se zaměřily na práci s informacemi, eko-hry a eko-aktivity. 9. ročníky zpra-
covávaly na PC skládačky o chráněných územích a parcích v ČR.
1. – 3. ročník: Ohrožené druhy – seznámení s tématem, ohroženými živočišnými druhy, jejich 
ochrana, organizace sběru a sbírky na sponzorování v ZOO Lešná 
4. ročník: Po stopách odpadů – návštěva čističky a sběrného dvora, zpracování informací, 
výtvarné zpracování 
5. ročník: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě – cyklovýlet, poznávání krajiny, ozvláštňo-
vání terénu, práce s informacemi a výtvarné zpracování 
Pestrá příroda roku 2010 – seznámení s danou problematikou, práce s informacemi, hry, 
výtvarné zpracování 
6. ročník: Pojem biodiverzita - tvořivé aktivity 
7. ročník: Fascinující svět brouků a pavouků – práce s informacemi, skládačky, práce s tex-
tem, hry pokusy 
8. ročník: Pojem biodiverzita - práce s informacemi – práce s informacemi 
9. ročník: Národní parky a CHKO na PC – zpracování daného tématu do oboustranné sklá-
dačky na PC
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Církevní gymnázium sv. Voršily

n Adresa: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 
     Kutná Hora
n Telefon: 327 512 361
n E-mail: skola@cgym-kh.cz, www.cgym-kh.cz
n Jméno ředitelky: PhDr.Stanislava Lisková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr.Romana Eliášová

Škola je členem ASPnet od roku 1997.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:
Prioritou výchovně vzdělávacího procesu Cír-
kevního gymnázia sv. Voršily je seznámení s 
kulturními a civilizačními hodnotami, které 
přineslo křesťanství a které vyrůstá z antické-
ho kulturního dědictví. Posláním školy je nejen 
vzdělávat, ale hlavně vychovávat studenty ke 
směřování k dobrému na základě vzájemné 
úcty a tolerance. Zaměření v rámci ASPnet 
prostupuje celým výchovně vzdělávacím pro-
cesem.
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Základní škola Žižkov

n Adresa: Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora 
n Telefon: 327 512 175, 733 509 910
n E-mail: skola@zszizkov.cz, www.zszi.kh.cz
n Jméno ředitelky: PaedDr. Alena Kotrbová
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     PaedDr. Alena Kotrbová, 733 763 347

Škola čeká na členství ASPnet.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Každý tu má své místo
Celoroční projekt, zaměřený na osobnostní 
a sociální výchovu, proběhl ve školním roce 
2011–2012 (blíže na www.zszi.kh.cz – Ze ži-
vota školy).

TVOŘILY JEJ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTÍ:
Víkend „O škole bez školy“
Zúčastnili se žáci 5. ročníků a jejich třídní uči-
telé. Akce, prostřednictvím zážitkové pedago-
giky, poskytla podněty k rozvoji jejich osob-

nosti, podpořila otevřenou a klidnou atmosféru školy.

Dva dny třídního učitele
Rozvíjení vztahů mezi učitelem a žáky, poznávání dětí navzájem, smysluplné využívání volné-
ho času a zásady zdravého životního stylu. Děti trávily den mimo školní lavice, podílely se na 
tvorbě programu zaměřeného na sport, poznávání regionu a kulturu.

Objevujeme nové světy
Primární protidrogová prevence v 6. ročnících, za podpory skupiny PEER aktivistů školy, tříd-
ního učitele a metodika prevence. Zaměřila se na oblast výchovy ke zdravému životnímu 
stylu, nácvik technik odmítání návykových látek a bližšímu seznámení s jejich destruktivními 
účinky.

Celoškolní projektové dny
Dva jednodenní projekty pro děti ve věkově smíšených dílnách. Žák si volí dílnu podle svého 
zájmu. Dochází zde k navázání nových přátelství mezi dětmi různého věku a rozvoji spolu-
práce.

Workshopy s o.s. Prostor Kolín
Projekt je spoluinancován z fondů EU. Proběhl v 8. a 9. třídách. Byl zaměřen na nežádoucí 
jevy, jako je záškoláctví, šikana, závislosti, rasismus, xenofobie, agrese...

Výstava – Tvořidla
Zahrnuje díla z hodin výtvarné výchovy i z několikadenního kurzu v přírodě „Tvořidla“. Děti si 
vyzkoušely řadu neobvyklých technik, např. živé obrazy, obrazy z netradičních materiálů apod.

Školní akademie
Žákovské představení v městském divadle na téma celoročního projektu za účasti žáků, uči-
telů, rodičů a hostů. Součástí je ocenění nejlepších žáků a rozloučení s absolventy.
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Vyšší odborná škola pedagogická 
a Střední pedagogická škola, 
Litomyšl, Komenského nám. 22

n Adresa: Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl
n Telefon: 461 614 550
n E-mail: vospspgs@vospspgs.cz, 
     www.vospspgs.cz
n Jméno ředitele: Stanislav Leníček
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Dana Urbánková

Škola je členem ASPnet od roku 1996.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance 

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
VOŠP a SPGŠ Litomyšl byla zařazena do 
Asociace přidružených škol UNESCO v 
roce 1996 na základě předloženého pro-
jektu Pedagogická interpretace Úmluvy o 
právech dítěte. K nejvýznamnějším pro-
jektům týkajících se práv dítěte patřilo 
pořádání dvou ročníků festivalů tvořivos-
ti: Festival tvořivosti „Dítě a jeho práva“ 
– 18.–19.11.1999
Festival tvořivosti „Svět vhodný pro děti“ 
– 21.–22.11.2002

Na pořádání festivalů se mimo jiné podílely Český výbor UNICEF, Česká komise pro UNESCO, 
Česká sekce DCI. Cílem festivalu bylo důstojné připomenutí přijetí dokumentu Úmluvy o 
právech dítěte a rozšířeni povědomí o ní. Účastníci z celkem 28 škol i jiných institucí před-
vedli své schopnosti a dovednosti v soutěžních kategoriích – hudební, literární, dramatické 
a výtvarné. Hodnotila se nejen umělecká úroveň, ale i způsob dodržení tématu a originalita. 

K jednotlivým kategoriím byly vytvořeny také pracovní dílny, kam se mohli účastníci přihlásit 
podle vlastního zájmu. My všichni, kteří jsme se podíleli na organizačním zajištění festivalů, 
jsme přesvědčeni, že dětská práva uplatní nejen v soutěžích, ale i v osobním životě.

Dalším významným projektem, do kterého se naše škola zapojila, byl Mezinárodní program 
rozvoje škol – SOCRATES. Jednalo se o vícestrannou spolupráci škol z různých evropských 
zemí (Polsko, Španělsko, Francie), jednacím jazykem byla angličtina. Projekt přispěl k multi-
kulturní výchově, k prevenci nacionalismu a rasové nesnášenlivosti.
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Gymnázium Jana Opletala, 
Litovel, Opletalova 189

n Adresa: Opletalova 189, 784 01 Litovel
n Telefon: 585 392 020
n www.gjo.cz
n Jméno ředitelky: RNDr. Jitka Krausková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Pavel Roubínek

Škola je členem ASPnet od roku 2009.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance 
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Starám se o svoji řeku (SOSŘ)
Cílová skupina
Žáci Gymnázia Jana Opletala v Litovli (cca 25 
studentů)

Projekt „Starám se o svoji řeku“ vznikl v roce 
2000. Spočívá v čištění náplav řeky Moravy v 
CHKO Litovelské Pomoraví v úseku Moraviča-
ny – Litovel – Hynkov.
Od roku 2006 je tato třídenní akce součástí 
ŠVP a probíhá v tzv. projektových dnech na 

konci školního roku. Během let doznala řadu změn, týkajících se především náplně. Sběr od-
padků zůstal hlavní aktivitou, ale přibyla řada činností, které se podílejí na rozvíjení různých 
kompetencí žáků. Ti jsou zejména nejrůznějšími formami seznamováni s okolní lórou, fau-
nou, ekosystémem lužního lesa a s celkovou funkcí krajiny. Dále jim vyučující nebo pracovník 
CHKO Litovelské Pomoraví vysvětlí důvody ochrany této oblasti a seznámí je se základními 
principy managementu činnosti CHKO.

