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Věc: Poděkování za účast v projektu Světová škola 

Va�ž
ěny�  paně magištr
ě,

jmě�něm vždě
 la� vací� organižacě ARPOK, o. p. š., rěaliža� tora projektu Světová škola, Va�m chcěmě 
podě
kovat ža podporu š
kol v u� c
ašti a aktivita� ch špojěny�ch š tí�mto projěktěm. 

Ra�di bychom touto cěštou vyšlovili dí�ky a užna�ní� ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o., ktěra�  
šě v lětoš
ní�m rocě do projěktu žapojila a jějí�ž
  uc
itělě�  i ž
a� ci, ža podpory vědění� š
koly, pěc
livě
  a 
švě
domitě
  cěly�  rok na projěktu pracovali. Ž2 a� ci šě špolěc
ně
  š uc
itěli rožhodli financ
ně
  podpor
it 
konkrě� tní� štr
ědoafrickou š
kolu a rovně
ž
  rožš
í�r
 it pově
domí� o vždě
 lanošti v africky�ch žěmí�ch. 
Ví�cě šě o pra� ci š
kol žapojěny�ch do projěktu mu5 ž
ětě doc
í�št napr
í�klad ŽDE. 

Velice si ceníme aktivního přístupu školy, nadšení a množství času i energie, které do 
projektu učitelé i žáci vložili. Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat
do výuky i celkového života školy, podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o 
dění kolem nás v duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně. 

Ža�kladní� filožofiě projěktu podporujě vždě
 la� va�ní� a pr
í�pravu ž
a� ku5  na rěa� lny�  ž
 ivot v 
globaližovaně�m švě
 tě
  a opí�ra�  šě o jědnoduchou mětodologii tr
í� kroku5 : uč se – zjišťuj – jednej. 
Ža�kladěm šnahy o ží�ška�ní� titulu jšou aktivní� ž
a� ci podporovaní� pědagogy. 

Dí�ky cěloroc
ní�mu u� šilí� šě štala ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. jědnou ž 84 š
kol v Č2ěškě�  
rěpublicě, ktěrě�  již
  titul Svě
 tova�  š
kola ží�škaly. Gratulujěmě! 

Žiškěm titulu vš
ak aktivita š
kol někonc
í�, drž
 itěl cěrtifika� tu muší� i nada� lě žohlědn
 ovat globa� lní� 
tě�mata a žapojovat jě do vy�uky i dalš
 í�ch š
kolní�ch aktivit. Vě
r
í�mě, ž
ě š
koly, ktěrě�  titul ží�škaly, 
budou proto i nada� lě pokrac
ovat v aktivitě
  a ža� jmu o dalš
í� mož
nošti žapojění� šě do věr
ějně�ho 
dě
ní�. 

Dě
kujěmě Va�m ža podporu š
kol v tě
chto i podobny�ch aktivita� ch. 
V pr
í�padě
  ža� jmu o dalš
 í� informacě o projěktu c
i koměnta� r
ě, jšmě Va�m plně
  k dišpožici. 

S poždravěm, 
Adě� la Pí�chova�  

Koordina� torka projěktu 
aděla.pichova@arpok.cž 
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