TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: ARCHIV

RNDr. HANA POKORNÁ
RNDr. Hana Pokorná, narozena v roce 1953 v Třebíči. Absolvovala v roce
1968–72 Gymnázium v Třebíči, poté v letech 1972–77 Přírodovědeckou
fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor matematika, fyzika. V roce
1982 získala titul RNDr. Působila na Gymnáziu v Hustopečích, jako
asistentka na VUT Brno, učitelka ZŠ K Milíčovu v Praze 4.
V roce 1993 spoluzaložila soukromé EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s.
a v letech 1993–1997 byla zástupkyní ředitelky, od roku 1997
je jeho ředitelkou.
EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je jedno z prvních gymnázií
v ČR zaměřené na formování environmentálního myšlení,
postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem
a životnímu prostředí. Škola úspěšně působí v českém školském
systému již dvacátým rokem. Do života připravila více něž 500
absolventů, kteří po absolvování vysokých škol působí
v nejrůznějších oblastech našeho života – na školách od základních až po vysoké, ve zdravotnictví, justici, umění, státní správě
i soukromé sféře.
EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. získalo v roce 1995 statut
přidružené školy UNESCO (těchto škol je v ČR 52). Je fakultní
školou Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UK Praha. Jeho
absolventi mohou obdržet mezinárodní certifikát IES (International Education Society Ltd). Škola je od roku 2005 nepřetržitě držitelkou titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně,
který uděluje Klub ekologické výchovy (KEV) společně s MŠMT
ČR a Českou komisí UNESCO.

POLOŽILI JSME NĚKOLIK OTÁZEK ŘEDITELCE
ŠKOLY RNDr. HANĚ POKORNÉ:
Paní ředitelko, prozraďte nám něco z doby vzniku
EKO GYMNÁZIA Praha. S jakou vizí jste tuto školu
spoluzakládala?
Když naše škola před dvaceti roky vznikala, mladá generace
stála jednou nohou ve školském systému předlistopadového
režimu a druhou nohou byla nakročena … kam?
V našich představách se zrodila škola, která má studenty
připravit na to, aby si každý dovedl pomoci sám, když je postaven
před nějaký problém. Aby si osvojil takovou metodu v myšlení
a směřování, která by ho vedla k tomu, aby mohl rozřešit každý
problém. Předkládali jsme studentům, ve spolupráci s řádně
zvoleným Studentským parlamentem, program, jak se stát
samostatným, aktivním, kritickým, sebekritickým, asertivním …
prostě jak být ŠŤASTNÝM.
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kde nejsou problémy, ale že na nich záleží, jak budou jednou
rozhodovat a řídit tento stát. Chceme, aby pochopili, že
odpovědnost bude na nich. Na tom, jak budou připraveni, jaká
bude jejich občanská, politická i ekologická gramotnost.
Naplnila se Vaše očekávání?
V mnohém ano. Studenti chodili rádi do školy, pořádali
konference jak studovat. Probíhaly soutěže o nejlepší prostředí
třídy, módní přehlídky zaměřené na oblečení k různým
příležitostem. Spontánní byla účast studentů na akcích pomáhajících přírodě (klíněnka, patronáty nad zvířaty v ZOO, zahradní
slavnosti, kde se „přátelil“ králík s hadem škrtičem) i na akcích
pro starší a potřebné.
Ale v mnohém také ne. Na naši společnost dopadly změny,
které ovlivnily život rodin, tedy i studentů. Otázka MÍT nebo BÝT
je dnes často řešena ve prospěch prvního a to vyvolává u studentů
snahu utíkat do virtuálního světa.
A co bychom měli v této situaci dělat ve školách, jaký může
být náš přínos. Ukazovat studentům, že řešením není odejít tam,
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Pro koho je studium na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s.
vhodné?
Studium na naší škole je vhodné pro všechny studenty,
kteří hledají náročnou a zároveň přátelskou atmosféru
s individuálním přístupem ke každému. Naši pedagogové se snaží
být ve svém jednání empatičtí, asertivní se snahou o partnerství
a ne hierarchizaci vztahů. U studentů je respektována jejich
individualita, profilace a především rozvíjen talent v oblasti jejich
zájmu. To umožňuje zapojení do řady školních, celostátních
i mezinárodních projektů, soutěží a olympiád.
Škola od roku 1999 organizuje obvodní kolo zeměpisné
olympiády. V této oblasti dosahují studenti dlouhodobě
vynikajících výsledků a Lukáš Jor se stal vítězem celostátního
kola. Naše škola organizuje od roku 2001 krajské kolo olympiády