Projekt existuje díky spolupráci řady institucí; především Gymnázia Jana Opletala Litovel, 
Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Městského úřadu Litovel – Odbor životního prostředí, 
ADETO o.s.
V roce 2007 ho Výzkumný ústav pedagogický zařadil mezi Příklady dobré praxe.
Výstupem projektu SOSŘ je především práce v terénu a na ni navazující výstupy ve formě pra-
covních listů, posterů, mediálních prezentací a novinových článků. Všechny výstupy se týkají 
environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a dopadů lidské společnosti na krajinu. 
Hlavním cílem projektu SOSŘ je rozvíjet schopnosti, dovednosti, a především postoje žáků 
ve vztahu k životnímu prostředí a jeho ochraně. SOSŘ se snaží přispět k trvale udržitelnému 
rozvoji lidské společnosti s co nejmenšími dopady na krajinu.
Prostřednictvím projektu chceme žáky seznámit s aktuálním stavem naší přírody, ukázat 
rizika vyplývající z fungování lidské společnosti a jejich dopady na životní prostředí. Dále 
chceme žákům ukázat perspektivy ochrany životního prostředí a možnosti jejich přínosu k 
péči o životní prostředí a krajinu. 
SOSŘ také propaguje vodácký sport prováděný s ohledem na přírodu.
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Střední odborná škola Luhačovice

n Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
n Telefon: 577 131 067
n E-mail: vedeni@sosluhac.cz, www.sosluhac.cz
n Jméno ředitele: PaedDr. Karel Milička
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Ing. Jana Šuráňová

Škola je členem ASPnet od roku 2005
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

1.Výstavy prací žáků uměleckých ře-
mesel
a) Výstava studentských prací probíhala v 
předsálí Jednacího sálu Senátu ČR v říjnu 
2012 pod názvem Zachování tradic umělec-
kých řemesel v dílech žáků SOŠ Luhačovi-
ce. Ke zhlédnutí byly ročníkové a maturitní 
práce oborů Uměleckořemeslné zpracování 
dřeva, kovů a keramiky a výrobky oboru 
Uměleckořemeslná stavba hudebních ná-
strojů. Vernisáž se konala za účasti žáků a 
pedagogů školy. V úvodním slově, kterého 

se ujal významný český psychiatr, ale i básník a prozaik Jan Cimický, byla vyzvednuta síla 
talentu, jehož je ke každé tvůrčí činnosti třeba, ale i vzdán hold práci pedagogů školy: „Za 
dnešní školu hovoří především úroveň jejích žáků. Dokumentuje to i následující výstava. Mys-
lím si, že nejlepší laudatio je osobní zážitek z vystavených prací, jejich krásna i účelnosti, tvůr-
čí fantazie a – troufám si říci – i poezie, která je v nich uložena.“ Výstava zdokumentovala 
vynikající úroveň odborného a uměleckého školství Zlínského kraje, jehož je SOŠ Luhačovice 
jako škola přidružená k organizaci UNESCO více než důstojným reprezentantem.

b) Výstava HOUSLE 500 – PĚT STOLETÍ HOUSLÍ V EVROPSKÉ HUDEBNÍ KULTUŘE – červen 
2012, v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži. 
Organizátorem byla Houslařská dílna Pavel Celý s. r. o. a Střední odborná škola Luhačovice. 
Součástí výstavy bylo Zámecké odpoledne s houslemi s výkladem Ing. Pavla Celého o historii 
a současnosti houslí, doplněný hudebními ukázkami historických a současných nástrojů.
c) Významným počinem byla i výstava maturitních a ročníkových prací žáků uměleckých ře-
mesel Maturita 2012 v hale Vincentka, Luhačovice – červen 2012.

2. Evropský projekt partnerství Comenius (2012–2014)
Jedná se o spolupráci naší školy se školami ve Španělsku (INS Ronda, Lleida), Itálii (Istitu-
to Superiore Gentileschi, Neapol) a Litvě (Utenos r. Leliunu pagrindine mokykla). V rámci 
daného projektu s názvem „Hudba jako nositel kulturní identity“ se žáci věnují skladbám, 
které se staly hudebními „ikonami“ jednotlivých generací, zjišťují maximum o jejich vzniku, 
historickém pozadí, tvůrcích a důvodech, proč se staly pro posluchače výjimečnými, získávají 
povědomí o národní historii a hudbě spolupracujících zemí.

3. Výtvarný workshop a Týden starých řemesel žáků UŘ v Environmentálním 
centru pro krajinu ve Vysokém Poli
Během týdenního workshopu v květnu 2012 žáci pod vedením akademického sochaře Jiřího 
Vápa dle vlastních návrhů malovali na připravené špalky z akátového dřeva zvířátka, urče-
ná dětem předškolního věku. Studenti ocenili nové pojetí výuky výtvarné přípravy v terénu 
na objektech, které budou reálně použity. Žáci se zde rovněž seznámili s vykopávkami z 
halštatského období a památkami, které se z té doby v lokalitě zachovaly. Motivy z tohoto 
období jsou využívány jako náměty ročníkových či klauzurních prací, v odborném výcviku při 
vytváření keramických kopií. Žáci navštívili archeologické naleziště na kopci Klášťov, který je 
znám prvním intenzivnějším osídlením této hornaté části jihovýchodní Moravy v pozdní době 
bronzové, na prahu 1. tisíciletí př. Kr., a aktivně se podíleli na Týdnu starých řemesel, kde 
vytvářeli ukázky tvorby jednotlivých řemesel pro žáky základních škol.
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Gymnázium

n Adresa: Palackého 191/1, 293 01 Mladá Boleslav
n Telefon: 326 321 515, www.g8mb.cz
n Jméno ředitelky: RNDr. Jana Pospíšilová
n Jméno koordinátora ASPnet: Mgr. Eva Vaňková

Škola je členem ASPnet od roku 1993.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové 
dědictví
Na naší škole každoročně organizujeme 
ve spolupráci s mezinárodní organizací 
AIESEC projekt Enter Your Future. Jedná 
se o týdenní setkání studentů gymnázia 
s šestnácti vysokoškolskými studenty z 
různých zemí celého světa.
Studenti jsou rozděleni do skupin a pra-

cují pod vedením jednoho z hostujících studentů, komunikačním jazykem je angličtina.
Nejzajímavější je projekt Global Village,ve kterém zahraniční studenti představují svou kultu-
ru a zemi. Postřehy našich studentů lze číst ve školním časopise www.skolnik-casopis.wz.cz

Projekt výtvarné výstavy Setkání je konfrontačním setkáním na společné výstavě v místní 
galerii Templ. Jedná se o ukázku toho, co vše jde provést ve škole i mimo ni.

Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Projekty s tímto tématem jsou zaměřeny na pobyt studentů v Krkonoších, v ekologickém stře-
disku v Horním Maršově, kde provádí pod vedením zkušených lektorů monitoring prostředí.
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Gymnázium Olgy Havlové

n Adresa: ul. M. Majerové 1691, 
     708 00 Ostrava-Poruba
n Telefon: 595 693 821
n E-mail: reditel@gyohavl.cz, 
     pjotr-simanskij@post.cz, www.gyohavl.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Jana Huvarová
n Jméno koordinátora ASPnet: 
Mgr. Petr Šimíček

Škola je členem ASPnet od roku 1997.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Projekty realizované v průběhu celého 
školního roku
„Holocaust – selhání lidskosti” – cílem je 
výchova k toleranci a varování před extremis-
tickými politickými hnutími současnosti.

„Československý lidově-demokratický 
režim v realitě 50. let“ – studenti pracují 
s odbornou literaturou, s dobovými prameny 
a texty, naslouchají autentickým svědectvím a 
diskutují, podílejí se na přípravě středoškolské 
studentské konference.

Studentské středoškolské konference s tematikou moderních dějin
Záměry a cíle
- efektivním způsobem s využitím moderních metod a výukových prostředků přiblížit studen-
tům historická témata v hlubších významových rovinách
- vymezené dějinné fenomény prozkoumat do hloubky – nejen v politických a hospodářských 
dějinách, ale i jejich podoby ve výtvarném umění, literatuře, osobních svědectvích, pohnutých 
příběhů a rodinných historií, dochovaných pramenů atd.
- studenti se mohou seznámit s našimi nedávnými dějinami a jejich aktéry jinou formou, než 
nabízí běžná zevrubná výuka – kombinace tradičních i netradičních přístupů či metod jako 
komunikační a tvůrčí výchova
- umožnit studentům s podobným zájmem výměnu názorů a vlastních projektů, vést je k 
umění argumentace a diskuze, rozšířit okruh zapojených studentů mimo gymnázium, spolu-
práce s jinými školami – výměna postřehů, nápadů, myšlenek, vzájemná inspirace
- zapojit do aktivit pedagogy z hostujících škol
- zprostředkovat svědectví pamětníků, jejich prožitky, vzpomínky
- vytvořit sborník – metodický materiál a náměty pro zúčastněné studenty a učitele

Každoroční realizace
- dvoudenní konference zainteresovaných studentů z vybraných gymnázií a středních škol z 
Moravy i Čech
- probíhá v prostorách Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě –  kvalitní technické zázemí, 
multimediální učebny, studovna, knihovna, stravovací kapacity

- programovou nabídku zajišťují organizátoři, jednotlivá témata prezentují pedagogové a 
pozvaní hosté (historikové, pamětníci, žurnalisté)
- konference je organizována pro studenty, kteří se zajímají o moderní dějiny – z oslovených 
škol se účastní tříčlenné až pětičlenné skupiny studentů s pedagogy
- v roce 2012 se uskutečnila v rámci projektu Moderní dějiny do škol Občanského sdružení 
PANT, který je inancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
Organizátoři jednotlivých konferencí, učitelé Petr Šimíček, Jiří Sovadina a Tom Rett, napsali a 
vydali v roce 2010 knihu „Společně dějinami“ shrnující prvních 5. ročníků, kterou předali v 
tomtéž roce Václavu Havlovi.

