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                                 Základní škola a Mateřská škola Markvartice 

                                         

 

                   Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.     

 

EV na naší škole není samostatným vyučovacím předmětem. Je součástí všech předmětů.  

Převážně začleněna do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti, které žák získá,                  

by mu měly umožnit porozumět životnímu prostředí, problémům, které vznikají aktivitou 

člověka, jeho ochraně, přírodním faktorům, současným technologiím zlepšujícím naše 

prostředí a tím se tak lépe orientovat v běžném životě.  

 

Vztah EV k dalším průřezovým tématům RVP.                                                                              

Všechna se věnují specifickým problémům. Za všemi snahami o jejich řešení však stojí vždy 

v konečném důsledku konkrétní lidé. Lidé různých povah a schopností pro jednání s dalšími 

lidmi. Všechny zmíněné výchovy se tedy tak či onak dotýkají i osobnostního a sociálního 

rozvoje člověka. 

Relativně stabilní osobnost, schopná efektivního jednání s lidmi na mravní bázi, má dobré 

šance orientovat se v problémech a řešit je ke společnému prospěchu = ochrana životního 

prostředí a zachování života na zemi.  

Osobnostní a sociální výchova (OSV) usiluje o výchovu právě takových osobností.                                          

Ve vztahu k dalším výchovám je jakýmsi „společným základem“,               

je orientována na rozvoj obecně efektivních životních kompetencí, které člověk zhodnotí jak 

ve vztahu k životnímu prostředí, tak při pohybu v multikulturní společnosti nebo v rodinném 

životě. 

EV vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí= 

pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání 

významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince.                                  

Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a 

prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, 

vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových-vztahů k budoucnosti i 

prostorových-souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy, i možnosti 

různých variant řešení environmentálních problémů.  

Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti 

rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.  

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí.  

Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a 

dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje environmentální výchova utváření 

integrovaného pohledu. Vše probíhá v koordinaci s primární prevencí na škole. 

 

Důraz klademe na vyučování učebního předmětu pracovní činnosti.  

Vyučujeme je ve školních dílnách, na školním pozemku, i dalších částech areálu školy. 

Protože je naše škola obklopena přírodou a zelení, vyučujeme často venku.  

 

EV na I. stupni ZŠ je vstupní, klíčovou oblastí environmentální senzitivity.  

Citlivost, vztah a empatie vůči přírodě a životnímu prostředí, citlivý vztah ke zvířatům a 

rostlinám je základním předpokladem k projevení zájmu učit se o životním prostředí, mít                               

o něj starost a podnikat kroky k jeho ochraně. 

Je pro nás velmi důležitý častý kontakt s přírodou, prostor pro samostatné interakce                                  

s přírodou a její poznávání. 
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka                                                                                                     

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností:  

rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům 

lidských činností na prostředí                                                                                                                          

vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování                                                                                                    

přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí 

v různých oblastech světa                                                                                                                                    

umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností 

ve vztazích k prostředí                                                                                                                                 

poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání 

občana vůči prostředí                                                                                                                                   

ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje 

žádoucích i nežádoucích                                                                                                                            

napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i 

mezinárodní úrovni                                                                                                                                 

seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti                                                                         

učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů                                     

učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a 

zdůvodňovat své názory a stanoviska  

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:                                                                                          

přispívá k vnímání života, jako nejvyšší hodnoty                                                                                            

vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů                                         

vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy 

dalšího vývoje lidské společnosti                                                                                                                 

podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí                        

vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí                             

vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

1. Pracovník pověřený koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

    Mgr. Milena HAJNÁ 

 

2. Začlenění problematiky environmentální výchovy do tematických plánů jednotlivých    

     předmětů                                                                       T: 30. 9. Z: jednotliví vyučující 

 

3. Výuka přírodopisu podle osnov přírodopisu s ekologickým zaměřením  

                                                                                           T: průb.  Z: vyuč. Př 

 

4. Těsné propojení environmentální výchovy s osobnostní a sociální výchovou                                                     

    i s primární prevencí negativních jevů. 

