
 

EVALUACE ENVIRONMENTÁLNÍHO PLÁNU 2019/ 2020 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace. 

Petrovice 5, Petrovice 403 37 

Environmentální výchova je na naší škole vyučována prostřednictvím průřezových témat napříč všemi 

předměty. Nejvíce bývá zařazována do prvouky, vlastivědy, přírodovědy a pěstitelských činností v rámci PČ. 

Tematické okruhy, které byly naplňovány, jsou: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a 

problémy ŽP, vztah člověka k prostředí. 

Plnění plánu environmentální výchovy ve školním roce 2019/ 2020 bylo značně ztíženo nepředvídatelnou 

koronavirovou situací, která v měsíci březnu nečekaně narušila poklidný školní rok. Vzhledem ke skvělému 

umístění naší obecní školy, pilné práci našeho kolektivu a naším kladným vztahem k životnímu prostředí, se 

však mnohé ze stanovených cílů naplnit podařilo.  

Žáčky jsme po celý školní rok vedly k přemýšlení nad dopady jejich chování k přírodě kolem nich. Byli 

vedeni také k uvažování v souvislostech, aby nepřejímali o svém okolí pouze hotová fakta. Předávaly jsme 

jim znalosti o rozmanitosti přírody a ŽP, motivovaly je v tom a snažily jsme se je přivádět k propojování 

získaných poznatků s jejich vlastními zkušenostmi. Žáci se aktivně zapojovali do akcí, které škola pořádala 

v rámci zvýšení kvality života v obci a zvýšení kvality blízkého životního prostředí naší školy. 

Konkrétní aktivity, které byly letos v rámci EVVO vykonány: 

 Školení pedagogických pracovníků v oblasti EVVO: Mgr. K. Leistnerová, Mgr. V. Kučerová. 

 Škola se snažila o 100 % třídění odpadu (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad a směsný odpad). 

 Aktualizace nástěnek s EVVO tematikou. 

 Péče o bohatou výzdobu zeleně v interiéru školy a pěstitelské práce prováděné žáky v rámci PČ na 

školní zahrádce.  

 Účast školy v projektu Ovoce do škol. 

 Výsadba ovocných keřů na školní zahradě v rámci světového Dne stromů. 

 Dopravní výchova- beseda pro žáky 3. – 5. ročníku; vliv dopravy na ŽP. 

 Četné výlety a exkurze do okolí školy: výuka v okolí školy, procházka po Petrovicích, vánoční vycházka 

ke krmelci apod. 

 Realizace akcí v rámci projektu 72 hodin- roznáška obědů seniorům, stavba motýlí louky na školní 

zahradě za dopomoci rodičů. 

 Zapojení se do projektu Sněhuláci pro Afriku- stavba sněhuláka z nafukovacích balónků. 

 Výlet žáků do ZOO Ústí nad Labem- účast na výukovém programu Vzhůru na krmítko- připomenutí si 

mezinárodního dne ptactva.  

 Vánoční školní dílničky- práce s přírodními materiály. 

 Program Zdravá pětka. 

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Kučerová a kolektiv 

V Petrovicích, dne 30. 6. 2020 