Přehled dosavadních konferencí
v roce 2006 „Mýty a realita komunistického Československa“ (jednodenní)
v roce 2007 „Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé“ (dvoudenní)
v roce 2008 „Československo a Ostrava v roce 1968“ (dvoudenní)
v roce 2009 „Československo a Ostrava v čase normalizace“ (dvoudenní)
v roce 2010 „Československo a Ostrava v době protektorátu“ (dvoudenní)
v roce 2011 „Ostraváci za dráty – lágry ve vzpomínkách pamětníků“ (dvoudenní)
v roce 2012 „Druhá kultura v Československu“ (dvoudenní)
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Gymnázium Otrokovice

n Adresa: tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice
n Telefon: 577 925 054
n E-mail: gymnazium@gyotr.cz, www.gyotr.cz
n Jméno ředitele: Mgr. Ivo Kramář
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Jana Formánková

Škola je členem ASPnet od roku 2006.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance;
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Gymnázium Otrokovice je školou rodinného 
typu, má 435 studentů, kterým poskytuje vše-
obecné vzdělání v oborech čtyřletém a osmi-
letém. Škola má více jak padesátiletou tradici 
a je také nedílnou součástí kulturního života 
města, díky dobře fungujícímu pěveckému 
sboru a divadelnímu souboru.
Gymnázium se zapojuje do mnoha projektů. 
V uplynulých letech to byly například pro-
jekty na rozvoj osobnostní výchovy jedince 
nebo projekt Comenius. Organizuje aktivity 

vedoucí k mezikulturnímu vzdělávání a ochraně světového dědictví. Tímto způsobem jsou 
koncipovány zahraniční výjezdy studentů, například cesty do Anglie, Španělska, Řecka, Itálie 
nebo Francie.
V minulém školním roce se studenti Gymnázia Otrokovice zúčastnili mimo jiné poznávací 
cesty do Turecka. Zájezd byl realizován v rámci výše zmíněného projektu Comenius, do které-
ho bylo naše gymnázium zapojeno. Pobyt byl hodnocen velice kladně jak ze strany studentů, 

tak ze strany pedagogického doprovodu. Studenti byli ubytováni přímo v tureckých rodi-
nách, díky tomu měli možnost poznat kulturu a zvyky běžných občanů Turecka. Velké nadšení 
účastníků zájezdu vzbudila  především turecká kuchyně svou pestrostí a originalitou. Během 
týdne, který studenti v Turecku strávili, navštívili řadu památek a zajímavých míst. Pro stu-
denty byl připravený bohatý program, primárně zaměřený na místní vzdělávací systém a jeho 
konkrétní možnosti pro případné uchazeče z řad zahraničních zájemců. Neméně zajímavá 
byla část programu, ve které účastníci poznávali místní kulturu, zvyky a památky. Za všechny 
uveďme například oblast Kappadokie, vykopávky chetitského města Kaneš nebo návštěvu 
mešity v historickém centru Kayseri. Na místních trzích si potom při smlouvání o ceně mohli 
vypít typický šálek výborného černého čaje.
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Základní umělecká škola 
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510

n Adresa: Lonkova 510, 530 09 Pardubice
n Telefon: 466 415 701, 466 415 462, 466 400 310
n E-mail: info@zuspardubice.cz, 
     www.zuspardubice.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Naděžda Gregorová
n Jméno koordinátora ASPnet: Mgr. Radka Hronová

Škola je členem ASPnet od roku 2002.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:

Art vade mecum (Pojď se mnou za 
kulturou) je celoškolní projekt všech 
uměleckých oborů školy (hudební, ta-
neční, výtvarný, literárně-dramatický), 
jehož hlavním cílem je návštěva a spo-
lupráce s kulturními i společenskými 
institucemi v Pardubicích, příp.v Praze.

Pravidelná spolupráce s následujícími 
institucemi :

HUDEBNÍ OBOR
- Komorní ilharmonie Pardubice
- Kulturní centrum Pardubice
- Krajská knihovna Pardubice
- Státní okresní archiv Pardubice
- Europe direct

TANEČNÍ OBOR
- Východočeské divadlo Pardubice
- Kulturní centrum Pardubice
- Východočeské muzeum Pardubice
- Centrum na podporu integrace cizinců 
v Pardubickém kraji

VÝTVARNÝ OBOR
- Východočeská galerie Pardubice
- Východočeské muzeum Pardubice
- Kulturní centrum Pardubice  
- Krajská knihovna Pardubice  
- Galerie Mázhaus
- Offcity

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
- Krajská knihovna
- Divadlo 29
- DDM Beta
- Basic
- Kulturní centrum Pardubice

Výlety do minulosti je celoškolní projekt, koncipovaný jako výchovný pořad pro žáky zá-
kladních a středních škol o jednotlivých uměleckých obdobích (renesance, baroko, klasicis-
mus aj.). V pořadu se diváci seznamují nejen s dobovým oblečením, tanci, hudbou, litera-
turou, výtvarným uměním, ale s i technickými objevy příslušného období. Cílem projektu je 
zachytit přiměřenou formou jednotlivé etapy v souvislostech i s dějinnými událostmi.

Zrcadlo umění je týdenní festival amatérské kultury, který škola pravidelně pořádá s Kul-
turním centrem Pardubice. Každý den je věnován jinému druhu umění (Město hraje divadlo, 
Město maluje, Město zpívá, Město muzicíruje, Město tančí). V rámci festivalu se pořádají 
představení, výstavy, koncerty, workshopy, dílny, umělecké soutěže aj. Festivalu se účastní 
stovky účinkujících z nejrůznějších amatérských souborů Pardubic a okolí.
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Základní škola

n Adresa: nábřeží Závodu míru 1951, 
     530 02 Pardubice
n Telefon: 466 798 570
n E-mail: sekretariát@zszavodumiru.cz
     www.zszavodumiru.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Jarmila Staňková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Anna Kučerová

Škola je členem ASPnet od roku 1991.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
V průběhu dvaceti let členství v ASPnet se 
pedagogický sbor vždy pojímal každoroční 
téma škol UNESCO jako celoškolní projekt, 
procházející napříč všemi ročníky a vzděláva-
cími předměty.
Využívali jsme pestré formy práce – skupino-
vé vyučování, projektové vyučování, vrstev-
nické učení. S rozvojem ICT a s moderními 
pomůckami přešli žáci k využívání vlastních 
prezentací prostřednictvím interaktivních ta-
bulí a vytváření posterů, které jsou dnes sou-
částí zařízení učeben odborných předmětů.
Výsledkem byly např. Pedagogické dny 

s ukázkovými hodinami – určené především odborné veřejnosti, nebo Školní akademie, 
které zpracovávaly témata estetickou formou – herecká etuda, taneční vystoupení, výstava, 
muzikál – akce určené především pro rodiče žáků. Např. v roce 2005 jsme k Roku fyziky a k 
poctě Alberta Einsteina napsali a nastudovali dětský muzikál „Cesta kolem světa – Setkání 
časů“ o tajuplné plavbě, na níž se dnešní děti potkají s významnými objeviteli a vynálezci. 

Paralela mezi tím, co známe dnes, a tím, co měli lidé k dispozici před několika staletími, byla 
pro účinkující velmi přitažlivá. Posádka tajemné lodi navštívila pozoruhodná místa na naší 
planetě, obdivovala um a cílevědomost našich předků – vynálezců a motivovala k hlubšímu 
studiu fyziky.
V roce 2010 jsme v rámci projektu Biodiverzita předložili žákům několik témat, na nichž si 
mohli vyzkoušet postupy a metody žákovské vědecké práce: výběr tématu, cíl experi-
mentu, postup práce a získávání dat, založení a vedení pracovního deníku (problém, hypo-
téza, materiály, postup, data, grafy, foto, závěr), navázání spolupráce s odbornými pracovišti 
(Univerzita Pardubice, ZOO Praha, nemocnice Pardubice). Další informace žáci vyhledávali v 
odborné literatuře a na internetu, poté uspořádali získaný materiál, sepsali abstrakt v češtině 
i v angličtině, připravili si postery a jejich slovní prezentaci.
Úspěšně se zúčastnili festivalu vědy a techniky pro děti a mládež Expo Science Amavet 2010, 
kde autoři projektů: Želvy v ohrožení, Životní prostředí v okolí Labe, Globální oteplování, 
Kůrovec a Recyklace odpadů uspěli a byli pozváni na Letní školu mladých vědců 2010 a na 
týdenní poznávací stáž do Francie.
Tvořivost, práce v týmu, formy konzultací a vlastní prezentace dávají dětem pro život vyšší 
konkurenceschopnost před méně snaživými spolužáky.
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Masarykovo gymnázium Plzeň

n Adresa: Petákova 2, 301 00 Plzeň
n Telefon: 377 270 874 
n www.mgplzen.cz
n Jméno ředitelky: Ing. Olga Matějková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Jana Kajanová

