
škola základ života

Největší ekologičtí srdcařimezi
pedagogy převzali ocenění
Tři desítky nejzapáleněj-
ších a nejaktivnějších pe-
dagogů vyučujících envi-
ronmentálních výchovu
z celé České republiky
ocenila společnost
Recyklohraní. Za svou
celoroční práci obdrželi
certifikát Ekoučitel roku.

O dborná porota z jejich
středu vybrala ještě
absolutní vítězku, která
si odnesla titul Ekouči-

tel roku. Stala se jí Lenka Hrnčí-
řová – učitelka přírodopisu a an-
gličtiny se Základní školy Týnec
nad Labem.
Učitelky a učitelé zmateřských,

základních a středních škol, ale
i zájmových kroužků, plnili celý
rok zadání vzdělávacího progra-
mu Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět. Ta spočívala především
v tom, že se svými žáky a studen-
ty řešili osvětové úkoly, vymýšleli

a realizovali projekty, vedli ne-
tradiční hodiny a sdíleli zkuše-
nosti z environmentální výchovy
a zejména pak v oblasti třídění
a recyklace elektrospotřebičů a
baterií, a dále také v oblasti před-
cházení vzniku odpadů.
„Kritéria byla poměrně přísná.

I proto si myslím, že ti, kteří je
splnili se právemmohou pyšnit

titulem Ekoučitel roku,“ řekla
Hana Ansorgová, ředitelka
Recyklohraní, a dodává: „Čeho si
nejvíce vážím, je to, že tito peda-
gogové dokážou pro ochranu pří-
rody nadchnout své žáky a stu-
denty. Vychovávají tak generaci,
která bude ohleduplnější k život-
nímu prostředí než jejich rodiče.
Věřím, že to, co se ve školách od
útlého věku učí, se promítne i do
toho, jaký životní styl si jednou
zvolí.“
Slavnostní předání certifikátů

Ekoučitel roku 2018/20919 a vy-
hlášení titulu Ekoučitel roku se
uskutečnilo v brněnskémHotelu
Atlantis. Vítězka Lenka Hrnčířová
si odnesla také odměnu v podobě
20 tisíc korun pro svou školu na
další rozvoj ekologické výchovy
na Základní škole v Týnci nad
Labem.
Školní vzdělávací program

Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět má za sebou již 11 let exis-
tence, je do něj zapojeno 3720
škol. Letošní projekt Ekoučitel
roku byl již jeho třetím ročníkem.

Ocenění Ekoučitelé roku 2018/2019
Jana Libovická Základní škola, Bílina
Lenka Komárková Mateřská škola Pohádka, Šumperk
Marie Víšková Základní škola Janov
Miroslava Schildová ZŠ aMŠ Olší
JanaMiková Základní škola Nezdenice
Eva Veselá Základní škola Červená Voda
Zdeňka Krmášková ZŠ aMŠ Kašava
Jakub Koráb Gymnázium Jaroslava Heyrovského
Alena Brixí ZŠ aMŠ Kněžmost
Zdenka Vančurová ZŠ Kolín III., Lipanská
Jitka Kováříková Malostranské gymnázium
Iva Trnková Základní škola Ronov nad Doubravou
Bohunka Vrchotická ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren
Lenka Hrnčířová ZŠ Týnec nad Labem
Kateřina Polívková ZŠ aMŠ Bečov
Irena Családiová SPŠ elektrotechniky a inform., Ostrava
Romana Dobiášová Základní škola T. G. Masaryka, Milovice
Pavla Vojtková Základní škola T. G. MasarykaMilovice
Petruše Hudecká Fakultní MŠ při PF UK, Praha
Marie Machancová Základní škola aMateřská škola Hranice
Kristýna Ondřejová Základní škola Heřmanice u Oder
Jana Dvořáková Základní škola Ostrava, Gajdošova
Šárka Kalferstová Výtvarný kroužek Šikulové
Jana Sýkorová Mateřská škola Lom
Andrea Tláskalová Základní škola J. V. Sládka, Zbiroh
Jiřina Ciglerová Základní škola aMateřská škola Chbany
Jana Sýkorová Základní škola Pavlíkov
Eva Kobzová Základní amateřská škola Bělá
Václav Kotrc ZŠ aMŠ Krásný Dvůr
Miloslava Jehličková Základní škola Pardubice – Polabiny

DRŽITELÉ CERTIFIKÁTU.

LENKAHRNČÍŘOVÁ

University
of NewYork
in Prague
spolupracuje
s JA CZECH

V tomto školním roce
University of New York
in Prague (UNYP) na-
vázala spolupráci

s JA Czech. Jedním z hlavních cílů
je rozšířit program JA Studentská
firma až do poloviny středních
škol v České republice, ale i více
podporovat vzdělávání pedagogů.
JA Czech už 27 let spolupracuje

se vzdělávacími zařízeními od
mateřských až po vysoké školy
v České republice. Formuje pod-
nikatelskémyšlení a finanční
gramotnost mladých lidí a po-
máhá jim nastartovat kariéru.
V tomto školním roce se rozhodla
prestižní UNYP neziskovou orga-
nizaci finančně podpořit.
„Díky této spolupráci jsme

o krok blíž k rozšíření programu
JA Studentská firma do poloviny
středních škol,“ říká Martin Smrž,
generální ředitel JA CZECH.
University of New York in Pra-

gue je hlavním partnerem všech
akcí a programů pořádaných JA.
„University of New York in Pra-
gue pomáhá připravovatmládež
na finanční odpovědnost a pod-
nikání. Jejím dlouhodobým hes-
lem je 'vzdělávání zítřejších vůd-
ců', nyní kromě vzdělávání a pří-
pravy našich vlastních studentů,
pracujeme i s JA na tétomisi pro
studenty po celé České republice,“
uvedl Sotiris Foutsis, generální
ředitel UNYP.
Hlavním partnerem je Univer-

sity of New York in Prague napří-
klad na workshopech ke Stu-
dentské firmě, školení učitelů, fi-
nále Studentské firmy apod. Spo-
lupráce byměla být velkým pří-
nosem nejen pro studenty, ale
také pro jejich pedagogy, kteří je
provázejí JA programy.

Junior Achievement je nejstarší
vzdělávací organizace na světě,
která letos oslaví své 100. výročí
a která působí ve více než 120 ze-
mích světa. Do programů JA se
každoročně zapojí milion dětí
a studentů. JA Czech je nezisková
vzdělávací organizace, která již
27 let realizuje na školách ucele-
nou koncepci nadstandardního
vzdělávání.
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