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Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů 

týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale 

udržitelnému rozvoji. 

 

Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 

16745/2008 – 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

a v návaznosti na školní vzdělávací program.   

Realizace EVVO vychází ze zákona č. 123/1998 Sb. O právu na informace o 

životním prostředí a z Usnesení vlády ČR ze dne 23. 10. 2000 č. 1048 o Státním 

programu EVVO v ČR Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 32 

338/2000-22 nabývající účinnosti 1. 1. 2002, který vymezuje instituce působící v 

environmentálním vzdělávání a doporučuje postupy při jeho realizaci ve školách a 

školských zařízeních.   

 

 

Realizace EVVO: 

Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako průřezová 

témata a to v těchto základních tematických okruzích: 

1. Ekosystémy 

2. Základní podmínky života 

3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

4. Vztah člověka k prostředí 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Zařazení environmentální výchovy do výuky: 

1.stupeň: 
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2.stupeň: 
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Ekologizace provozu školy 

Jako v předchozích letech budeme i letos vést žáky k třídění odpadu a to pomocí 

„krabic na papír“ přímo ve třídách a košů na plastový odpad na chodbách. Do košů 

na plasty smí žáci vhazovat i tetrapakové obaly od mlíček a pitíček z projektu Ovoce 

do škol, přičemž dětem vysvětlujeme, aby krabičky složily a tím zmenšily objem 

odpadu v koši. 

 

Ekotým 

Ekotým z řad učitelů se pro tento rok rozrostl o nové členy. Aktuální složení ekotýmu: 

J. Kittelová - koordinátor, P. Sponarová, L. Vaňková, M. Pavlíková, R. Rejdová, B. 

Tetourová, L. Pandurová, I. Kolářová, M. Přerovská, J. Zahradníček, I. Sivá, J. Sivý, 

H. Bauerová, V. Korhoňová, A. Kubová, M. Kyptová V průběhu roku se mohou přidat 

další zájemci. 

 

Ekokodex školy – žáci i učitelé jsou s ním na začátku roku seznámeni. 

1. Pečujeme o zdravé prostředí školy. 

2. Udržujeme pořádek. 

3. Využíváme denního světla. 

4. Zhasínáme- šetříme energií. 

5. Větráme efektivně. 

6. Šetříme vodou. 

7. Šetříme papírem. 

8. Předcházíme vzniku odpadu. 

9. Třídíme odpad – pečlivě. 

10. Neplýtváme jídlem. 

 Ekokodex je určen jak žákům, tak i učitelům. 

Ekokodex je výtvarně ztvárněn a umístěn v budově školy. I nadále budou žáci 

v průběhu výuky vedeni k jeho dodržování. 

 

 

 



 

 

Venkovní učebna 

Využívání venkovní učebny se osvědčilo především v předmětech přírodovědných, 

při praktických činnostech, výtvarné výchově a při školním projektu. I v letošním 

školním roce, se bude učebna využívat k výuce v těchto i jiných předmětech. Učebnu 

také využívá družina při pobytu na školní zahradě. 

Vzhledem k tomu, že kapacita venkovní učebny je relativně malá (max. jedna třída) a 

učebna se dá používat pouze za příznivého počasí, rádi bychom, pokud se škole 

podaří sehnat peníze, na školní zahradě vybudovali „altán“, který by sloužil 

k venkovní výuce i za méně příznivého počasí. Dále by altán mohl být využíván při 

projektových aktivitách, dětmi v družině, popřípadě při dalších akcích pořádaných 

školou (i pro veřejnost př. Zahradní slavnost, Den otevřených dveří). 

 

Sběrové aktivity: 

 sběrová akce papíru- 3x ročně, spojena se soutěží tříd 

                                    v měsících - listopad, březen, červen 

Peněžní výdělek z listopadové sběrové akce se předá organizaci Arpida České 

Budějovice, s návrhem souhlasila rada dětí. 

 celoroční sběr  

✓ hliníku - spojen se soutěží tříd 

✓ pomerančové kůry - spojen se soutěží tříd 

✓ staré baterie 

✓ prázdné náplně do tiskáren 

✓ drobné nefunkční elektrospotřebiče  

 

Projekt: Recyklohraní 

Škola se od září 2014 zapojila do celorepublikové akce Recyklohraní aneb ukliďme si 

svět. I v tomto školním roce budeme v tomto projektu pokračovat. Zaměříme se na 

sběr prázdných baterii, náplní do tiskáren a nefunkčních drobných elektrospotřebičů, 

za které škola získává body. Tyto body budou následně vyměněny za hmotné ceny.  

 

 



 

 

Projekt: Ovoce a zelenina do škol 

I v tomto školním roce se škola účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do 

škol“ s finanční podporou Evropské unie. Tohoto projektu se v letošním roce účastní 

žáci celé školy, kteří 1x v týdnu budou dostávat ovoce či zeleninu a 1x za 14 dní 

mléko ke svačině.  

 

Spolupráce: 

 s rodiči - získávání zájmu rodičů pro ekologické aktivity školy 

▪ „Den otevřených dveří“ pro rodiče a širokou veřejnost 

▪ „Zahradní slavnost“ pro rodiče a širokou veřejnost 

 s centrem ekologické výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích 

 se státními organizacemi – Policií ČR 

 s občanským sdružením Theia 

 s předškolními zařízeními ve městě 

 s malotřídními školami- Hrdějovice, Borek, Mladé 

 

Plánované akce 

Některé akce se budou průběžně zařazovat do učebního procesu po celý školní rok. 

 plavecké kurzy, bruslařské kurzy 

 „Dětský úsměv“- pro 1. stupeň 

 tematické výstavy výrobků žáků školy – vánoční, velikonoční  

 dopravní výchova 

 cestopisné prezentace 

 divadelní a filmová představení 

 vycházky do přírody 

 škola v přírodě - vybrané třídy 1. stupně 

 školní výlety tříd 



 

 

 specifické programy s EVVO tématikou 

 programy v Cassiopeie, např- Velikonoce, Putování přírodou ČR, atd.  