Škola je členem ASPnet od roku 1990.
Zaměření v rámci ASPnet:
Světové problémy a role systému OSN
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Na cestě za příběhy
Mladí lidé z Bremerhavenu a z Plzně pátra-
jí po významu práva na svobodu pohybu na 
základě regionální historie nucené práce a 
vysídlení.
Krátký popis projektu:
Projekt by měl osvětlit dějiny regionů v oko-
lí měst Bremerhavenu a Plzně na základě 
práva na svobodu pohybu. Konkrétně jde o 
téma nucené migrace, které jako hlavní těži-
ště projektu spojuje historická témata obou 
regionů – nucená práce a vysídlení. Setkání 
budou koncipována jako vzájemné student-

ské výměny složené z obsahové práce a mezikulturního vzdělávání. Výsledkem projektu bude 
historický průvodce uvedenými regiony.
Obsah projektu:
Na cestě za příběhy – inspirováni tímto mottem budou mít studenti za úkol sledovat osudy 
jednotlivých nuceně nasazených, jakož i vysídlených sudetských Němců. Proto má pojem nu-
cená migrace představovat jakési nadřazené téma projektu. Na základě zkoumání životních 
cest a osobních příběhů nucených migrantů bude ukázáno, jak v obou případech byli tito 
lidé nedobrovolně vysídleni z vůle politické moci a kvůli svému etnickému původu. Studenti 
tedy prozkoumají historii českých nuceně nasazených dělníků, kteří byli zaměstnáni v době 
nacistické éry v severním Německu, a historii sudetoněmeckých vysídlenců, kteří přišli po 
roce 1945 do severního Německa.
Projekt realizuje občanské sdružení Antikomplex spolu s Masarykovým gymnáziem v Plzni 
(studenti pod vedením Mgr. Antonína Koláře) a Schulzentrem Geschwister Scholl v Bremer-
havenu. 
Dvě studentské výměny (říjen 2012 a březen 2013) propojuje společná práce na publikaci, 
jež představí regionální dějiny města Plzně a Bremerhavenu. Při zpracovávání místní historie 
je kladen důraz na příběhy totálně nasazených Čechů v Německu a sudetských Němců z 
Plzeňska vysídlených do severního Německa. Publikace by měla být zpracována a širší veřej-
nosti představena v červnu 2013.
Projekt inančně podpořila nadace Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost (EVZ), Česko-ně-
mecký fond budoucnosti, Bidlungsinitiative SWB a Tandem Plzeň/MŠMT.
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Gymnázium, Polička, Nábřeží 
svobody 306

n Adresa: nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
n Telefon: 461 722 102
n E-mail: info@gympolicka.cz, www.gympolicka.cz
n Jméno ředitele: Mgr.Miloslav Svoboda
n Jméno koordinátora ASPnet: Mgr. Jan Vavřín

Škola je členem ASPnet od roku 2000.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Nejdůležitějším příspěvkem Gymnázia 
Polička k porozumění otázkám spoje-
ným s životním prostředím a udržitelným 
rozvojem je projekt Experimentem k po-
znání, díky kterému naše škola otevírá 
brány zavádění moderních laboratorních 
experimentálních systémů. Jejich mož-
nosti si lze představit na jednoduchém 
příkladu měření teploty vzduchu. Systém 
se zapojeným teplotním čidlem sám za-

znamenává změny teploty během dne, a žáci se tak místo zdlouhavého měření jednotlivých 
hodnot mohou více věnovat zpracování a vysvětlování získaných dat. Experimentální systémy 
toho však umí ještě mnohem více. Kromě bohatých možností zpracování naměřených dat a 
jejich převodu do počítače mohou žáci ve zmíněném příkladu po připojení dalších čidel snad-
no zkoumat, jak souvisí teplota vzduchu s tlakem, vlhkostí, slunečním svitem, nebo například 
zeměpisnou polohou, kterou měří GPS čidlo.
Projekt podporuje zavádění podobných pomůcek do výuky chemie, fyziky, biologie, nebo 
zeměpisu. Moderní laboratorní experimentální systémy nejsou zatím na školách v naší repub-
lice příliš rozšířeny, přestože patří obecně k prvním aplikacím ICT ve výuce a prokazatelně u 
žáků zvyšují schopnost správného pochopení a interpretace přírodních jevů a procesů. Náš 
projekt usiluje o zaplnění právě této mezery.
Tým sestavený z vyučujících poličského gymnázia nejdříve vytvářel metodické materiály, které 
se mají stát vodítkem pro zavádění těchto nových výukových pomůcek do každodenní výuky, 
a následně poskytoval metodickou podporu pro zavádění těchto pomůcek na jiných školách. 
Nedílnou snahou projektu bylo podpořit vyučující přírodovědných předmětů ve využívání 
méně tradičních, byť zcela přirozených, forem výuky mimo školní lavice – přímo tam, kde svítí 
slunce, vane vítr, padá déšť a přírodní procesy probíhají přirozeným způsobem.
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EKO Gymnázium Praha o. p. s.

n Adresa: Nad Vodovodem 460/81, 108 00 
     Praha 10 – Malešice
n Telefon: 274 783 072
n E-mail: info@ekogymnazium.cz
     www.ekogymnazium.cz
n Jméno ředitelky: RNDr. Hana Pokorná
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     RNDr. Hana Pokorná

Škola je členem ASPnet od roku 1995.
Zaměření v rámci ASPnet:
Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Mezinárodní projekt Evropská cena za 
šetření energií The European Energy Saving 
Award (EESA), jehož součástí je IUSES – Inte-
ligent Use of Energy at School.
V projektu studenti středních škol ukázali, jak 
drobné změny v jejich životě v každodenních 
aktivitách mohou vést k šetření energie. Pro-
jekt v Ćeské republice realizoval ENVIROS, s. 
r. o., a studenti kvinty a sexty EKO Gymnázia 
Praha o. p. s. se zúčastnili kategorie Video/
média (skupina). Úsilí studentů bylo oceněno 
Čestným uznáním, které převzali na slavnost-
ním předávání cen dne 15. června 2010.

Tvorba naučné ornitologické stezky ve školní zahradě
EKO Gymnázium Praha o. p. s. již několik let úspěšně spolupracuje s občanským sdružením 
ORNITA. Ve školním roce 2011/2012 se studenti tercie a kvarty rozhodli v rámci projektu 
„Ptáci v naší zahradě“ vytvořit školní naučnou ornitologickou stezku. Zúčastnili se vstupní 
přednášky „Predátoři kolem ptačích budek“ s ukázkami živých ptáků, kreslili vybrané druhy 
ptáků podle výtvarných předloh. Vyráběli a vyvěsili ptačí budky ve školní zahradě.
Ve školním roce 2012/2013 instalují ptačí krmítka pro monitoring ptačích druhů, na jaře 
se zúčastní kroužkování mláďat a společně vytvoří na základě vlastního návrhu „Naučnou 
ornitologickou stezku“ ve školní zahradě. Ze všech činností pořizují dokumentaci.

Běhám pro školu v Africe
Do projektu Běhám pro školu v Africe, který pořádá Člověk v tísni, o. p. s., se v roce 2011 
zapojilo 32 studentek a studentů. Ocenění zaslouží jejich výkony: uběhli celkem 40 km a tím 
přispěli na školu v Africe částkou 4.200,- Kč.
V roce 2012 se do projektu zapojilo 31 studentek a studentů, kteří uběhli 46,8 km a přispěli 
na školu v Africe částkou 4.680,- Kč.
Jejich příspěvek se dostal do správných rukou.
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Gymnázium Jana Nerudy, škola 
hlavního města Prahy

n Adresa: Hellichova 3, 110 00 Praha 1
n Telefon: 257 404 810
n E-mail: gjn@gjn.cz, www.gjn.cz
n Jméno ředitele: RNDr.Juraj Liška
n Jméno koordinátora ASPnet: Mgr. Lýdia Černá

Škola je členem ASPnet od roku 2009.
Zaměření v rámci ASPnet:
Světové problémy a role systému OSN
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Lidská práva, demokracie a tolerance
V případě, že odejde někdo tak významný, 
jako byl pan Havel, je vhodné si připomenout, 
co pro nás udělal. A tak jeho víra v lepší zítřky 
a hlavně láska k lidem inspirovala studenty 
Gymnázia Jana Nerudy. Dne 3. dubna 2012 si 
připravili akci s názvem Den D – pocta čes-
kému disentu. Čtyřpatrové budova gymná-
zia byla rozdělena do čtyř desetiletí, každé 
patro představovalo 10 let z období od února 
1948 až po listopad 1989.
Studenti připomněli okolnosti Charty 77, Sa-

metové revoluce, propagandistické procesy 50. let, cenzuru a mnoho dalšího.
Během dne se konalo několik besed se zajímavými osobnostmi, promítaly se ilmy, k doplnění 
informaci byly připraveny nástěnky.