                                                                                           T: průb. Z: Haj, Šik 

5. Postupovat dle dokumentu MŠMT:  
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    Doporučené očekávané výstupy pro základní vzdělávání. 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentální výchovy              

    podle aktuální nabídky SPC a center ekologické výchovy /průběžně doplňovat/ 

7. Vlastní plán EVVO pro ZŠ a MŠ Markvartice pro školní rok 2020 - 21 

 

1. Záměr environmentálního vzdělávání:                           všichni TU: průběžně 

 Snažit se o formování ekologicky správného vztahu k přírodě a všem složkám přírody 

 v rámci teoretické výuky v jednotlivých předmětech hovořit se žáky o jejich vztahu 

k přírodě, ke všemu živému, znát jejich názor, reagovat na aktuální problémy ŽP 

 snažit se o těsné propojování environmentální výchovy s výchovou osobnostní a 

sociální-zařazovat aktivity vedoucí ke zvýšení kvality životního prostředí i kvality 

vlastního života žáků, kvality prostředí školy a školní zahrady 

 zařazovat častý kontakt s přírodou, prostor pro samostatné interakce s přírodou a pro 

její poznávání na I. i na II. stupni ZŠ – vycházky, přímé pozorování, sledování přírody 

v průběhu času 

 pro rozvoj environmentální senzitivity využívat školní zahradu nebo zařazovat 

pobytové akce v přírodě 

 důležitý je tradiční týdenní pobyt v přírodě, v posledních několika letech oblast 

Máchova jezera 

 zařazovat přírodovědné vycházky s řešením problému ŽP i na 2, stupni ZŠ – posilovat 

vztah k místu = vědomí sounáležitosti s místem a regionem                                          

 v jednotlivých předmětech zařazovat otázky týkající se šetření energiemi a vodou ve 

škole i v domácnostech, provádět výpočty spotřeby energií a spotřeby vody 

v souvislosti s její cenou, znát zdroje pitné vody v obci, její ochranu  

 rozebírat a vysvětlovat závažné ekologické problémy, které ovlivňují celou planetu 

 seznamovat žáky s možností vyčerpání přírodních zdrojů surovin a hledáním nových 

zdrojů 

 připomínat žákům důležitost třídění odpadů v domácnostech, ve škole                                    

- sběr plastových obalů, tetrapaků, starého papíru, bioodpad-kompostér, nebezpečný 

odpad atd.  /na papír, plasty a tetrapaky zvlášť pytle ve třídách, ve sborovně/ 

 v rámci okresu seznamovat žáky s hodnotami znečištění ovzduší a vod 

 poukazovat na vandalství v přírodě  

 zlepšovat životní prostředí v okolí školy, péče o okrasné keře /průb., vyuč. Př, Pč./  

 ochrana a péče o vysazené stromy                              /průb., vyuč. Př, Pč./                                                                              

 provádět výzdobu školy s využitím přírodních materiálů a environmentálních témat                      

                                                                                                                    /průb.,  Haj/                                                                                                                                                                               

 organizovat školní výlety, exkurze „Školní laboratoř“ s ekologickou tématikou  

 zadávat témata s ekologickou tematikou pro ročníkové práce žáků 9. tř Haj 

 pracovat s materiálem: Příroda, Krajina a Lidé pospolu – Projekt OP VK CZ1. 

