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PŘEDMĚT 

Environmentální výchova je chápána jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí. Je 
významným předpokladem udržitelného rozvoje, jež je ve světě pokládán za jedinou možnou pozitivní 
alternativu rozvoje lidské civilizace. Podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje 
vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu 
ve smyslu udržitelného rozvoje.  
Škola nevyučuje ekologickou výchovu jako samostatný předmět. Průřezové téma Environmentální 
výchova je zařazeno do ŠVP. 
 
 
REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY V OBLASTI EVVO PROBÍHÁ NĚKOLIKA ZPŮSOBY: 

• Integrací do konkrétního vyučovacího předmětu. 

• Formou přednášek či besed s odborníky k environmentálním tématům. 

• Prostřednictvím projektového vyučování v různých formách. 
 

CÍLE ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

• vést žáky k pochopení vztahů člověka a životního prostředí 

• rozvíjet vnímavost žáků a jejich citlivý vztah k lidem, k přírodě a k životnímu prostředí 

• vést žáky k aktivní účasti na ochraně přírody a přírodních zdrojů a utváření životního prostředí tak, aby se 
v budoucnu stala součástí jejich profesního i soukromého života 

• podporování žáků v uvědomění si, že každý člověk může pozitivně ovlivnit stav životního prostředí, že 
každý z nás má odpovědnost vůči budoucím generacím 

• vést žáky k odpovědnému postoji za jednání své i celé společnosti 

• vnímat život jako nejvyšší hodnotu 

• porozumět souvislostem v biosféře 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování při řešení problémů, hledat cesty k řešení 
environmentálních problémů 

• pomáhat při utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí 

• podporovat vnímavý a citlivý přístup k přírodnímu a kulturnímu dědictví 

• motivovat a vést ke stejným cílům rovněž ostatní pedagogické i provozní pracovníky školy 

 

ZÁMĚRY ŠKOLY V OBLASTI EVVO 

Výuka probíhá s využitím moderních vyučovacích metod a forem zvyšujících kvalitu a efektivitu vzdělávání. 
Environmentální výchova je implementována do většiny vyučovacích předmětů (EVVO jako průřezové téma je 
zařazeno do jednotlivých předmětů v souladu se ŠVP). Pro žáky je environmentální tematika realizovaná 
neformálními metodami zajímavá a podnětná. Environmentální problémy chápou v globálních souvislostech a 
kriticky je posuzují. 



V průběhu období školního roku 2020/2021 se chceme zaměřit především na: 
 

• celoroční třídění odpadu (třídění plastů do sběrných nádob, sběr papíru, železo ze starých lavic – šrot, 
nádoby na směsný odpad) 

• péči o okolí školy a úklid v okolí školy v rámci pracovních činností (dle pokynů vedení školy) 

• estetickou výzdobu interiéru a péči o květinovou výzdobu 

• implementaci EVVO do všech vyučovacích předmětů 

• ovoce, zeleninu (1x týdně) a mléko (1x 14 dní) do škol 

• zdravý životní styl výběrem vhodných potravin a skladbu jídelníčku 

• při vyučování používat moderní metody a novou techniku 

• nabídku volnočasových aktivit (školní klub, školní družina) 

• tvorbu výrobků na školní akce (např. vánoční trhy) 

• vycházky v okolí školy v rámci výuky 

• péči o bylinkový záhon na školním pozemku 

• péči o keře na bývalém a řadu let nevyužitém pískovišti (snadná údržba díky kačírku) 

• úpravu zeleně (máme vlastního zahradníka z řad rodičů) 

• inventarizaci dřevin (podrobně zpracována, k dispozici ve sborovně) 

• vykácení a prořezání velkých stromů a vrb v okolí tělocvičny 

• hojné využívání učebny v přírodě (projekt - „ALTÁN PRO UČEBNU V PŘÍRODĚ“) - výuka žáků na 
čerstvém vzduchu (využití při výuce hlavně přírodovědných předmětů a výchov, v odpoledních hodinách k 
realizaci aktivit školní družiny, možnost využití při menších kulturních akcích školy či pro setkávání se s 
rodiči našich žáků)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program je plněn postupně během roku, může být upravován podle potřeb školy, doplňován o nové 
aktivity a poznatky. 
 



VÝZNAMNÉ DNY, KTERÉ SI BUDEME BĚHEM ROKU PŘIPOMÍNAT A VÉST K NIM 
DISKUZE: 

16.9.     Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy   
19.9. Ukliďme svět 
22.9.  Evropský den bez aut 
1.10.  Světový den lidských sídel 
4.10.  Mezinárodní den ochrany zvířat 
16.10.  Světový den výživy 
20.10.  Světový den stromů 
16.11.  Den bez cigaret 
1.12.  Světový den AIDS 
29.12.  Mezinárodní den biologické rozmanitosti 
2.2.       Světový den mokřadů 
4.2.  Světový den boje proti rakovině 
18.3.    Ukliďme svět 
21.3. Světový den lesů 
22.3.  Světový den vody 
23.3.     Světový meteorologický den 
1.4.       Mezinárodní den ptactva 
7.4.       Světový den zdraví 
18.4.     Mezinárodní den památek a sídel 
22.4.  Den Země 
2.5.       Světový den ptačího zpěvu 
3.5.       Den Slunce 
22.5. Mezinárodní den biologické rozmanitosti 
24.5.  Evropský den národních parků 
31.5.    Den otvírání studánek 
5.6.  Světový den životního prostředí 
8.6.  Světový den oceánů 
17.6.  Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští 
21.6.  Den květů 
 

 
 
 
 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 31.7. 2020                                    Mgr. Milena Lavičková 

 
 
 
 

 