v ruském jazyce, kde dosahují studenti rovněž výborných
výsledků. První místa v celostátním kole získaly Tamara Mergeščíková a Michaela Michajlovová.
Z mezinárodních projektů zmíním Comenius I „Ekologie
začíná ve škole“, ve kterém spolupracovali naši studenti se studenty z Rakouska, Polska a Belgie či „Internet café“, kde se
spojili studenti Velké Británie, Německa, Řecka, Polska, Irska
a Dánska a vytvořili společný časopis. Z celostátních projektů se
studenti školy podíleli např. na projektu „Ekogramotnost pro
udržitelný rozvoj v Praze“, který realizoval odbor školství
MHMP s partnery KEV, o.s. a Pedagogickou fakultou UK Praha
nebo „Multimediální ročenka životního prostředí – ekologická
výchova pro ZŠ a SŠ“, který realizovala CENIA.
Otevřené a přátelské prostředí umožňuje diskusi a názorovou různorodost. Škola vede studenty k samostatnému
studiu, motivaci k celoživotnímu vzdělávání, k přípravě na vysokoškolské studium. Učí je pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními v týmech. Směřuje žáky k vytvoření vlastního
názoru a zároveň k respektování názorů druhých.
Nejlepším studentům školy jsou v závislosti na dosažených
výsledcích ve studiu poskytována každý měsíc prospěchová
stipendia ve výši 100,- až 300,- Kč a to již po prvním půlroce

studia. Mimořádná stipendia jsou udělována za vynikající výsledky v obvodních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží,
rovněž za příkladnou reprezentaci školy na veřejnosti.
Jak se promítá ekologické vzdělávání do výuky?
EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je od svého vzniku
budováno jako prestižní ekologicko-humanisticky zaměřená
výchovně vzdělávací instituce, vycházející ve své programové
koncepci z představy vzájemně propojeného světa, do něhož
člověk, každý absolvent školy, ať už bude pracovat v jakémkoli
oboru, svým chováním zasáhne.
Ekologické vzdělávání je integrální součástí Školního
vzdělávacího programu „Vzdělání pro 3. tisíciletí“ a to od primy
po septimu (3. ročník) předmětem ekologická praktika. Komplexně je uzavřeno předmětem ekologie ve 3. a 4. ročníku (septima, oktáva), a to již od založení školy. Součástí ekologické
výchovy jsou jednodenní ekologické exkurze (ZOO Praha
Botanická zahrada, Šárecké, Prokopské, Dalejské údolí, CHKO
Kokořínsko, Hrdličkovo muzeum, Národní muzeum apod),
i vícedenní ekologické exkurze např. do CHKO České středohoří
a Českomoravská vrchovina.

Studenti se podíleli na přípravě a průběhu ekologické
olympiády pořádané pro žáky základních škol Prahy 10, vyráběli
ptačí budky s Ornitou či se podíleli na zábavném programu
o mapování chráněných živočichů „Den veverky“. Zapojili se do
projektu „Recyklohraní“ nebo „Spotřebitelský diář“.
Celou svou výchovnou a vzdělávací činností se škola snaží
vychovávat studenty k myšlení v souvislostech a k vědomí
zodpovědnosti za své zdraví, za prostředí, ve kterém žijí. Přitom
je zřejmé, že nelze plně měřit zlepšení životního prostředí. Osvojíli si však studenti a absolventi návyky zdravého a tolerantního životního stylu, pak bezpochyby ve svém dalším životě mohou
významně ovlivnit nejen svoji rodinu, ale i širší společnost.
A vaše další aktivity?
Tradiční je účast studentů na charitativních akcích. Studenti se
zúčastnili všech ročníků „Květinkových dnů“ Ligy proti rakovině
a ve sbírkách získali pro Ligu proti rakovině více než
1.320.000,- Kč. Dále se zúčastnili Srdíčkových dnů o.s. Život
dětem, Dne, kdy svítí světlušky, projektu „Běhám pro školu
v Africe“, pořádaného o.p.s. Člověk v tísni, mají adoptovanou
želvu sloní Eberharda v ZOO Praha.
Jak se mohou studenti přihlásit?
Především bych všechny zájemce pozvala k nám do školy.
Přijďte se podívat. Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek
13. prosince 2012. Přijít ovšem můžete po dohodě kdykoli.
Přijďte k nám studovat do náročného, a zároveň přátelského
prostředí.
www.ekogymnazium.cz
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