07/1.00//08.0028 Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

Vydalo: Centrum ekologického výzkumu a výchovy Svatý Jan pod Skalou                                                          

                                                                                           /průb,. p. uč. Hajná II. st./  

 doplňovat školní knihovnu o materiály z oblasti ochrany přírody – Haj, Dra                                             
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 vhodně využívat nabídky regionálních a dalších subjektů a jejich programů a projektů, 

       z oblasti cestování, poznávání přírody regionu, vlastí, světa … /průb. ŘŠ, ZŘ/ 

 starat se o květinovou výzdobu tříd a chodeb školy – hrnkové květiny                      

zalévání, přesazování, ochrana                                      /průb.,vyuč. Pč, p. uč. Hajná/  

 seznamovat se s tradičními svátky (Vánoce, Velikonoce, Čarodějnice,                                  

vynášení Morany, Masopust aj.) spojené s praktickými činnostmi s přírodním 

materiálem, tradicemi                                                                   /průb., vyuč./ 

 spolupracovat s organizacemi a institucemi/viz níže/                                                                                   

2. Způsoby integrovaného přístupu ke zkoumání vztahů člověka a prostředí 

 zařadit průřezová témata v rámci ŠVP 

 možnost využít náměty EV v jednotlivých předmětech 

 začlenit ekologické aktivity a postupy do jednotlivých předmětů, uplatňovat 

mezipředmětové vztahy 

 zařadit projektové dny s danými tématy                               / viz plán EV/ 

 spolupráce s jednotlivými složkami v rámci obce, s dalšími institucemi, orgány 

3. Rámcový projekt 
Cílem projektu je zařazení témat EV do širokého spektra povinných i volitelných         

předmětů do činnosti zájmových kroužků.  

Prvky EV jsou začleněny do předmětů ve všech ročnících, uplatňují se také v aktivitách v 

průběhu celého školního roku na I. a II. stupni i ve školní družině.  

Do projektu EV se zapojují všichni pedagogové i pracovníci školy.                                              

Na prvním stupni děti pracují pod vedením svých třídních učitelů, a vychovatelek ŠD                              

na druhém stupni je práce organizována pod vedením třídních učitelů a zejména 

odborných pedagogů v rámci jednotlivých předmětů, hlavně v předmětech Př, Pč, VKZ, 

Ch, Vv. 

4. Spolupráce školy 

 dlouhodobá a pravidelná spolupráce s ČVAK  „ Kufřík o vodě“ /p. uč. Hajná/ 

 spolupráce se firmou ECOCOM a.s. prostřednictvím obce         / p. uč. Culek/  

 s Obecním úřadem v Markvarticích-činností v oblasti třídění odpadu                                                       

/p. uč. Culek/                                                          

 s SZZŠ Libverda Děčín – Zemědělská výstava-účast, práce s předem připravenými 

pracovními listy                                                                             /p. uč. / 

 se ZOO Děčín přednášky s ekologickou tématikou pro žáky     /p. uč. Fliegerová/ 

 celoroční třídění odpadů – plastové obaly, starý papír, kovy, elektrodpad, …                                      

– separace odpadů                                                                           / p. uč. Culek/ 

 sběr starého papíru -  týdenní akce ve škole již dlouhodobě           /p. uč. Culek/ 

 speciální třídění použitých tonerů–viz. www.sbirejtoner. cz          /p. uč. Culek/ 

 školní ekologický projektový den „Den Země“ ve spolupráci s OÚ a složkami                            

/duben p. uč.Culek/  

      5. Základní environmentální teze projektu Příroda, krajina a lidé pospolu 

 Vztah člověka ke společnosti -vztahy mezi jednotlivcem a kolektivem. 

http://www.sbirejtoner/
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 Vztah člověka k přírodě-vědomí sounáležitosti s přírodou. 

 Vztah toku času a smyslu dějin-otázka kvalitativního vývoje lidské společnosti. 

 Vztah ke smyslu vlastního života-důraz na kvalitu vlastního života. 

 Vztah ke svobodě a zodpovědnosti-rozvoj lidských práv a svobod při respektování 

symetrie zodpovědnosti. 

 Vztah k úrovni našeho poznání-uvážlivé zasahování do všech oblastí spojených s 

lidskou společností a přírodou. 

 Vztah k vlastnímu životu-obnovení pudu sebezáchovy lidí. 

 Vztah k budoucím generacím respektování dlouhodobých důsledků lidských činností. 

 Vztah k odlišným názorům a jiným civilizacím-vzájemná tolerance. 

