AUDITNÍ ZPRÁVA
Certifikát Světová škola, který je zaštítěný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a
Ministerstvem zahraničních věcí, získala Základní škola Ptení v roce 2016.
Tato zpráva vychází z rozhovorů s žáky a pedagogy uskutečněnými 27. 4. 2018, učitelský tým také
vyplnil následně dotazník. Cílem místní akce bylo u žáků budovat solidaritu, odpovědnost a sociální
cítění, u širší veřejnosti pak bylo cílem informovat o projektech školy a zapojit je skrze finanční sbírku
do řešení problému.
MÍSTNÍ AKCE
Žáci ze ZŠ Ptení vybrali během svých aktivit na místní akci celkem 6581 Kč, které poslali na veřejnou
sbírku Běh pro Afriku.
Hlavní aktivitou týmu bylo zajistit stánek s občerstvením a osvětovou kampaň. Ve spolupráci
s vedoucím kroužku světová škola a s rodiči děti zvládli stánek připravit a plně za něj převzali
odpovědnost. Žákovský tým v rámci stánku poskytoval i informace o projektech Světová škola a Běh
pro Afriku. Žáci si připravili také postery o životě lidí se zdravotním znevýhodněním a vyzkoušeli si
simulaci některých hendikepů, aby si mohli celou situaci lépe představit.
Realizační tým Světové školy tvořilo třináct žáků kroužku Světová škola a dále několik pedagogů,
jejichž role v projektu byla rozličná. Doprovodný program akce zajišťovali i další žáci školy. Členové
kroužku zabezpečili výzdobu stánku a prodej občerstvení.
Akce byla propagována prostřednictvím webu školy (www.zsmspteni.cz) a webových stránek Světové
školy Ptení (svetskolapteni.wixsite.com/sspt), dále také přes sociální sítě (Facebook Světová škola
Ptení). Výstupy v podobě fotodokumentace a videa jsou opět dostupné na zmíněných webech.
Tým světové školy se během roku setkával pravidelně každých čtrnáct dnů a kromě přípravy
závěrečné místní akce také absolvovali výukové lekce GRV.
Situace na škole a viditelnost projektu
Globální rozvojové vzdělávání je na ZŠ Ptení součástí výuky a na webových stránkách školy i
zvláštních stránkách projektu jsou prezentovány informace o projektu Světová škola (např.
http://svetskolapteni.wixsite.com/sspt). Tým učitelů na této škole je v této oblasti velmi aktivní,
učitelé jsou do projektu také hodně zapálení a motivují žáky k práci na projektu. Projekt se podařilo
zviditelnit a zpropagovat rovněž mezi rodiči a v okolních městech a vesnicích pomocí letáků a plakátů,
ale také zejména díky spolupráci s místními hasiči a zástupci obce Ptení. Propagace akcí probíhala
také na facebooku školy.

Ocenění:
Žákovský i učitelský tým Světové školy pracoval na projektu s velkým nasazením a chutí. Pozitivní
rovněž je, že se žáci pravidelně setkávali a připravovali se na místní akci. Někteří žáci na projektu
participovali v minulých letech, proto mohli zúročit své dřívější zkušenosti. Pozitivně hodnotíme
organizační zvládnutí příprav a také velmi dobré komunikační dovednosti žáků, kteří byli velmi aktivní
při oslovování účastníků akce a dokázali dobře vysvětlit, co je to Světová škola, proč se jí účastní a co
je smyslem jejich počínání. Oceňujeme také práci týmu učitelů, kteří žáky během projektu vedli a
nechali také větší část rozhodování na nich samotných. Oceňujeme také další pedagogy či rodiče,
kteří přispěli napečením pokrmů (finančním vkladem) k akci samotné.
Doporučení:
Vzhledem k tomu, že velká část týmu Světové školy byla v 9. třídě, bude v dalším školním roce třeba
věnovat se důkladně sestavování nového týmu. Doporučujeme také vyzkoušet například nový typ
spolupráce na místní akci. Po ozkoušené spolupráci s místním úřadem a fotbalovým týmem se nabízí
například spolupráce s jinou (sousední) školou.
Závěr
Základní škola Ptení uplatňuje ve výuce všechny fáze Světové školy: uč se – zjišťuj – jednej; a splňuje
všechny požadavky certifikátu Světová škola. Certifikát Světové školy byl prodloužen do 30. 6. 2023,
společně s ním byla týmu zaslána také cedule s logem projektu.

