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           ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) 

 

 

 

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) by měla vést 

k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného 

rozvoje, k vědomí a odpovědnosti za udržení kvality životního 

prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách                             

(paragraf 16 zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí). 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika školy: 

V prostorách školní budovy se nacházejí 3 prostory tříd, které jsou plně využívány pro výuku 

v době vyučování, ale i pro činnost zájmových kroužku logopedické podpory, anglického 

jazyka, tanečního kroužku a přírodovědného kroužku a v rámci doučování žáků – Šablony III. 

Jedna učebna slouží jako knihovna, která je vybavena nejen moderní beletrií, ale i 

zajímavými encyklopediemi. 

V jedné učebně je k dispozici 6 počítačů s připojením na internet a 2 učebny jsou vybaveny 

interaktivní tabulí. 

Škola disponuje areálem školní zahrady u budovy ZŠ, tak i areálem školní zahrady v rámci 

objektu MŠ a ŠD. Tyto prostory jsou využívány k výuce, zejména v rámci vyučování Prvouky, 

Přírodovědy, Tělesné výchovy, ale i v rámci odpočinku o přestávkách a odpoledních 

hodinách. V prostorách zahrady byl vybudován za podpory MAP Pomalší hmyzí domeček, 

který je využíván nadále v rámci celoškolních projektů. 

Základní cíle školy v oblasti EVVO: 

 Vést žáky k odpovědnému zacházení s životním prostředím ve všech jeho složkách 

(přírodovědné, ekonomické a mezilidské); 

 poskytovat žákům dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí; 

 systematická spolupráce s rodiči a zástupci žáků, s obcí, s mimoškolními pracovišti 

EVVO, s osvětově a kulturně vzdělávacími zařízeními, se sdělovacími prostředky. 

 

Zaměření na rozvoj kompetencí 

Kompetence občanské – vytváření a dodržování pravidel chování a přístupu 

k přírodě, životnímu prostředí a ostatním jedincům. 

Kompetence sociální a personální -  respekt k názorům, druhého, spolupráce 

skupin žáků. 

Kompetence pracovní – formování pracovních dovedností, vytváření vztahu 

k manuálním činnostem, dodržování zásad ochrany životního prostředí, získání představy o 

pracovních činnostech běžných profesí. 

Začlenění do výuky: 

Český jazyk, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti. 



Ve školním roce 2022 / 2023 již byly zakoupeny mikroskopy, které jsou využívány nejen ve 

výuce Prvouky a Přírodovědy, ale i v rámci činnosti přírodovědného kroužku. Žáci z tohoto 

kroužku budou opět pečovat  o zakrslého králíka. 

Společně s dětmi z MŠ budou probíhat společné dny v rámci celoročního projektu 

„ Příroda je můj kamarád, naučím se ji znát.“ 

Konkrétní formy EVVO: 

 V prostorách školy pokračovat v třídění odpadu; 

 pečovat o životní prostředí v okolí školy; 

 vést žáky k poznávání svého okolí; 

 využívat výukové programy, propagační materiály, časopisy, knihy a encyklopedie – 

třídění informací; 

 zaměřit se na využití školního pozemku v rámci výuky; 

 zařazovat do plánu Praktických činností práci s přírodními a recyklovatelnými 

materiály; 

 vlastním příkladem vyučujících vést žáky k šetření energií; 

 účast vyučujících na školeních EVVO 

Celoškolní projekty: 

 Třídím, třídíš, třídíme  - spolupráce se Sběrným dvorem v Bujanově 

 „Den bez aut, „ Den Země, Den vody, Den zvířat – výtvarné soutěže 

 plnění úkolů Recyklohraní 

 zapojení do školního recyklačního programu Recyklohraní – sběr vybitých baterií 

 sběr plastových víček z PET lahví 

 PROGRAM „ Ovoce do škol „ – zdravý životní styl 

 PROGRAM „ Mléko do škol „ – zdravý životní styl 

 exkurze do míst „ užité ekologie „ – čistírna odpadních vod 

Spolupráce s centry ekologické výchovy: 

 Cassiopeia České Budějovice 

 ekocentrum Šípek Český Krumlov 

 ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 



 

                                                 Kalendář významných akcí 

16.9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy 

19.9. Ukliďme svět 

22.9. Světový den zvířat 

10.10. Mezinárodní den světových katastrof 

16.10. Světový den výživy 

20.10. Den stromů 

3.11. Den bez pesticidů 

16.11. Den bez cigaret 

17.12. Úmluva o světovém dědictví 

29.12. Mezinárodní den biodiverzity 

21.3. První jarní den 

22.3. Světový den vody 

23.3. Den meteorologie 

1.4. Den ptactva 

7.4. Den zdraví 

21.4. Den proti hluku 

22.4. Den Země 

24.4. Den laboratorních zvířat 

24.5. Světový den národních parků 

31.5. Den bez tabáku 

8.6. Den světových oceánů 

17.6. Světový den proti suchu a rozšiřování pouští 

21.6. Letní slunovrat 

 

Mgr. Radomíra Stoličková                                                 Mgr. Olga Floriánová 
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