PRAMUN, Model Spojených národů na Gymnázium Jana Nerudy
Konferenci PRAMUN pořádá GJN již od roku 2009 s přispěním svých zahraničních i tuzem-
ských partnerů. Sjíždějí se na ni studenti středních škol z celého světa, kterým není lhostejná 
současná světová situace. Lze říci, že je to hra, ale hra vysoké úrovně, připravovaná měsíce 
dopředu, promyšlená do posledního detailu.
Studenti po dva dny anglicky zastávají postoje předem daných států k daným tématům v ně-
kolika výborech, které přesně kopírují výbory OSN. Témata relektují nejožehavější problémy 
dnešního světa. Jedná se o kombinace formální debaty a neformálního lobbování. Výsledkem 
dvoudenní práce jsou rezoluce, o kterých se hlasuje na Valném shromáždění poslední den 
konference.
Studenti se v jednotlivých výborech navzájem konfrontují a snaží se co nejlépe zastávat 
postoje svých států, a to včetně těch nedemokratických. Například Severní Korea je velmi 
oblíbená, protože její delegát si většinou „zadebatuje“ opravdu intenzivně. Přesto se však 
celý týden nese ve znamení neuvěřitelně přátelské atmosféry.
Na konferenci PRAMUN se může i letos stát, že si „teenageři“ ze dvou různých světových 
polokoulí vytvoří přátelství, které může trvat celý život.
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ZŠ Nad Přehradou 
motto“ Nad přehradou, bez přehrady“

n Adresa: Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10
n Telefon: 226 806 001
n E-mail: zsnpr@zsnpr.cz, www.zsnpr.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Anna Běhunková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Jana Pachlová

Škola je členem ASPnet od roku 2009.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Duše památek žije
Ve školním roce 2009/2010 jsme v rámci vy-
hlášeného tématu UNESCO Záchrana kořenů 
evropské kultury realizovali projektový den 
Duše památek žije. Název vybraly samy děti. 
Každá třída si zvolila jednu z významných pa-
mátek u nás nebo v Evropě. Děti již od ledna 
shromažďovaly podklady a vyhledávaly infor-
mace. Celou stavbu budovaly z ekologických 
materiálů. Akci třídy prezentovaly na našem 
krásném nádvoří. Významně se na akci podí-

leli i rodiče, ať už jako pomocníci při stavbě památek, tak i jako odborná porota. Na nádvoří 
18. 5. 2010 vyrostly nádherné stavby – pražský orloj, Karlštejn, zlínské Baťovy domy.
Mohli jsme také obdivovat šikmou věž v Pise, proslulou Eiffelovku , kamenný monument 
Stonehenge i bouřící Vesuv s Pompejemi.

Den se zvířaty
Rok 2010 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity a naše škola ve školním roce 
2010/2011 realizovala projektový den Den se zvířaty.
Po celý školní rok si žáci každý měsíc připomínali jeden ohrožený druh z rostlinné a jeden 
druh z živočišné říše, které vyhlašoval společně ČSOP a MŽP.
Vlastní projektový den připadl na 24. 5. 2011.
Všichni žáci školy byli rozděleni do 13 skupin složených z dětí různého věku. Každá skupina 
měla svého vedoucího a postupně absolvovala úkoly na 13 stanovištích věnovaných různým 
druhům zvířat.
Úkoly na jednotlivých stanovištích se skládaly z vědomostní, dovednostní a obratnostní části. 
Děti tak využívaly předem vyhledané a zpracované informace.
Odpoledního programu se v hojném počtu zúčastnili i rodiče a vyzkoušeli si plnění úkolů 
spolu se svými dětmi.

Vesmírná mise
Ve školním roce 2011/2012 připravila školní družina celoroční projekt Vesmírná mise.
V září odstartovaly děti průlet vesmírem a vyzkoušely si, jak se stát kosmonautem. Další 
měsíc následovalo odpoledne pro děti a rodiče pod názvem Letecký den. Březen přinesl i 
oslavy Vesmírných Velikonoc, v dubnu vyrobili rodiče s dětmi ve společné EKOdílně vesmírná 
plavidla. Poslední školní měsíc probíhal v duchu vytváření malířských děl a drobných výrobků 
Ve znamení ZVĚROKRUHU.
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Vyšší policejní škola Ministerstva 
vnitra v Praze

n Adresa školy: Pod Táborem 102/5, 190 2
     Praha 9 – Hrdlořezy
n Telefon: 974 845 260
n E-mail: mm.mal@seznam.cz 
     www.skolamv.cz
n Jméno ředitele: vrchní rada plk. PhDr. 
     Ing. Jiří Zlámal, Ph. D., MBA
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     rada pplk. Mgr. Miroslav Malušek

Škola je členem ASPnet od roku dubna 1999.
Zaměření v rámci ASPnet:
Světové problémy a role systému OSN;
Lidská práva, demokracie a tolerance;
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Veškerá úsilí pedagogů školy jsou podřízena 
cílům dosažení vysoké kvality edukačního 
procesu ve smyslu právních a obecně uznáva-
ných společenských norem a etických ideálů 
nové strategie policejní práce v postmoderní 
občanské společnosti.
Významnou úlohu při vytváření profesních 
standardů plní aktivity realizované v rámci 
ASPnet, které dotvářejí ucelený systém inte-
grovaného pojetí formování proilu osobnosti 
policisty, státního úředníka a občana demo-
kratického státu.
Trvalou součástí školního vzdělávání se stala 
témata o životním prostředí, která zahrnují 
světové ekologické problémy. Studenti získá-

vají široké odborné vědomosti o narušování ozónové vrstvy, o vlivech sucha, povodní a jiných 
katastrofách, znečištění podzemních vod a ohrožování životního prostředí.
Do učebních osnov modulů ilozoie, sociologie a psychologie jsme implementovali globální 
problémy lidstva, životní styl, vybrané kapitoly z estetiky nebo socializace osobnosti. Uvede-
ná témata jsou předmětem seminárních prací a případových studií, které edukanti zpracová-
vají a ve výuce také obhajují.
Škola přímo zajišťuje vzdělávací činnost ve Středisku pro lidská práva, jehož je provozovate-
lem. Vzdělávací projekty obsahují aktuální témata o Evropské unii a prohlubující vzdělávání 
k aktuálním otázkám lidských práv.
Kulturní dědictví a zvláště pak výchova mladých lidí k jeho ochraně představují nezastupitel-
ný fenomén národní identity v kontextu evropské a světové integrace. Výuka vytváří jednotný 
a ucelený systém vzdělávání.
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Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200

n Adresa: Lupáčova 1/1200, Praha 3, 130 00
n Telefon: 222 715 691
n E-mail: hausner@lupacovka.cz
     www.lupacovka.cz
n Jméno ředitele: Ing. Milan Hausner
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Ing. Milan Hausner

Škola je členem ASPnet od roku 1992.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Základní škola organizovala a zajišťuje celou 
řadu projektů s výše uvedenou tématikou. 
Žáci ZŠ Lupáčova se podíleli na novém pře-
kladu Charty ASPnet v roce 2010. Podrobné 
informace o dalších projektech jsou k dispo-
zici na www.lupacovka.cz.

Děti jako my 2012 je nový projekt navržený 
na udělení záštity České komise pro UNESCO. 
Navazuje na projekt Děti jako my (1999–
2000), v rámci něhož naši žáci prostřednic-
tvím internetu navázali komunikaci s dětmi 
po transplantaci kostní dřeně. Stávající pro-

jekt vytváří celoroční podporu a spolupráci s ZŠP Korálek pro žáky se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Projekt zahrnuje nejen společné návštěvy, ale také společný pobyt v přírodě. 
Projekt je součástí celosvětové akce dobrovolnického hnutí – 72 hodin (http://www.72hodin.
cz/projekty/deti-jako-my). Webové stránky projektu: http://schooladmin25629.edu.glogster.
com/dti-jako-my.

Children Anticyberbullying Charter (20010–2011): Pod záštitou České Komise pro 
UNESCO byl realizován tento projekt, ve kterém byla podepsána mezinárodní smlouva s 
rumunským partnerem a dalšími školami. Chartu navrhli, projednali a následně podepsali 
sami žáci. Projekt měl odezvu z více než 3000 míst po celém světě. Podrobnosti o projektu 
najdete na http://aces.lupacovka.cz.

Who is the next scientist? je mezinárodní projekt ZŠ Lupáčova a malajské školy, ve kte-
rém žáci společně poznávají taje vědy a připomínají si národní osobnosti z oblasti vědy. Tato 
spolupráce je realizována pod patronací mezinárodní sítě Asia-Europe Classroom Network 
a byla zprostředkována právě sítí ASPnet. Webové stránky projektu jsou na adrese http://
schooladmin51464.edu.glogster.com/aec-netwho-is-the-next-scientist.
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Gymnázium Příbram

n Adresa: Legionářů 402, 261 01 Příbram VII
n Telefon: 326 531 139
n E-mail: info@gym.pb.cz, www.gym.pb.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Iva Kadeřábková
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Lucie Albrechtová

Škola je členem ASPnet od roku 2000.
Zaměření v rámci ASPnet:
Světové problémy a role systému OSN
Lidská práva, demokracie a tolerance
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

V rámci činnosti přidružených škol Unesco se 
skupina studentů a pedagogů našeho gym-
názia rozhodla pořádat akce – studentské 
konference, při nichž by se studenti spolu 
s odborníky mohli systematičtěji a z různých 
úhlů pohledu, tedy tak, jak to běžná organi-
zace středoškolské výuky příliš neumožňuje, 
věnovat určitému tématu či problému, kte-
rý se jich týká nebo je prostě zajímá. cílové 
publikum: především studenti a pedagogové 
středních škol, v menší míře i široká veřejnost 
(koncerty).