 Návštěva planetária – výukový program – Jak to dělají kosmonauti 

 Výukové programy: plstění, práce s vlnou, drátkování, o ježkovi, samotářské 

včely 

 Vrbenské rybníky – Ukliďme svět 

 Pohodáři – Šetření vodou, úklid okolí školy 

 Ekukofilm – říjen – 7.ročník , 5.B 

 Den čisté mobility- září – 7.B 

 Sázení lípy k příležitosti 30. výročí sametové revoluce – Bauerová 

 Terénní cvičení pro 9. ročníky – spolupráce s JU PF- květen/červen 

 Přednáška: Cestování po EU – 9. ročníky - prosinec  

 poznávací exkurze: 

    I. stupeň:  

     Přídovědné: Ptáčková 

▪ Chlumeček – vzdělávací pořad o racích 

    II. stupeň 

Dějepisné: Bauerová, Šmídlová 

▪ 7. ročník – do Tábora –  září  

▪ 8. ročník – do Prahy – Historická Praha - říjen 

▪ 9. ročník – Terezín, Lidice- červen 

▪ 9. ročník – Zlatá koruna - září 

Přírodovědné:  Kittelová,  

▪ 6. ročník –Kompostárna Jarošovice- říjen 

Na tuto exkurzi škola získala finanční podporu od Jihočeského kraje 

odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. 

▪ 7. ročník –ZOO Ohrada – výukový program – Zvířata v ohrožení 

- duben 



 

 

 

          Zeměpisně - přírodovědná: Kittelová,Trnková 

▪ 6. ročník – Chýnov- Záhostice – květen 

Chemie: Bílá  

▪ 8. ročník – Čistírna odpadních vod České Budějovice- 

březen/duben 

Fyzikální: Staněk 

▪ 6. ročníky- Plzeň- Techmánie – říjen  

 

Školní projekt „Hmyzohrátky“ aneb jsou tak mazlíčci a tak důležití. 

Motto: Albert Einstein: 

Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.  

  

Na tento projekt se opět pokusíme získat dotace od Statutárního města České 

Budějovice.  

Projekt bude zaměřen na hmyz, na jeho poznávání, etologii, výskyt v ekosystémech, 

význam v přírodě, úbytek užitečného hmyzu, atd. 

Projekt bude probíhat celý rok 2020. Hlavní část projektu plánujeme na dny 

v měsících březen, duben, květen, popřípadě červen.  

Ekotým projekt připraví a následně s ním seznámí ostatní učitele, kteří se svými 

třídami budou projekt realizovat. 

 

Školní projekt „Hmyzí koutek“ 

 Další akcí, na kterou se škola pokusí získat peníze z grantů (např. Nadace 

partnerství) je vybudování hmyzího koutku na školní zahradě, na části, která je 

v současné době prakticky nevyužívaná. Koutek by byl osázen keři a rostlinami, 

které by lákaly hmyz – opylovače. Jako součástí koutku bychom chtěli vytvořit 

skalku, vyvýšený záhon s lesními jahodami a smyslový chodníček. V rámci Pč by 

žáci vytvořili domečky pro hmyz a krmítka pro ptáky, které by se staly součástí 

koutku. 

 Koutek by byl realizován na jaře 2020 převážně žáky 7. ročníků.  Sloužil by jak 

při výuce Pč, tak při výuce prvouky, přírodovědy, přírodopisu (pozorování hmyzu, 



 

 

pozorování, krmení ptáků, atd.), výtvarné výchovy, mohl by být využíván i družinou 

(smyslový chodník). 

 

Školní projekt - “ Tajemný les” - dokončení 

Projekt Tajemný les prolínající rokem 2019 se na podzim projeví především 

drobnými aktivitami např. nástěnnou výzdobou ve třídách, na chodbách školy 

výrobky žáků. Hlavní část programu proběhla v květnu 2019. Škole se podařilo získat 

finanční podporu od Statutárního města České Budějovice a to ve výši 50 000 Kč. 

Škola se na projektu finančně podílí 6 000 Kč. Koordinátor EV vypracuje závěrečnou 

zprávu projektu pro Statutární město České Budějovice odbor životního prostředí. 

 

Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje 

Škola se bude ucházet o titul Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje 

na období 2020-2022. 

 

Účast na soutěžích: 

 přírodovědný Klokan 

 biologická, zeměpisná, dějepisná, fyzikální, chemická, matematická olympiáda 

 výtvarné a literární soutěže s tématikou EVVO 

 soutěže pořádané Klubem ekologické výchovy 

 soutěž dopravní výchovy 

 sportovní soutěže 

 soutěže s tématikou EVVO 

Pokud se v průběhu školního roku objeví zajímavé projekty, soutěže a další aktivity 

v rámci EVVO, budou průběžně zařazeny do výuky. 

 

Mgr. Jana Kittelová                                                       Mgr. Zdeněk Šrom 

Školní koordinátor EVVO                                               Ředitel školy 

26. 9. 2019 


