
Fairtradové školy  
v České republice
Školy mohou status 
Fairtradová Škola získat 
při splnění 5 kritérií:

   ve škole funguje řídicí skupina za účelem podpory fair 
trade

 škola oficiálně podporuje fair trade

  pedagogové zařazují globální rozvojová témata do výu-
ky a dále se v nich vzdělávají

  škola využívá fairtradové produkty, ty lze také zakoupit 
v prostorách školy

  škola pořádá akce pro veřejnost a medializuje téma fair 
trade

 

přínosy pro školy:

posílení dobrého jména instituce u žáků, rodičů 
a veřejnosti

vzdělávání a výchova žáků praktickým 
příkladem 

náměty pedagogům pro výuku

příležitost pro pozitivní medializaci aktivit školy

téma odpovědné spotřeby a začlenění 
globálních témat do výuky jako přidaná 
hodnota ve srovnání s jinými školami

aktivní příspěvek naplňování veřejných cílů 
podpory odpovědné spotřeby a udržitelného 
rozvoje

Připojte se 
k Fairtradovým 
školám!
Co mohu udělat?

  uspořádejte ve škole ochutnávku fairtradových 
produktů, besedu nebo výstavu k pracovním 
podmínkám v rozvojových zemích

  zapojte do spolupráce městské zastupitele, knihovnu, 
obchodníky či místní ekologickou organizaci

  spolupracujte s organizacemi pracujícími v globálním 
rozvojovém vzdělávání, využijte jejich vzdělávací mate-
riály a akreditované semináře

 začleňte globální rozvojová témata do výuky

 šiřte informace o fair trade

  využívejte ve škole fairtradové produkty (v nápojových 
automatech,  místním bufetu, pro občerstvení při akcích 
a událostech školy...)

  kontaktujte nás pro podrobné informace a konkrétní 
podporu k získání statusu Fairtradová škola

Kontakt:
Asociace pro fair trade (Fairtrade Česká republika)
Sokolovská 50, 186 00 Praha 8 
info@fairtradoveskoly.cz

www.fairtradoveskoly.cz
V České republice iniciativu Fairtradové školy koordinují organizace Asociace pro 
fair trade, NaZemi – společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha. 

Tento dokument je realizován za podpory Evropské unie. Obsah dokumentu je zcela 
na zodpovědnosti NaZemi – společnosti pro fair trade a jako takový nemůže být po-
važován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Vytištěno na recyklovaném papíře. Vydalo NaZemi v roce 2011.

FairtradoVé 
Školy
Mezinárodní iniciativa označování míst,  
kde podporují fair trade

odPoVědNé školy mAjí sVojE jméNo



Co jsou  
Fairtradové školy
Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová 
města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je 
podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti 
fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v da-
ném místě. 

Status Fairtradová škola mohou získat 
školy na všech úrovních vzdělávacího 
systému. Dávají jím najevo svou spo-
lečenskou odpovědnost a zájem o glo-
bální rozvojové vzdělávání.

proč má Fair trade Ve 
škole sVé místo?

Ve výchovných a  vzdělávacích institucích neprobíhá jen 
výuka. Jsou to také místa, kde děti a mladí lidé tráví mno-
ho času, kde jedí, občerstvují se a komunikují spolu. Školy 
tak mají příležitost vzdělávat své studenty příkladem: uká-
zat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotře-
bě a k vědomí globálních souvislostí.

Školy vzorem
v odpovědné spotřebě 
  České školy mají různé možnosti, jak zlepšit informo-
vanost žáků, studentů, rodičů i  učitelů o  principech 
společenské odpovědnosti a jít příkladem praktickým 
konáním. Školy mají navíc silný spotřebitelský poten-
ciál. Mohou tudíž napomoci k  zlepšování životních 
podmínek lidí v rozvojových zemích, včetně jejich pří-
stupu ke vzdělání.

  Fair trade umožňuje snadno a efektivně podpořit 
drobné pěstitele, zaměstnance a řemeslníky v rozvo-
jových zemích.

  Využívání fairtradových produktů na půdě vzděláva-
cích institucí přináší hned trojí užitek – škola si opatří 
to, co potřebuje, a zároveň podpoří sociálně a envi-
ronmentálně šetrnou produkci. Navíc získá příležitost 
předvést svým studentům konkrétní uplatnění princi-
pů společenské odpovědnosti.

  Školy se mohou svým odpovědným nákupním chová-
ním stát vzorem jak pro své žáky a partnery, tak i pro 
další instituce v České republice.

 Z široké nabídky fairtradových produktů 
si školy mohou vybrat například kávu, čo-
koládové tyčinky, čaje, kakao, džusy, kvě-
tiny či fotbalové míče.

Fair trade

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob ob-
chodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí 
spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a  řeme-
slníci v  rámci fair trade dostávají za svou práci tako-
vou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu 
a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair 
trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lid-
ských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí 
nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je inves-
tován do projektů místního rozvoje. 

FairtradoVý Výrobek 
lze rozpoznat například 
podle označení oChrannou 
známkou Fairtrade®  
na obalu. 
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