ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 je fairtradovou školou
Myšlenkou zapojit se do podpory fair trade se naše škola začala zabývat již koncem roku 2017. Vytvořili
jsme fairtradový tým, který začal s touto problematikou seznamovat žáky naší školy a rodiče.
Zúčastňovali jsme se různých akcí, získávali jsme informace i zkušenosti, o které jsme se vždy podělili
na webových stránkách školy. Globální témata byla zařazena do ŠVP (školního vzdělávacího programu).
Ve škole byla založena řídící skupina, paní ředitelka podepsala dokument, ve kterém deklaruje podporu
fair trade.

Začátkem října minulého roku řídící skupina požádala o titul fairtradová škola a koncem roku 2018 nám
paní Lenka Dvořáková (vedoucí kampaní společnosti Fairtade Česko a Slovensko) oznámila radostnou
zprávu, a to že jsme tento titul získali.

Nastala doba příprav na slavnostní předání, do kterého se zapojila celá škola.

Den s velkým D se konal 15.2.2019. Hosty jsme přivítali na vernisáži výstavy k danému tématu. Ještě
než jsme si výstavu prohlédli, vyslechli jsme si milá slova paní ředitelky a zaposlouchali jsme se do
krásných tónů houslí, kytary a flétny. Po prohlídce jsme se přesunuli do tělocvičny, kde se konal hlavní
program.
Z úst žáků 6. A třídy zazněla autorská píseň „Fairtrade je příležitost“ a báseň s názvem „Pomůžeme“.
Další části naší akce se ujal pan Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, který s dětmi
diskutoval o problematice fairtradu.
Následovalo předání titulu fairtradová škola. Z rukou paní Dvořákové a pana Komínka tento titul
převzala paní ředitelka Helena Slováková. Následovalo zdokumentování slavnostního okamžiku.
Tím ale náš program nekončil. Naším dalším hostem byl pan Filip Teplý z firmy AJALA CHOCOLADE z
Brna, který nám objasnil přeměnu kakaového bobu v tabulku čokolády v jeho manufaktuře. Besedu
jsme nazvali“ Cesta kakaového bobu z Ekvádoru do Česka“.
Závěrečné poděkování patřilo všem, kteří se na akci podíleli, a s příslibem, že i nadále budeme šířit
myšlenku fair trade, jsme slavnostní akci ukončili.
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