
Pražskou Základní školu školu gen.Janouška a Mateřskou školu Obláček  navštívili 
ředitelé škol z Českých Budějovic 
 
Ve čtvrtek 8. října 2015 navštívili ZŠ gen.Janouška  a MŠ Obláček, Šebelova 2,  Praha 9 
– Černý Most ředitelé a ředitelky základních škol a mateřských škol města České 
Budějovice pod vedením vedoucí odboru školství Magistrátu města České Budějovice 
Mgr. Bc. Dagmar Koubové. Záměrem návštěvy bylo na výjezdním zasedání ředitelů 
prezentovat příklad školy jako centra výchovy pro UR a ukázat možnosti působení školy 
v oblasti UR (EV). Vedoucí odboru školství Magistrátu města ČB projevila také zájem o 
navázání kontaktu mezi navštívenými školami MČ Prahy 14 a školami v Českých 
Budějovicích. Vzájemné návštěvy by posloužily k šíření příkladů dobré praxe a EV by byla 
pro tuto spolupráci vhodným pojítkem.  
 

Hlavním tématem jednání byla environmentální výchova a výchova pro udržitelný 

rozvoj ve školních vzdělávacích programech škol a naplňování myšlenky nejenom její 

komplexní realizace, ale také realizace průřezového tématu EV.  

Po přivítání hostů na ZŠ gen.Janouška oběma zástupci  školy  ředitelky školy 

vystoupila  doc. Dr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy, a 

informovala ředitele o důvodech prezentace aktivit právě ZŠ gen. Janouška. Exkurze 

a seznámení s konkrétními příklady dobré praxe na téma Environmentální výchova a 

udržitelný rozvoj v podmínkách škol následovala po přednášce na téma EV 

v podmínkách školy. Kromě ZŠ, Generála Janouška navštívili ředitelé rovněž MŠ 

Šebelova. Zde se průvodcovských aktivit a prezentace konkrétních příkladů ujala Bc. 

Jitka Kuchařová.  

Příklady dobré praxe z oblasti EVVO a zkušenosti z práce koordinátora na jmenované 

ZŠ ředitelům představila Mgr. Eva Jiříková, CSc., koordinátorka EVVO.  

Všichni účastníci odcházeli s řadou inspirativních námětů, jak může EV přispět 

k rozvoji školy a k čemu škole vlastně je. Byly tak položeny základy spolupráce škol 

MČ Praha 14 a Magistrátu města České Budějovice. Všichni ředitelé odcházeli 

spokojení a vydrželi až do 17 hodiny, přestože některé čekala ještě cesta do Českých 

Budějovic. 


