Prvních 14 českých škol získalo mezinárodní titul Ekoškola
Prvních čtrnáct českých škol získalo mezinárodní titul Ekoškola. Na základě důkladných auditorských
zpráv o tom rozhodla komise projektu Ekoškola. Dvacet škol, většinou dlouhodobě pracujících
v oblasti ekologické výchovy, se již v tomto prvním ročníku pokusilo o splnění náročných kritérií.
Ta se týkala ekologické výchovy s jejími praktickými dopady v provozu školy (oblasti energií, vody,
odpadů a prostředí školy). Projekt vyžadoval spolupráci a zapojení celé školy a aktivní iniciativu ze
strany žáků.
V projektu Ekoškola je v tuto chvíli zapojeno sedmdesát osm škol. Dvacet škol se již letos rozhodlo
požádat o udělení titulu. Po posouzení jejich písemné žádosti byl na školu vyslán tým odborných
auditorů, kteří doslova prošli školu od sklepa až po střechu, promluvili s žáky, učiteli, vedením,
provozními zaměstnanci a posoudily zda škola splnila náročná kritéria. Poté školy prošly finálním
posouzením komise, která potvrdila či nepotvrdila doporučení auditorů o udělení mezinárodního titulu
Ekoškola.
Slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola (Eco-Schools) proběhlo dne 27. června 2006 ve
Valdštejnském paláci ve spolupráci se Senátem ČR pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.
Projekt Ekoškola je po dobu dvou let spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Partnery projektu jsou Provident Financial, s.r.o. a Nadační fond Veolia.
Projekt na mezinárodní úrovni koordinuje organizace FEE (Nadace pro environmentální vzdělávání).
Koordinátorem projektu pro ČR je Sdružení TEREZA ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením
pro environmentální vzdělávání a koordinátorem projektu pro Jihomoravský kraj.
V ČR probíhá projekt v mezinárodní podobě poprvé, navazuje ale na předchozí čtyři ročníky české
verze projektu. Metodika projektu vede školy k cílenému propojení environmentální výchovy
s konkrétní praktickou činností jak žáků tak pedagogů vedoucích k ekologizaci provozu školních
budov a lepšímu vztahu k životnímu prostředí. Projekt zároveň napomáhá zkvalitnění vztahů mezi
žáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy, neboť vyžaduje týmovou spolupráci vedoucí k naplnění
kroků projektu a zároveň navázání užších vztahů dané školy s okolní komunitou – rodiči, představiteli
místních úřadů, neziskovými organizacemi, atp. Projekt Ekoškola směřuje k rozvoji schopností a
dovedností žáků pro život a vede je k šetrnějšímu a udržitelnějšímu způsobu života.
14 oceněných škol
Základní škola Antonína Sochora, Duchcov
Základní škola Provaznická, Ostrava - Hrabůvka
Základní a Mateřská škola Černovice
Základní škola Mohelno, okres Třebíč
Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9
Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava
Základní škola Borovského, Karviná
Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice
Základní škola Havířov - Město, Gorkého 1/329
Základní škola Nad Přehradou, Praha 15
Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem
Základní škola Milín;
Základní škola, Příbor, Dukelská 1346
Základní škola Rokycany, Čechova 855
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Slavnostní předávání titulů proběhlo ve Valdštejnském paláci
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