 Vztah k věcem společným-rozvoj participativní demokracie. 

 

6.  Krátkodobý plán EVVO – šk. r. 2020 - 21 

Plán celoškolských aktivit zaměřených k EVVO /rozpracované na jednotlivé měsíce.         

Možnost změny podle aktuální situace, bude zaznamenána do plánu EV. 

Aktuální dominantní téma pro září – prosinec: Projekt „Zahrada v srdci školy“, účast 

pedagogu i žáků školy:         

1. st. p. uč. Prokešová, p. uč. Křovinová, p. vych. Ťukálková, 2. st. p. uč. Hajná a uč. M. 

Kroupa.  

Na jednotlivých prvcích při koncipování projektu se účastní žáci školy. 

Konkrétní cíl EVVO naší školy, související s projektem „Zahrada v srdci školy“ je: 

1. Sledovat druhového zastoupení motýlů v okolí školy.  

2. Založit motýlí záhon a motýlí úkryty na zahradě, vhodnou skladbou rostlin přilákat motýly  

    na naši zahradu, umožnit jim rozmnožování. 

Viz podrobně: Projekt zahrada – samostatný dokument.                                    Z:  ŘŠ 
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Měsíční plán akcí – 2020/21 

Září: 

 vypracování plánu ekologických aktivit EVVO                  – ekolog. koordinátor  Haj 

 měsíc biopotravin  - v hodinách                                                  Př, Ch, VKZ,  Ov                                                                                                                                   

 první podzimní den 23.9.                                                                        Ze, Př  

 staráme se o školní pozemek – pletí po prázdninách, úpravy zahrady   Vav, Milf., Kro 

 ekologická nástěnka: Letní kytice  - aranžmá                                         Vv, Př - Haj 

 zakoupeny lisy pro herbářování rostlin, práce s nimi                        ŠD, Př - Ťuk, Haj                                     

 „Tematická exkurze“   - z důvodu epidemie odložena    ŘŠ, TU+ Př, Ov, Z, VKZ      

 projekt PPL (Příroda, krajina a lidé pospolu) – Co je příroda-kultura   

 Výstup z tématu: nástěnky v přízemí                                                      Př, VKZ - Haj 

Říjen  

 úvodní zpráva k celkové organizaci EVVO na škole a třídění odpadu    /Cul/ 

 šetření energiemi v podzimním a zimním období, zhášení světel, služby    TU 

 sběr přírodnin pro Pč, Vv                                                                 /Haj, Křo, Dol/ 

 přírodopisný projekt “ Podzimní rostliny a plevele“                    / herbář  Př, Haj/ 

 staráme se o školní pozemek -  podzimní řez okrasných stromů a keřů Pč Haj, Cul 

 ekologická nástěnka: České Švýcarsko-podzimní foto                      / Vv, Haj/ 

 sběr starého papíru                                                                                 / Cul/ 

 nakládání, odvoz                                                                /dle kapacity firmy Cul/                                                                                                                                                                                           

 vycházka do přírody s řešením problému ŽP - 9. tř. = vztahem k místu = vědomí 

sounáležitosti s místem a regionem /pracovní list / Veselíčko, vyhlídka Triangl        

          /Haj/                                                                                 

 projekt PPL -  Vztahy v přírodě                                                                                               

 Výstup z tématu: nástěnky v přízemí                                            Př, Vkz Haj 

Listopad: 

 průběžné hodnocení projektu „Zahrada v srdci školy“ – celkové hodnocení 

ukončeného projektu - do 30. 11. 2020 – za účasti vedení školy a obce a všech 

zúčastněných osob na projektu    Kro, Haj, Vav, ŘŠ, ZŘ                                                              

 čtvrtletní hodnocení EV – doplnění plánu o data konání dalších akcí     EV   Haj,  

 výtvarný kroužek–zpracování odpadového materiálu                              Fli, Šik 

 staráme se o školní pozemek – podzimní zpracování půdy                    Pč  Kro, Vav 

 ekologická nástěnka České Švýcarsko – zimní krajina                           Vv Haj  

 vyhlášení výsledků soutěže ve sběru starého papíru                               ŘŠ, Cul 

 ekolog. video + časopis Příroda                                                               Př, Haj 

 projekt PPL- Potřeby a motivace                                                         Př, Vkz Haj    