Pořadatel: Gymnázium Příbram (přesněji: smíšený tým studentů a učitelů Gymnázia Příbram 
v rámci činnosti přidružených škol UNESCO)
Charakter akce: dvoudenní či jednodenní setkání kombinující informační a vzdělávací přístup 
s přístupem zábavným na rozličná témata
Cílové publikum: především studenti a pedagogové středních škol, v menší míře i široká 
veřejnost (koncerty)
Počet účastníků (studentů): asi 200
Cíl akce: vzbudit či podpořit u studentů, resp. u veřejnosti zájem o danou problematiku, 
umožnit hlubší vhled a nabídnout také vlastní prožitek, a tím utvářet vědomí sounáležitosti 
a blízkosti lidí různých kultur.
Organizace akce: Program je vystavěn tak, že se po většinu času koná více aktivit souběžně, 
pokud možno odlišného charakteru; účastníci si mohou vybrat z besed, přednášek, ilmových 
projekcí, vzdělávacích nebo zábavných workshopů, koncertů atd.
Názvy studentských konferencí : Stav české žurnalistiky na počátku 3. tisíciletí, Afrika a Af-
ričané na gymnáziu, Otroctví a my, Setkání studentských televizí pod záštitou ČT, Setkání 
neziskových organizací a Podoby světového náboženství na Gymnáziu Příbram.
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Základní škola Příbram VII, 
28. října 1

Adresa: ul. 28.října 1, 261 01 Příbram VII
Telefon: 326 551 440
E-mail: info@5zs-pb.cz, www.5zs-pb.cz
Jméno ředitele: Mgr. Jaroslav Kopecký
Jméno koordinátora ASPnet: 
Mgr.Jana Batelková 

Škola je členem ASPnet od roku 2000.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Lidská práva, demokracie a tolerance
Humanitární podpora – projekt Kids to kids 
(podpora dětí v Africe ), adopce na dálku – 
inanční podpora dítěte v Indii. Spolupráce s 
Muzeem 3.odboje v Příbrami, projekty židov-
ské problematiky zahrnuté do ŠVP. Zapojuje-
me se do humanitárních sbírek. Výtvarný obor 
se účastní mnoha celostátních a mezinárod-
ních výtvarných soutěží.
  
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Dlouhodobá spolupráce s Ruskou školou v 

Praze na poli hudebního oboru. Pravidelná účast na mezinárodních pěveckých soutěžích. 
Spolupráce se Společností národů Východní Evropy. Výměnné pobyty dětí z Ruska s dětmi 
naší školy. E-Twinning – projekty se školami ve Francii a Dánska. Získání ceny e-Twinning 
label. Pravidelné poznávací zájezdy do Velké Británie. Pravidelná spolupráce s Hornickým 
muzeem v Příbrami.

Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Certiikát Škola udržitelného rozvoje
Modrá planeta je pilotní projekt environmentální výchovy na naší škole. Je rozpracován dle 
ŠVP do všech ročníků napříč všemi předměty. Na každý měsíc je určeno konkrétní téma, které 
je naplňováno v rámci jednotlivých předmětů. Jedná se o témata: Voda, půda, tradice našeho 
regionu, zvířata, stromy, životní prostředí, mezilidské vztahy atd. Jedním z hlavních témat je 
projekt Les ve škole, škola v lese, který je konkretizován v ŠVP jako závazné učivo. Dalším 
dlouhodobým projektem je mezinárodní projekt GLOBE podporovaný sdružením CEV TERE-
ZA. Úkolem projektu je měření fyzikálních veličin (teplota vody a vzduchu, zjišťování stavu 
životního prostředí). Výsledky jsou zasílány do NASA v USA.
Dalšími aktivitami v rámci EVVO jsou projekty Týden pro naši zahradu, Recyklohraní, Den 
Země, exkurze do Ekocentra Votice, sběrové aktivity – papír, hliník, pomerančová kůra, kašta-
ny, žaludy, elektroodpad. Za získané peníze ze sběrů jsme adoptovali klokana Benettova v 
ZOO Praha. Vedeme kroužek chovatelství. Pravidelně se účastníme soutěže Zelené podnikání 
a dalších soutěží.



Základní umělecká škola, 
Rychvald, Orlovská 495, 
příspěvková organizace

n Adresa: Orlovská 495, 735 32 Rychvald
n Telefon: 596546318
n E-mail: zusrychvald@volny.cz 
     www.zusrychvald.cz
n Jméno ředitelky: Vlasta Matonogová
n Jméno koordinátora ASPnet: Kateřina Šmídová

Škola je členem ASPnet od roku 2003.
Zaměření školy v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:

V rámci ASPnet se zaměřujeme na ucho-
vání kulturního dědictví prostřednictvím 
předávání hudebních myšlenek, uchová-
vání dědictví národa a integrování hudby 
v celistvém umění.
V roce 2010 nás zaujalo téma „Záchrana 
kořenů evropské kultury“ a rozhodli jsme 
se, že budeme toto téma považovat za 
stěžejní dlouhodobě.

Rok astronomie 2009
31. 3. 2009: Vernisáž výstavy „Rok astronomie 2009“ – doprovodná akce Slavnostního 
koncertu učitelů a jejich hostů k 50. výročí založení školy.

11. 6. 2009: Projektové odpoledne na téma „Inspirace vesmírem v umění“, rozdělené do tří 
bloků – výkladového, tvůrčího a soutěžního.

18. 6. 2009: Návštěva Hvězdárny a planetária J.Palisy při VŠB TU v Ostravě-Porubě. Ve spo-
lupráci se zaměstnanci Hvězdárny a planetária J.Palisy jsme vytvořili a prezentovali pořad s 
názvem Hudba pod hvězdami. Děti (ale také jejich rodiče) poslouchali pod promítanou 
noční oblohou hudbu různých stylových období, jejíž vznik byl inspirován vesmírem. Zámě-
rem bylo nechat se oslovit krásou hudby umocněnou pohledem na hvězdy a naopak nechat 
se oslovit krásou hvězdného nebe umocněnou poslechem hudby.

Chopin 2010
Dne 27.4.2010 se v naší škole uskutečnil komponovaný pořad nazvaný Chopin 2010 k příle-
žitosti 200. výročí narození tohoto polského skladatele. Byly zpracovány a předneseny úryvky 
ze života F. Chopina a interpretovány některé jeho skladby.

Zahrada
Jednodenní tvořivá dílna pro děti 10–12leté
Motto: „Prolomíme hranice, otevřeme fantazii a vytvoříme nový svět“
Cíl: Tvorba vlastní zahrady za účasti hlasu, hudebního nástroje, vlastního těla
Mezioborová spolupráce
Vše s využitím hry a fantazie 
Jedním z hlavních témat školního roku 2011/2012 bylo 100. výročí narození Jiřího Trnky. 
Vybrali jsme jeho knihu Zahrada jako výchozí inspiraci. Žáci vytvořili při poslechu nahrávky 
Zahrady v podání F. Filipovského své práce (malba, kresba, prostorová tvorba, výroba loutek 
apod.) a společně instalovali výstavu a nacvičili herecké a hudební etudy s využitím znalostí, 
získaných v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru, který byl na konci dne pre-
zentován veřejnosti. Velmi důležitý byl celý proces, který veřejnému vystoupení předcházel.
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Gymnázium Ivana Olbrachta 
Semily, příspěvková organizace

n Adresa: Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily
n Telefon: 481 622 544
n E-mail: gio@mikroservis.cz
     www.giosm.cz
n Jméno ředitele: PhDr. Jindřich Vojta
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Ing. Luděk Štěpnička

Škola je členem ASPnet od roku 1990.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

4. celostátní setkání zástupců škol ČR, 
které jsou členy projektu ASPnet (1999)
Tohoto významného setkání se zúčastnili mj. i 
pan Taro Komatsu z centrály UNESCO v Paříži, 
profesor Dr. D. Estébanez Calderon (poradce 
velvyslanectví Španělska), JUDr. K. Komárek, 
RNDr. D. Kvasničková a další významní hosté. 
Na tomto setkání byl také formulován Mani-
fest mladých pro Mezinárodní setkání mlá-
deže celého světa v Paříži (21. 10. – 27. 10. 
1999), na kterém české studenty zastupovala 
naše studentka Lenka Syrovátková.

Pravidelná každoroční účast na ilmovém festivalu „Jeden svět“
Žáci z našeho gymnázia a dalších středních škol v Semilech mají jedinečnou možnost se-
známit se s tím nejlepším, co tento žánr v posledních letech nabízí. Jednotlivé projekce 
jsou doplněny besedami, které vedou pedagogové z gymnázia Petr Pýcha a Pavel Nečaský. 
Regionální přehlídky organizují nevládní organizace a občanská sdružení. Na Semilsku se 
pořadatelství ujalo již tradičně občanské sdružení Cervus Semilensis, jehož nabídku jsme 
opět rádi přijali.
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Ve středu 12. ledna 2011 se devět našich studentů v doprovodu I. Riegrové a L. Rusové 
zúčastnilo přehlídky pódiových prezentací a vyhlášení výsledků soutěže EYOWF 2011 v 
Kulturním domě v Liberci. Celodenní akce byla završením řady sledovaných úkolů pro přihlá-
šené školy a zároveň doprovodnou aktivitou k zimní olympiádě mládeže, která se v Liberci 
uskutečnila ve dnech 12.–19. 2. 2011. Studenti z jednadvaceti přihlášených škol vytvářeli 
mapy vylosovaných účastnických států, dekorativně zpracovaná srdce k mottu Evropa v srd-
ci Evropy, propagační a studijní brožuru s informacemi o určené zemi a pódiovou scénku. 
Žákům GIO připadlo Německo a San Marino. Ze 42 vystoupení byli právě ti naši pochváleni 
profesionálním konferenciérem v obou případech a oprávněně, neboť se všem aktérům před-
stavení povedlo



Gymnázium, Třeboň, 
Na Sadech 308

n Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň
n Telefon: 384 722 612
n E-mail: gymnaz@gymtrebon.cz
     www.gymtrebon.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Anna Kohoutová
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Václav Pražák

Škola je členem ASPnet od roku 1995.
Zaměření v rámci ASPnet:
Světové problémy a role systému OSN
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Šoa ve svědectvích přeživších (autor 
textu: Václav Pražák)
Třeboňské gymnázium se zapojilo ve spolu-
práci s Židovským muzeem v Praze a Insti-
tutem terezínské iniciativy do projektu za-
měřujícího se na osudy židovských obyvatel 
Československa.
První aktivitou byl projekt věnovaný lodž-
skému ghettu. Prakticky všichni žáci vyššího 
gymnázia měli možnost seznámit se s auten-
tickými výpověďmi těch, kteří vražednou ma-
šinerii šoa přežili. Na základě dobových pra-
menů rekonstruovali život československých 
Židů před druhou světovou válkou, vlastní 

transporty, příchod do lodžského ghetta, život v něm a další židovské osudy po jeho likvidaci. 
Z jednotlivých prezentací velmi působivě vyplývala na povrch zrůdnost a nelidskost šoa.

