
Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a 

osvěty (EVVO) na školní rok 2022/2023 

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 

 

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: 
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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 

Mléko 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. Horkelová, I. Kolářová, J. Zahradníček, H. Bauerová, V. Korhoňová a P. 

Klestilová, M. Veberová a M. Přerovská. 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. 



Bohužel, finanční nedostupnost nám prozatím zkomplikovalo naše plány na 

vybudování řádné venkovní učebny. Její vybudování je součástí dlouhodobého plánu 

EVVO a doufáme, že se nám podaří její realizace v některém z následujících roků. 

Sběrové aktivity: 

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

 celoroční sběr  

✓ hliníku - spojen se soutěží tříd 

✓ pomerančové kůry - spojen se soutěží tříd 

✓ prázdné náplně do tiskáren 

✓ sběr papíru ve třídách 

 

Projekt: Recyklohraní 

Škola se od září 2014 zapojila do celorepublikové akce Recyklohraní aneb 

ukliďme si svět. I v tomto školním roce chceme v této aktivitě pokračovat, ale bohužel 

v omezené míře. Sběr drobného elektro odpadu je zrušen z prostorových důvodů 

školy. Sběr baterií je pozastaven zatím do ledna, vyčkáme dalších instrukcí ze strany 

pořadatelů. Prázdné náplně do tiskáren zatím sbíráme. 

 

Projekt: Ovoce a zelenina do škol + Mléko do škol 

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

zelenina do škol“ s finanční podporou Evropské unie. Pro školní rok 2022/23 došlo 

k zúžení cílové skupiny na žáky 1. stupně základních škol. Děti budou dostávat 

svačinku pouze 1x za měsíc. Jak bude projekt pokračovat v druhém pololetí záleží na 

rozhodnutí SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu). 

 

Spolupráce: bude závislá na hygienických podmínkách vyhlášených vládou ČR. 

 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: budou závislé na hygienických podmínkách vyhlášených vládou 

ČR. 

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

 plavecké kurzy, bruslařské kurzy 

 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.  

 Výukové programy: př. Včelí království, Slepička Matylda, malování obrázků 

na dřevo, není zvěř jako zvěř, ježci, moštování jablek, dřevěná zvířátka, práce 

s vlnou, vánoční tvoření, tvoření ze dřeva 

 poznávací exkurze:    

 I. Stupeň- Farma Rančice, Chlumeček 

    II. stupeň 

Dějepisné:  

    9. ročník – Terezín, Lidice – říjen- Bauerová, Šmídlová 

                                9. ročník - Zlatá Koruna – září – Bauerová, Kurfiřtová 

   8. ročník – Praha – duben/květen- Albrecht, Heřmanová 

   7. ročník – Tábor – duben/květen - Bauerová 



                                6. ročník – Praha a Národní muzeum – březen - Bauerová 

Přírodovědné:  

7. ročník –Botanická exkurze- Hluboká n/Vltavou– výukový 

program – duben – Klestilová 

9. ročník -Praha Národní muzeum – prosinec - Kittelová 

          Zeměpisně - přírodovědná:  

6. ročník – Chýnov- Záhostice – květen – Pekař 

          Zeměpisné: 

8. ročník – Temelín – listopad - Baloun 

Chemie:  

8. ročník – Vodárenská věž - březen- Bílá 

           Fyzika: 

6. Ročník – Techmánia – říjen, listopad – Staněk 

 

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

 Motto: Albert Einstein: 

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

 Na podzim 2022 budeme dokončovat tento projekt drobnými třídními 

aktivitami, ze kterých v budově školy vytvoříme výzdobu. Koordinátor EVVO zajistí 

vyúčtování a závěrečnou zprávu pro Statutární město České Budějovice, které se 

výrazně podílelo na spolufinancování tohoto projektu.  

 

Školní projekt „Hmyzí koutek“ – pokračování 

 V rámci hodin ČSP dále budeme pečovat o Hmyzí koutek a provádět 

údržbové práce.  

 

Školní projekt „Voda“ 

 Na rok 2023 ekotým bude připravovat celoškolní projekt s pracovním názvem 

„Voda“, který bude zaměřen nejen na život ve vodním prostředí a jeho okolí, ale i na 

důležitost vody na planetě Zemi. V rámci projektu se budou objevovat 



mezipředmětové vztahy, aby si děti znalosti a zkušenosti, které v projektu získají, 

byly schopny dát do souvislostí s problematikou vody celého světa. 

 Termín hlavní části projektu je naplánován od 12. do 19. 6. 2023. Drobnější 

třídní aktivity budou zařazovány do výuky v průběhu roku 2023. 

 Na tento projekt se opět pokusíme získat finanční spoluúčast Statutárního 

města České Budějovice. 

 

Účast na soutěžích: bude závislá na hygienických podmínkách vyhlášených vládou 

ČR.  

 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 tematikou EVVO 

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

v rámci EVVO, budou průběžně zařazeny do výuky, pokud to dovolí hygienická 

nařízení. 

 

Mgr. Jana Kittelová                                                       Mgr. Zdeněk Šrom 

Školní koordinátor EVVO                                               Ředitel školy 

27. 9. 2022 

 