 Výstup z tématu: nástěnky v přízemí                                                   Př, Vkz Haj 

Prosinec:  

 Mikuláš, čert a andělé –školní nadílka                                                       9. tř..+ Vav 

 kontrola popisek k hrnkovým květinám ve třídách a chodbách –                  Pč, Haj  

 přírodopisný projekt „Péče o zvěř a ptactvo v zimních měsících“                                            

v hodinách Př, Ch, Vv, Ov, Ze, VKZ – vycházky do okolí ke krmelci      Haj, Dra, Kro                                                    
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 ekologická nástěnka: Krajina a zvěř v zimě                                     Vv  -   Haj, Křo 

 přikrmujeme ptáčky na školním pozemku nebo v okolí, kontrolujeme stav krmítek, 

vytváříme nová krmítka ze dřeva (Pč) a pravidelně doplňujeme vhodnou potravou           

                                                                                          Vv, Pč, Př - Dra, Vav, Haj, Křo 

 vánoční dekorace a aranžmá                                                                    Fli, Křo, Haj 

Leden: 

 přírodopisný projekt „Stopy zvířat v zimě“                         Př, Vv, ŠD Ťuk, Štěp 

 celoškolní jednodenní projekt „Poznávejme stopy zvěře“   Př, Vv, ŠD, Pč - Dra 

 odlévání stop ve Vv                                                                          Haj, Dol, Křo 

 přikrmujeme ptáčky na školním pozemku nebo v okolí, kontrolujeme stav krmítek, 

sledujeme druhové zastoupení ptáků přilétajících ke krmítkům             Vv, Pč, Př       

 vytváříme nová krmítka např. ze dřeva (Pč) a pravidelně doplňujeme vhodnou 

potravou                                                                                   Haj, Křo, Kro,Vav,  

 ekologická nástěnka: Stopy zvířat                                                         Vv  -  Haj 

 ekolog. CD, časopis Příroda                                                                    Př -   Haj 

 projekt PPL – Ohrožená příroda a kultura 

 výstup z tématu: nástěnky v přízemí                                                 Př, Vkz - Haj 

Únor: 

 projekt „Co to je a co způsobuje skleníkový efekt?“                                                        

                                                              v Př, Ch, Vv, Ov, Ze, Vkz         Haj, Křo, Šik, Fli 

 pololetní hodnocení EV/koordinátor                                                     Haj, 

 sledujeme druhové složení ptáků přilétajících ke krmítkům                 Dra, Haj, Kro 

 přikrmujeme ptáčky na školním pozemku nebo v okolí, kontrolujeme stav krmítek  

                                                                                        Vv, Pč, Př          Haj, Dra, Křo,  

 ekologická nástěnka: Skleníkový efekt                                                 Haj, Křo 

Březen: 

 přírodopisný projekt „Poznávání jarních rostlin“                          výstavka v 7. tř. 

 staráme se o školní pozemek – jarní zpracování půdy                  Pč - Haj,Milf, Vav 

 I. stupeň: Léčivé rostliny v okolí školy                                               Pro, Ťuk 

 zahájení vystavování květin s popisem v 7. tř.                                     Př - Haj 

 ekolog. nástěnka: Jarní rostliny v okolí školy                                      Př - Haj, 7. tř. 

