
 

 

                                       

 

AUDITOVÁ ZPRÁVA 

 

Škola Kavčí hory získala certifikát Světová škola, zaštítěný Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí, v roce 2014. V následujících letech škola 

pokračovala v tradici Světové školy, intenzivně se věnovala několika tématům z oblasti globální 

rozvojové výchovy. Ve školním roce 2019/2020 se škola věnovala tématu životního prostředí 

a akce byla nazvána Ukliďme Česko, Chráníme naše životní prostředí. Z důvodu pandemické 

situace bylo toto téma rozděleno do dvou let, proto v něm studenti pokračovali i ve školním 

roce 2020/21. Pro školní rok 2021/2022 si škola vybrala dvě témata: odpovědná spotřeba a 

dětská práva – právo na vzdělání. 

 

Akce: 

V rámci zvolených témat zorganizoval světový tým řadu zajímavých a různorodých akcí pro 

žáky školy i veřejnost (rodiče a přátelé školy). Škola se věnovala již tradičním aktivitám na 

podporu adoptivního studenta Petera, kterého podporují již pátým rokem ve studiu, např.: 

Pečení pro Petera, charitativní Běh pro Petera, dopisování si se školou Vijito a Peterem, sbírky 

školních pomůcek a jiné. Cílem těchto aktivit je nejenom podpora Petera, ale taky snaha 

informovat o přístupu ke vzdělávání v Keni a zároveň podpora dětského domova a školy 

v Nairobi, které založila společnost Afrika Africe. Hlavní koordinátor společnosti, pan Phanuel 

Oswetho, přijal pozvánku a na schůzce s týmem světové školy vyprávěl o svojí životní cestě, o 

životě v Keni a dalších tématech, která studenty zajímala. Mezi další činnosti patřilo: 

organizace knižních bazarů, příprava dopoledního programu pro celou školku organizována 

studentmi oboru sociální péče na téma odpovědné spotřeby, nebo založení instagramu 

Světové školy, kde studenti informují o aktivitách školního týmu a přidávají zajímavé 

informace k letošnímu tématu odpovědné spotřeby.  

 

Situace na škole a viditelnost projektu:  

Globální a rozvojové vzdělávání je integrální součástí života školy, objevuje se napříč různými 

předměty, v mimoškolních aktivitách i ve skrytém kurikulu. Světová škola je prezentována na 

webových stránkách školy (https://www.ksidlisti.cz/svetova-skola) a od letošního roku taky 

nově na Instagramu (@svetovaskola_kavcihory), který založili studenti.  

 

Ocenění: 

Obecně vzato je Škola Kavčí hory velmi inspirativním příkladem dlouhotrvající práce 
v programu Světová škola. Pedagogové a studenti se zvládli postarat o udržitelnost tím, že 
postavili tým Světové školy a rozjeli jeho činnost po odmlce, která byla způsobena uzavřením 
škol v důsledku pandemie covidu-19. Na škole funguje silný tým, projekt se děje na různých 
úrovních školy, probíhá kontinuálně během roku i na sebe navazujících let a je její integrální 
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součástí. Jednotlivé aktivity jsou smysluplně provázány a sami učitelé konkrétně jmenují posun 
v oblasti postojů, ke kterému u studentů dochází. Vzhledem k několikaleté úzké spolupráci se 
společností Afrika Africe jsou studenti vedeni k dárcovství a dobrovolnictví prostřednictvím 
různých aktivit, sbírek a projektů v průběhu celého školního roku. Studenti berou své zapojení 
velmi vážně a dává jim možnost seberealizace. Aktivity realizované v rámci programu Světová 
škola mají velmi pozitivní vliv na celkové klima a mezilidské vztahy na škole. Právě oddanost a 
zapálení pro program, který má na škole Kavčí hory své pevné místo je nutno ocenit 
především. Odzrcadluje se to nejenom na počte a kvalitě každoročně realizovaných akcí, ale 
také na tom, že se škola zapojuje i do činností nad rámec „povinných“ aktivit jako např. 
pilotování nového projektu Kontinuum Světových škol nebo prezentace své činnosti na 
Úvodním setkání pro nově zapojené školy.  
 

Doporučení:  

Bylo by skvělé, kdyby se podařilo nastavený trend udržet, a i nadále kontinuálně pokračovat 

v dalších aktivitách. Podle uvážení doporučujeme popřemýšlet, jak ještě více zapojit do své 

činnosti, místních akcí a GRV výuky celou školu (mimo tým světové školy) a jak aktivity lépe 

šířit i mezi širokou veřejnost. Rádi bychom vás také chtěli motivovat k oslovování mediálních 

partnerů.  

 

Závěr:  

Není pochyb, že základní principy Světové školy jsou na Škole Kavčí hory v Praze plně 

integrovány. Existuje zde silný učitelský tým, který má zázemí ve vedení školy a je schopný 

motivovat žáky k nadstandardním výkonům. Certifikát Světové školy je prodloužen do roku 

2027. 

 

Audit provedl 14.6. 2022 Jan Pokorný. Auditovú zprávu vypracoval Jan Pokorný a Zuzana 

Daubnerová. 

 

 

 

 