Přednášky s ekologickou tématikou (autoři textu: Jitka Mašková a Štěpánka Otepková)
V přednášce na téma „Nakládání s odpady a ověřování jejich nebezpečných vlastností“ se 
žáci dozvěděli, které legislativní normy upravují nakládání s odpady, do jakých kategorií 
se odpady rozdělují, jak se hodnotí a označují nebezpečné vlastnosti odpadů a jaké jsou 
povinnosti původců těchto odpadů. Dále se seznámili s testy ekotoxicity a různými způsoby, 
jak odstraňovat nebezpečné odpady. Přednášející byla Ing. Zuzana Korandová ze společnosti 
MikroChem LKT, s. r. o.
Další přednáška „Šetrná doprava a mobilita“se uskutečnila u příležitosti Dne Země. Před-
nášející Ing. Tomáš Otepka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a auditor bezpečnosti 
pozemních komunikací, seznámil žáky se základními pojmy, které souvisejí s dopravou a 
dopravním plánováním, např. s faktory ovlivňujícími volbu dopravního prostředku nebo s 
prognózou vývoje automobiliumu a jeho vlivu na životní prostředí.
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Střední škola průmyslová, 
hotelová a zdravotnická 
Uherské Hradiště

n Adresa školy: Kollárova 617, 686 01 
     Uherské Hradiště
n Tel.: 572 433 911, Fax: 572 540 255
n E-mail: ssphz@ssphz-uh.cz, www.ssphz-uh.cz
n Jméno ředitele: Ing. Jaroslav Zatloukal
n Koordinátor ASPnet: 
     PhDr. Soňa Juračková (jurackova@ssphz-uh.cz)

Škola je členem ASPnet od roku 2003.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Životní prostředí a udržitelný rozvoj (besedy, 
exkurze, soutěže, přednášková činnost na téma 
Energie a ekologie)
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví 
(Comenius, Leonardo, Přeshraniční spolupráce)

Popis nejdůležitějších projektů v rámci 
ASPnet:
Od 1. ledna 2012 se naše škola stala 
jednou z 25 základních a středních 
škol v České republice, které se zapojily 
do tříletého projektu Dějepis v 21. 
století: multimediální aplikace pro dě-
jepisnou výuku.
Cílem celého projektu, jehož řešitelem 
je Ústav pro studium totalitních režimů, 
je zvýšit úroveň dějepisného vyučování 
ve školách. Zaměřuje se na problema-
tiku porušování lidských práv v historii 
československého státu.
Ústav pro studium totalitních režimů 
vytváří metodické materiály a výuková 
DVD k dějinám 20. století (téma nor-
malizace, politických procesů, kolekti-

vizace, holocaustu atd.), které učitelé zapojení do projektu využívají při výuce. Následně 
poskytují zpětnou vazbu ÚSTR. Tato spolupráce vede ke zkvalitnění vzdělávání v dané proble-
matice, přičemž je kladen důraz především na chápání dobových souvislostí a mechanizmů, 
které vedou k nastolení a udržení totalitního systému.
Abychom zintenzívnili zavádění tématu novodobých dějin do výuky, účastníme se každý rok 
v listopadu projektu organizace Člověk v tísni „Příběhy bezpráví – měsíc ilmu na školách“.
Uspořádáme tedy projekci dokumentu, který pojednává o období komunistického Českoslo-
venska. Poté následuje beseda s pamětníkem těchto událostí. Snažíme se tak přimět žáky a 
studenty k přemyšlení a diskuzi o stále živé etapě našich dějin.
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Vyšší odborná škola a Střední 
zemědělská škola Tábor, 
Náměstí T.G.Masaryka 788

n Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 788, 
     390 02 Tábor
n Telefon: 381 252 686
n E-mail: reditel@szestabor.cz
     www.szestabor.cz
n Jméno ředitelky: Ing. Blažena Hořejší
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Ing. Anna Hamerníková

Škola je členem ASPnet od roku 2003.
Zaměření v rámci ASPnet:
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Vzhledem k zaměření naší školy a vztahu k život-
nímu prostředí se v naší práci zabýváme nosným 
tématem Výchova k ochraně životního prostředí.
V rámci této aktivity žáci školy pracovali na oze-
lenění budovy školy pokojovými rostlinami a su-
kulenty. Měli nejen zpříjemnit prostředí školy, ale 
i naučit se pečovat o nejbližší zeleň.
Velice si vážíme kulturních tradic jako jsou oslavy 
adventu, Vánoc – na tato témata jsme připravili 
soutěž pro podobně zaměřené školy v regionu s 
podzimní a adventní tématikou. Po soutěži žáci 
školy uspořádali vánoční výstavu, která se setkala 

s pozitivním ohlasem veřejnosti. Podobně jako Vánoce jsme oslavili i Velikonoce – opět jsme 
uspořádali výstavu. Výstavy se zúčastnilo sdružení „Šupky dupky“ z blízké Jeníčkovy Lhoty. 
Spolupráce se velice vydařila a vzhledem k věku zúčastněných můžeme říci, že jsme tímto 
pozitivně působili na mezigenerační vztahy.
V mnoha soutěžích a projektech se zabývá škola obnovitelnými zdroji energie:
– v rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí žáci 2. ročníků poznávali využití a ekono-
mické zhodnocení obnovitelných zdrojů energií od vodní energie, přes tepelná čerpadla, až 
po pasivní domy... Projekt bude pokračovat i v dalším roce.
– Velice přínosným projektem pro žáky 1. a 2. ročníků byl projekt Živá voda, v rámci něhož 
žáci během výuky chemie zjišťovali kvalitu vod v Tismenickém potoce a v Jordánu v Táboře. 
V tomto projektu pokračujeme i v letošním školním roce. Žáci tento projekt zpracovávají i v 
podobě seminárních prací.
Samozřejmou aktivitou školy je výchova žáků k evropanství (projekty se zahraničními ško-
lami), výchova žáků k solidaritě, k humanismu (návštěva haitských studentů zorganizovaná 
společností ADRA), pomoci potřebným (sbírky pro handicapované).



Základní škola UNESCO

n Adresa: Komenského náměstí 350, 
     686 62 Uherské Hradiště
n Telefon:  572 540 904
n www.zsunesco.cz
n Jméno ředitele: Mgr. Jan Vorba
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Ladislava Mikuláštíková

Škola je členem ASPnet od roku 1967.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Dotkni se 20. století! – ZŠ UNESCO, pilot-
ní škola projektu Národního muzea
Podpora výuky moderních českých a česko-
slovenských dějin 20. století v mezinárodních 
souvislostech na ZŠ a SŠ
Tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, 
inancovaný z Evropského sociálního fondu v 
rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, si klade za cíl více za-
pojit paměťové instituce do výuky dějin 20. 
století na základních a středních školách. 
Autoři projektu chtějí žáky oslovit atraktivním 
způsobem – prostřednictvím expozic, výstav, 

sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. S využitím moderních 
technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových před-
mětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století přiblíží studentům opravdu téměř na dosah.
Partneři projektu: Filozoická fakulta UK, Asociace učitelů dějepisu ČR, Asociace muzeí a 
galerií ČR, Moravské zemské muzeum, Muzeum Českého lesa v Tachově, Hornické muzeum 
Příbram, Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Projekt Comenius 
Train for Europe – The Comenius Express
Řecko Německo – Španělsko – Rakousko – Maďarsko – Itálie – Polsko
Cílem našeho společného projektu bude v příštích dvou letech vytvoření velkého modelu 
železnice, kterým se propojí všechny zúčastněné partnerské země. Jednotlivé školy představí 
vlastním originálním způsobem svou kulturu, historii, jazyk, hudbu, tradice, náboženství, jídlo 
a přírodu. Neodmyslitelnou součástí spolupráce budou i vzájemné návštěvy zástupců part-
nerských škol. Jelikož se projektu účastní jak základní, tak střední školy, bude rovněž jeho 
cílem předat si své osobní zážitky, zkušenosti a informace, přijmout odlišné zvyklosti jednot-
livých kultur. Spolupráce ve věkově smíšených skupinách umožní a také podpoří význam slova 
pomáhat si a respektovat se.
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Základní škola Ústí nad Labem, 
Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace

n Adresa: Školní náměstí 100/5, 400 01 
     Ústí nad Labem
n Telefon:  475 600 054
n E-mail: zspredlice@ustipost.cz
     www.zspredlice.cz
n Jméno ředitele: Bc. Mgr. Martin Košnar
n Jméno koordinátora ASPnet: 
n Mgr. Běla Sklenářová

Škola je členem ASPnet od roku 1999.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Unesco Cup
Na počest našeho členství v rámci ASPnet po-
řádáme každoročně v měsíci červnu turnaj v 
malé kopané pro žáky ze škol, jako je naše, 
tzn. s vysokým procentem romských dětí. 
Akce, kterou chápeme jako příspěvek k rov-
ným příležitostem, se zúčastňují nejen děti z 
ústeckých škol a okolí, ale i ze škol, se kterými 
nás pojí dlouholeté přátelství a partnerství.
Letošní ročník patřil k nejzdařilejším sportov-
ním akcím školy. O putovní pohár se utkali 
mladí fotbalisté z Trmic, ze ZŠ Havlíčkovo ná-
městí a ze ZŠ Graická, obě z Prahy.