Duben: 

 celoškolní aktivita-oslava Dne Země                                                         Cul + TU                                                                                       

zajištění úklidových akcí pro jednotlivé ročníky                                       Cul + TU 

 staráme se o školní zahrada – jarní setí a výsadba                       Pč - Haj, Vav, Kro 

 ekolog. nástěnka: Den Země                                                                 Haj, Vav, Kro 
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 brigáda společně s veřejností, úklid veřejných prostranství obce              Fli – 1. st. 

 bylinný záhon I. stupeň-škol. pozemek                                                      Pro, Ťuk  

 vystavování květin s popisem v 7. tř.                                                         Př - Haj 

 Květen: 

 týdenní projekt „Přírodní laboratoř“– viz. samost. dokumentace a rozhodnutí ŘŠ                

 běžné rostliny v okolí školy, vycházky 7. tř. výuka v přírodě                            Př - Haj        

 projekt: Motýli v okolí školy – mapování druhového složení                            Haj, Křo 

 vystavování květin s popisem v 7. tř.                                                                  Př - Haj 

 nástěnka: týdenní projekt „Přírodní laboratoř“                                                    Př - Haj 

Červen: 

 vyhodnocení celoročního plánu /koordinátor/                                              Kro, Haj   

 staráme o zahradu - pletí, trávník a okolí školy                     Pč- Ha, Vav, 

projekt: Motýli v okolí školy-vyhodnocení                                                  Př - Ha                                                                 

 ekolog. nástěnka: Naši motýli                                                                      Př, Vv - Ha 

Závěrečné informace:                                                                                                                  
V průběhu školního roku budou případné změny v plánu zaznamenány.                                        

Rovněž budou uváděny změny témat ekologických nástěnek, názvy programů na CD 

s ekologickou tématikou.                                                        
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7. Environmentální výchova - nové pojetí 
                                                                                     
Klíčové téma - nově Stávající tematické okruhy z RVP ZV  

 
1. SENZITIVITA                                                
 

 
Vztah člověka k prostředí 

 
2. ZÁKONITOSTI  
 

Ekosystémy  

Základní podmínky života  

 
3. PROBLÉMY A KONFLIKTY  
 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Vztah člověka k prostředí  

 
4. VÝZKUMNÉ ZNALOSTI  
 
A DOVEDNOSTI  

Ekosystémy  

Základní podmínky života  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

 
5. AKČNÍ STRATEGIE  
 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Vztah člověka k prostředí 

8. Východiska v ŠVP 

Umístění naší školy v přírodě – kolem ekosystémy k pozorování: zahrada, louka, 

pastvina, rybník, břehy potoka, potok, les. 

Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se 

životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji.                           

Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy na naší                                        

škole, jsou: 

 Program OSN Desetiletí pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 Strategie udržitelného rozvoje České Republiky – usnesení vlády č. 1048 z roku 

2000 

 Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve  

             školách a školských zařízeních č.j. 32 338/2000-22 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – č.j. 27002/2005-22 
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A.  Vize a cíle 

 

 ZŠ Markvartice se nachází v centru obce Markvartice, která je situována do členité,                                     

a z přírodního hlediska rozmanité krajiny Labských pískovců. Žáci školy mohou pozorovat                   

a studovat rozličné ekosystémy, které se v blízkosti obce a školy nachází. Zároveň má škola 

vlastní pozemek se zahradou s ovocnými stromy, o kterou žáci pomáhají pečovat.  

Mezi dlouhodobé cíle zařazujeme: 

 praktickými formami výuky vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního 

prostředí, propojovat informace s osobní zkušeností 

 zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale 

udržitelným rozvojem obce 

 vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou školní zahrady 

 rozvíjet dosavadní spolupráci s vybranými státními institucemi, ekologickými 

organizacemi a firmami, a navazovat nové kontakty a vztahy se subjekty zabývajícími 

se environmentální problematikou 

 v oblasti postojů vést žáka k odmítání lhostejných nebo negativních projevů 

k životnímu prostředí 

 různými formami výuky si připomínat významné světové dny týkající se životního 

prostředí. 

Jednotlivé cíle budou každoročně konkretizovány v Plánu environmentální výchovy pro daný 

školní rok. Při stanovení cílů environmentální výchovy a vzdělání na ZŠ vycházíme 

z místních podmínek školy, ze základních písemných dokumentů (viz. východiska) a ze 

zkušeností s ekologickou výchovou z předchozích let praktikovanou na naší škole.  

