
         Gymnázium Karla Čapka Dobříš 

      Ve školním roce 2008/2009 jsme se zapojili do projektu Světová škola. Po vyhodnocení 
dotazníků a zpracování auditu jsme zjistili nedostatky v informovanosti našich studentů, a 
proto jsme se rozhodli doplnit jejich znalosti tak, aby se dokázali orientovat v problematice 
ekonomické globalizace, klimatických změn i lidských práv. Nejvíce nás zaujalo poslední 
téma.
     Myslíme, že naše aktivity ve spolupráci s vyučujícími základů společenských věd, 
občanské výchovy, zeměpisu, dějepisu, biologie a českého jazyka byly pro naše studenty 
velmi přínosné. V rámci této činnosti jsme připravili informační a výukové programy. 
Navázali jsme spolupráci s mezinárodní humanitární organizací Adra. Zajistili jsme pro 
všechny třídy besedy v rámci programu rozvojového vzdělávání PRVÁK. Měli jsme možnost 
zúčastnit se těchto programů:

1. Úvodní program aneb humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
2. Globální vesnice
3. Páni ministři
4. Cizinci v České republice
5. Súdán – život v poválečné rozvojové zemi

Besedy byly interaktivní, probíhaly živé diskuse, pracovalo se s konkrétními fakty, 
s fotografiemi, všichni se zapojovali a bezesporu získali mnoho nových poznatků.
Velmi zajímavé bylo i posezení studentů primy s paní Hanou Prouskovou – koordinátorkou 
dobrovolníků občanského sdružení Berkat. Děti se dozvěděly mnoho o migrantech, 
uprchlících a cizincích a o problémech, se kterými se zde setkávají. V hodině českého jazyka 
reagovaly na dané téma písemnou slohovou prací, kterou doplnili obrázkem. (viz příloha 
Čečensko ČJ)
      Byly nám zapůjčeny fotografie z Čečenska spolu s obrázky, které malovaly čečenské děti 
(viz příloha Čečensko obrázky dětí). 
S těmito  materiály pracovali učitelé v hodinách občanské výchovy, ale zajímavé byly i pro 
starší studenty v hodinách ZSV ( viz příloha Berkat). 
Jako připomenutí potlačování lidských práv každoročně navštěvuje 4. ročník a oktáva 
Památník Vojna – muzeum obětí komunismu.
      Dále jsme se zapojili do projektu Českého výboru pro UNICEF Panenka. K účasti jsme 
vyzvali nejen naše studenty, ale i obyvatele Dobříše . Tyto panenky jsou určeny k „adopci“ za 
částku 600 Kč, která bude použita na očkování jednoho dítěte z rozvojové země. Střihy na 
panenky jsme spolu s dalšími informacemi umístili v Městské knihovně a Městském 
informačním středisku, kde jsme také později panenky vystavili. Zájem kolemjdoucích o 
koupi panenky nás přivedl na myšlenku vytvořit zde prodejní místo UNICEF (viz příloha 
Panenky UNICEF).
     Měli jsme také možnost začít pracovat na ekologické problematice. Nabídku jsme 
neodmítli.
     V lednu letošního roku jsme společně s Městským úřadem Dobříš zahájili pilotní program 
na zjištění zájmu o třídění bioodpadu. Vytvořili jsme informační letáky, které jsme roznášeli 



do schránek občanů, zajistili jsme sběrná místa pro nezávazné přihlášky a v závěru jsme 
vyhodnotili výsledky ( viz příloha Bioodpad ). 
     Naše škola rozvíjí další aktivity spojené s globální problematikou. Od roku 2001 u nás 
probíhá Adopce na dálku. V současné době máme „adoptované“ čtyři děti z Indie a do 
letošního roku také dívku z Ugandy. Jednoho chlapce si po čtyřleté třídní péči adoptovala 
rodina spolužačky. Z peněz se dětem hradí školné, pomůcky (učebnice, sešity, tužky…), 
školní uniforma a drobné dárky a také se přispívá např. na výstavbu nové školy apod.
       V letošním roce škola pořádala besedu o Afghánistánu.,,,:???doplnit
       V rámci ekologické výchovy každoročně absolvuje jedna třída ekokurz, kde studenti 
absolvují teoretickou i praktickou výuku o životním prostředí a ekosystémech.
       V loňském roce jsme rozběhli projekt Biologie v praxi, kde se studenti seznamují 
s jednotlivými typy krajiny a ekosystémů v České republice. Mají možnost učit se poznávat 
jednotlivé druhy rostlin a živočichů – od běžných po ohrožené a chráněné. Studenti srovnávají 
jednotlivé ekosystémy a sledují vliv člověka na ně. Uvědomují si při tom, že člověk svoje 
prostředí ovlivňuje na každém kroku a každým svým činem. Hlubší poznání všech těchto 
souvislostí vede k uvědomění si zodpovědnosti každého jednotlivce za svět, ve kterém žijeme.
      Na září příštího školního roku připravujeme konferenci o globálních problémech. Chtěli 
bychom zde představit i projekt Světová škola a všechny účastníky přesvědčit o nutnosti 
zamyšlení se nad touto problematikou.

Informace k činnosti naší školy naleznete na internetových stránkách www.gymkc.cz