Předlice sobě
Tento rozsáhlý projekt, inancovaný z Dotačního programu MŠMT na podporu integrace rom-
ské komunity, realizujeme již osmým rokem. Postupně zasáhl všechny oblasti naší výchovně 
vzdělávací práce.
Prostředky byly využívány na podporu integrace romských dětí, na metodickou podporu pe-
dagogických pracovníků, na tvorbu didaktických materiálů a také na podporu informačních 
a osvětových aktivit zacílených na místní komunitu.
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Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí

n Adresa: Masarykova 101, 757 01, 
     Valašské Meziříčí
n Telefon: 571 755 555
n E-mail: oavalmez@oavm.cz, www.oavm.cz
n Jméno ředitele: Mgr. Aleš Kubíček
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Andrea Ježková

Škola je členem ASPnet od roku 1997.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Naše škola se zapojuje především do soutěže 
This is our time – United the Nations, což je 
dvacetičtyřhodinová soutěž,začínající v 00.00 
GMT, kdy studenti hledají odpovědi na otázky 
z celého světa a nejrychlejší škola s největším 
správným počtem odpovědí vítězí. Tato sou-
těž probíhá v květnu a novodobě i v listopa-
du.V květnu 2012 jsme získali 3. místo.

Druhým největším projektem je environmen-
tální výchova, účastníme se výukových pro-
gramů Klubu ekologické výchovy, exkurzí do 

významných míst jako čističky odpadních vod, úpravny čisté vody, sběrného dvora.
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Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská Valašské Meziříčí

n Adresa: Zašovská 100, 757 01, 
     Valašské Meziříčí
n Telefon: 571 621 466
n E-mail: kancelar@sklarskaskola.cz 
     www.sklarskaskola.cz
n Jméno ředitelky: Mgr. Dana Budayová
n Jméno koordinátora ASPnet: MgA. Josef Divín

Škola je členem ASPnet od roku 2009.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 
Valašské Meziříčí, založená roku 1944, nava-
zuje na dlouholetou tradici sklářství na Mo-
ravě. V současné době škola svými programy 
i mimoškolními aktivitami nabízí technické 
zázemí patřící k nejlepším v České republice. 
Navazuje a rozvíjí kontakty se středními a 
vysokými školami uměleckého i technického 
zaměření doma i v zahraničí. S moderní školní 
ateliérovou hutí, brusírnami, rytebnou, fusin-
govou dílnou, malírnami, sklofoukařskou díl-

nou a chemicko-technologickou laboratoří, také samotnými ateliéry kresby a malby, mode-
lovaného a pískovaného skla, ateliéry vitráží a šperků tvoří unikátní instituci, která přispívá 
ke zkvalitnění uměleckého školství v České republice. Škola se proiluje obory design skla, 
průmyslový design a užitá malba.

Zdejší chemicko-technologická laboratoř Glass Centrum spolupracuje více než 10 let s vě-
deckými pracovišti po celé Evropské unii. Škola získala v roce 2005 ocenění Czech 100 Best, 
čímž se zařadila do stovky nejlepších školských institucí v České republice. Do sítě přidruže-
ných škol UNESCO byla SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí začleněna v roce 2009. Každoročně 
se žáci pod vedením pedagogů věnují aktuálním tématům a jejich zpracováním a přenesením 
do umělecké a řemeslné podoby. V posledních letech byly představeny projekty: Vesmír zná-
mý i neznámý, Biodiverz – Ita, United colours of SUPŠ, I love SUPŠSVM. Pro všechny žáky 
a pedagogy je členství v síti přidružených škol UNESCO pozitivním signálem, že umění ve 
spojení s řemeslnou tradicí je v současnosti podporováno a upevňuje si svou pozici.
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Základní škola Zlín, Křiby 4788, 
příspěvková organizace

n Adresa: Křiby 4788, 760 05 Zlín
n Telefon: 577 142 075
n E-mail: zskriby@zlinedu.cz
     www.zskriby.zlinedu.cz
n Jméno ředitele: Mgr. Zdeněk Mikoška
n Jméno koordinátora ASPnet: 
     Mgr. Šárka Seidelmannová

Škola je členem ASPnet od roku 2000.
Zaměření v rámci ASPnet:
Lidská práva, demokracie a tolerance
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Naše škola se nachází na největším sídlišti ve 
Zlíně – Jižní svahy. Žáci jsou vyučováni podle 
Školního vzdělávacího programu pro základ-
ní vzdělávání Duhová škola. Máme třídy pro 
pohybově nadané žáky se zaměřením na há-
zenou.

Naše projekty:
Recyklohraní – sbíráme baterie a drobná 
elektrozařízení. Za sebrané kilogramy škola 
získává body, které poté může vyměnit za 
ceny nabízené na webových stránkách soutě-
že v katalogu odměn http://www.recyklohra-

ni.cz/. Sběr jsme pojali i jako celoroční soutěž tříd s vyhlášením výsledků a předáním odměn 
na konci školního roku. Za uplynulé pololetí žáci přinesli k recyklaci 155 kg vysloužilých 
elektrospotřebičů a 150 kg baterií, které by jinak skončily ve velké míře na skládkách.

Adopce afrických dětí – sponzorujeme chlapce z Guineje. Výtěžek jednoho sběru odpado-
vých surovin věnujeme na vzdělávání Samuela. Pravidelně jsme s ním v písemném kontaktu.
Týden zdraví – žáci se dozvěděli o významu zdravé stravy, pohybu a zdravém životním stylu, 
ochutnali zdravou svačinku a věnovali se muziko-terapeutické relaxaci, vaření, uspořádala se 
klauniáda plná soutěží a zdravého pohybu, seznámili se s pravidly první pomoci a vyzkoušeli 
si je.

Projekt Tradiční česká řemesla – oplétání nádob drátem, paličkování, tvoření s korálky, 
vánoční tvoření (perníčky, vystřihovánky, novoročenky, dekorace, představení: klasická vánoč-
ní hra o Ježíšku, dobové oblečení.
Ukázka tradičních valašských nástrojů (fujara, ústní harfa, brumle, koncovka – píšťala) valaš-
ský kroj, zvyky a tradice – masopust (výroba masek).

Další realizované projekty
Spolupráce se ZŠ speciální a Praktickou při Dětském domově Lazy, sponzorování zvířete v 
ZOO Lešná „Máme svoje zvíře“ (Panda červená), Moje město Zlín a jeho okolí (vyhledej, na-
piš, vyfoť), „Kamarádi přes hranice“ – sportovní, jazyková a kulturní spolupráce se ZŠ Martin, 
Comenius, Den otevřených dveří pro budoucí žáky a rodiče, Zdravé zuby, Noc s Andersenem, 
Den Země, Školička nanečisto, Holocaust a současnost: Terezín, Osvětim, Pasování prvňáčků 
na čtenáře, Prevence šikany, výchovně vzdělávací zájezdy.
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ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, 
Znojmo

Adresa: Klášterní 2, 669 02 Znojmo
Telefon: 515 227 532 
E-mail: hubatka@evokace.cz
www.evokace.cz
Jméno ředitele: Mgr. Miloslav Hubatka
Jméno koordinátora ASPnet: 
Mgr. Barbora Ensingerová

Škola je členem ASPnet od roku 2009.
Zaměření v rámci ASPnet:
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví

Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet:

Významná výročí 2011/2012
Projekt se konal dne 28. března 2012 a byl 
založen na významných výročích osobností či 
událostí českého i celosvětového významu. 
Žáci pracovali v menších skupinách různo-
rodého složení, které si z nabízených témat 
sami vybrali. Někteří si zvolili např. populární 
hudební skupiny, jiní katastroickou událost 
potopení Titaniku či cestovali časem do dob 
Rudolfa II. nebo společně s Waltem Disneyem 
putovali do říše pohádek.

Do projektu se zapojili žáci 2. i 1. stupně a zábavnou formou kvízů a projektů zvládali daná 
témata zpracovat do mnoha vlastnoručně vyrobených plakátů, které ovládly všechny chod-
by na celé škole. Do projektového dne se zapojili všichni učitelé, kteří si s přípravami dali 
opravdu záležet, což bylo vidět na výstupech formou plakátů či na samotných diskuzích v 
kmenových třídách na závěr výuky, kde si žáci vyměnili své poznatky s ostatními spolužáky.
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