Konkrétní a dlouhodobé cíle budou průběžně vyhodnocovány. Cíle dlouhodobého plánu 

environmentální výchovy budou přehodnoceny po pěti letech od doby vzniku dokumentu. 

 

B. Klíčové kompetence 

Realizací ekologické výchovy na ZŠ bychom chtěli podpořit u žáků rozvoj  

a prohlubování těchto kompetencí: 

kompetence k učení 

propojovat učivo s reálným životem 

podněcovat vlastní tvořivost dětí v oblasti trvale udržitelného rozvoje 

vést k sebekontrole a zařazovat hodnocení pomocí zpětné vazby 

učit žáky kritickému přístupu k výsledkům vlastní práce 
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kompetence k řešení problémů 

zapojovat žáky do aktivit, které vedou k řešení environmentálních problémů 

povzbuzovat žáky ke kladení kritických otázek a zvažování odlišných stanovisek k probírané 

látce a daným ekologickým problémům 

předkládat žákům problémy spojené s každodenním životem týkající se environmentální 

problematiky 

umožnit žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace pomocí moderních 

informačních technologií 

kompetence komunikativní 

podporovat argumentaci a vhodnou obhajobu vlastního názoru 

předkládat žákům takové typy textů a záznamů, které vedou k přemýšlení, tvořivosti a 

porozumění 

kompetence sociální a personální 

zařazovat formy a metody práce, které vedou ke spolupráci, např. skupinová práce, práce ve 

dvojicích, týmová práce a kooperativní učení 

podpořit vlastní důvěru žáků poskytnutím prostoru pro prezentaci  

vytvářet prostředí, které povzbuzuje respekt a toleranci k stanoviskům a názorům ostatních 

kompetence občanské 

pořádat odborné besedy, kurzy a exkurze s environmentální tématikou 

zapojit se do tradičních akcí obce souvisejících s trvale udržitelným rozvojem 

kompetence pracovní 

vést žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví 

vyžadovat zodpovědný přístup k plnění povinností a termínu dokončení práce 

 

 

C. Evaluace 

Cíle stanovené v dlouhodobém a ročním plánu environmentální výchovy budou 

vyhodnocovány takto: 

a) Školní koordinátor environmentální výchovy bude vyhodnocovat: 

 dlouhodobý plán environmentální výchovy  

 roční plán environmentální výchovy materiální zabezpečení pro aplikaci 

environmentální výchovy – písemně jednou za rok 

 

Jednotliví vyučující a školní koordinátor environmentální výchovy budou vyhodnocovat: 



12 

 

projektové dny – písemně zpracovaný návrh, průběh a vyhodnocení projektového dne, 

doplněný o fotodokumentaci 

různé akce pořádané v průběhu školního roku, které budou souviset s environmentální 

výchovou (např. besedy, rozhovory, exkurze aj.) – písemně nebo fotodokumentací o průběhu 

a hodnocení dané akce 

 

D. Součástí tohoto dokumentu: 

Příloha č. 1 – Přehled začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do  

jednotlivých předmětů v ŠVP  

 

EV začleněna do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma                               

a to v těchto čtyřech základních tematických okruzích: 

 Ekosystémy, 

 Základní podmínky života, 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 

 Vztah člověka k prostředí. 

 

 

Přehled začlenění Environmentální výchovy do jednotlivých vzdělávacích oborů 

   2. stupeň 

Název tematického 

okruhu Ev 
     6. ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Ekosystémy      Z, Př Př  Z, Př 

Základní podmínky 

života 
     Z, Pč, Př,  

Z, Pč, 

Př 
Ch, Pč 

Př, Ch, 

Pč, OV 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

     Př 
Z, Pč, 

F, Př 

Z, Ch, 

Pč 

Z, F, 

Ch, Př, 

OV 

Vztah člověka k 

prostředí 
     D Př Př, D 

Z, Př, 

Nj, OV 
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