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Průmyslovka svedla boj o vodu 

Pokud jste procházeli v úterý 9. dubna po Nábřeží T.G.M. , určitě jste si všimli 

skupiny mladých lidí, kteří se navzdory sněhové metelici a chladu brodili 

Rakovnickým potokem a vybírali z něj odpadky. Další teenageři postávali na 

cyklostezce od Váhy k lávce pod YMCOU a snažili se procházejícím lidem ukázat 

výsledky svého ročního snažení. Jednalo se o studenty Střední průmyslové školy 

v Rakovníku, která se zapojila do projektu Světová škola, jehož cílem je šíření osvěty 

o aktuálních tématech. 

Titul Světová škola uděluje nezisková organizace Člověk v tísni ve spolupráci 

s Adrou. Letos o něj v Česku usiluje patnáct škol a SPŠ Rakovník je jednou z nich. 

V průběhu celého roku se musí na školách rozvíjet iniciativa studentů a učitelů 

směřující k práci s tématem, který si sami určí, a má globální dimenzi. Zdejší téma je 

Boj o vodu, boj o život!“, říká představitelka Adry Tereza Čajková.  

„My jsme se Světové škole věnovali v šestiletém mezinárodním projektu, který vloni 

skončil, ale rozhodli jsme se tuto značku dál šířit. Běží takový pilotní ročník, kdy školy 

usilují o získání titulu bez naší výraznější podpory,“ doplňuje Kateřina Sobotková ze 

společnosti Člověk v tísni. 

Ředitel SPŠ Jan Jirátko je s iniciativou žáků a pedagogů školy spokojený. „Myslím si, 

že škola není jen o vzdělání, ale také o výchově. Je důležité, aby si studenti 

uvědomili, že ne všude jsou takové podmínky, jako u nás, a zároveň i to, že můžou 

alespoň trochu pomoci, aby tam situace byla lepší.“ Úterní akce nebyla osamocenou 

akcí. To potvrzuje i Marie Tesařová: „ V rámci projektu jsme se v jednotlivých 

hodinách zabývali problematikou vody z nejrůznějších úhlů pohledu. Studenti 

absolvovali přednášky o ekologických zátěžích ohrožujících zdroje pitné vody, 

„podívali“ se do rozvojových zemí, v nichž jsou oblasti, kde lidé musí chodit pro vodu 

i několik kilometrů, seznámili se s pojmem virtuální voda atd. Dnes by chtěli získané 

poznatky prezentovat široké veřejnosti.“ 

Kromě čištění potoka a přírodní expozice na jeho břehu připravili studenti také soutěž 

pro žáky základních škol. Zúčastnily se jí děti ze všech tří rakovnických základek a 

z Lubné. Na osmi stanovištích se hravou formou zamýšleli nad otázkami vody. 

Předseda školské rady SPŠ a psycholog Rudolf Pánek viděl v celé akci ještě jeden 

pozitivní moment: „ Když se teenagerovi svěří přirozená povinnosti, kterou si sám 

vybere a chce ji sdílet, tak se chová jako dospělý.“ A to studenti SPŠ v úterý dokázali 

vrchovatou měrou. 
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