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ÚVOD 

Školní program EVVO ZŠ a MŠ Petrovice okres Ústí nad Labem – environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty vychází hned z několika dokumentů: 

 Z RVP pro ZV čj. 27002/ 2005- 22. 

 Z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty, č. j. 16745/2008- 22. 

 Ze ŠVP „Náš domov je Evropa“, jehož povinnou součástí je od školního roku 2007/ 

2008. 

 Ze zákona číslo 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). 

 Ze zákona č. 17/ 1992 Sb., o životním prostředí, který upozorňuje, že se výchova, 

osvěta a vzdělávání provádějí tak, aby vedly u žáků k myšlení a jednání, které je 

v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení 

kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek, k úctě k životu ve všech jeho 

formách. 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k myšlení a jednání, které je v 

souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace- 

cílovou skupinou jsme tedy všichni, bez ohledu na věk nebo naše vzdělání, ne pouze naši 

žáci. 

Program EVVO je zaměřen na problematiku životního prostředí. Jeho cílem je předávání 

nejen znalostí, ale také praktických dovedností a návyků, které podporují kladný vztah 

k přírodě, orientaci v zákonitostech a problémech životního prostředí. Zahrnuje činnosti a 

aktivity, které vedou k odpovědnému a ohleduplnému vztahu k přírodě i k lidem a působí na 

utváření pozitivních životních priorit. Důraz klade zejména na poznávání všech složek 

životního prostředí, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí a na uvědomování si 

nezbytnosti zachování podmínek života. 

Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se 

životního prostředí, ale zejména jako výchova žáků k trvale udržitelnému rozvoji. 

Environmentální výchovou a osvětou rozumíme:  

 vést žáky k získání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a 

životního prostředí v lokálním i globálním rozměru, 

 vytvářet možnost konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj kladný vztah k 

přírodě a učí se zodpovědnému jednání vůči ní. 



Základní cíle plánu EVVO 

 pěstovat u žáků naší školy odpovědné environmentální chování, tedy takové chování, kdy 

budou brát při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a 

budou se aktivně zapojovat do aktivit pořádaných školou i mimo ni, které jsou určené ke 

zvýšení kvality života a kvality okolního životního prostředí 

 předat žákům znalosti a dovednosti z oblasti životního prostředí, motivovat je v tom 

 rozvíjet u žáků schopnosti uvažovat v souvislostech 

 ovlivňovat u žáků jejich vztah k přírodě- pozitivním směrem 

Přínos EVVO k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností EV: 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a životního prostředí, 
důsledkům lidských činností na prostředí 

 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 
odpovědností ve vztazích k ŽP 

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje v žácích návyky nezbytné pro každodenní 
žádoucí jednání žáků jakožto občanů vůči prostředí 

 ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného 
rozvoje žádoucích i nežádoucích 

 učí žáky komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně 
obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

V oblasti postojů a hodnot EV: 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k 
prostředí 

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 
 
 



 

EVVO v Základní škole a Mateřská škole Petrovice: 

1. Zařazení EVVO do výuky: 

 EVVO je oblastí vzdělávání, která se promítá do všech předmětů napříč učebními 

osnovami ve všech ročnících a je zaměřena na propojení získaných poznatků, dovedností 

a znalosti souvislostí z hlediska všech aspektů ochrany a rozvoje ŽP. 

Tematické okruhy EV naplňované v rámci všech vyučovaných předmětů: 

Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy ŽP, Vztah člověka 

k prostředí. 

 Škola nevyučuje EV jako samostatný předmět, ale prostřednictvím průřezových témat 

vzhledem ke kompetencím žáka (viz. níže) 

 Dalším zařazením EV jakožto průřezového tématu do výuky je nezanedbatelné množství 

dalších činností a aktivit (projektové dny, Dny v přírodě, školní akce), které formují 

environmentální vzdělávání našich žáků a vedou k rozvoji kýžených kompetencí. 

2. Plán 2020/ 2021 

Plán pro letošní školní rok navazuje plynule na plán EVVO z roku 2019/ 2020.  

- účelné a efektivní zvelebování a využívání školní zahrady a školního pozemku (pro 

školní družinu, pro výuku, mimoškolní aktivity a akce pořádané za účasti rodičů našich 

žáků 
- údržba vhodných stanovišť pro tříděný odpad ve třídách a na chodbách školy 

- vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravému stravování, k pochopení zásad 

zdravé výživy a pochopení důležitosti pohybu pro zdraví člověka 

-pěstování kladného vztahu žáků k přírodě (životnímu prostředí) 

- ekologizace provozu školy- pěstovat v žácích návyky k šetření vody, úspoře osvětlení, 

apod. 

3. Cíle a vize EVVO 

Mezi dlouhodobé cíle zařazujeme:  

- praktickými formami vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a ŽP, propojovat získané 

informace s vlastní zkušeností, 

- vedení žáků k praktickým činnostem souvisejících s údržbou a zvelebováním šk. zahrady a 

šk. pozemku, 

- v oblasti postojů vést žáka k odmítání lhostejných či negativních projevů člověka k ŽP, 

- rozmanitými formami výuky si připomínat významné světové dny týkající se životního 

prostředí (viz. bod 7 tohoto plánu). 



EV je na naší škole dlouhodobě nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu. 

Tomuto faktu velmi nahrává i samotné umístění naší školy. Jsme malá venkovská škola, 

umístěná na okraji přírody, v bezprostřední blízkosti luk a lesa. Zároveň má škola přilehlou 

školní zahradu a školní pozemek, o který žáci všech ročníků v rámci praktických činností či 

dalších akcí pořádaných školou (např. v rámci Dne Míru- sázení ovocných keřů, 20. 9. 2019) 

pomáhají pečovat. Na výuce EV se tedy podílí všichni vyučující a další pedagogičtí 

zaměstnanci školy a je uskutečňována hned v několika rovinách. 

Jako nejvhodnější se jeví zařazení vybraných témat EV do výuky jednotlivých předmětů. 

Velmi často se žáci s těmito tématy seznamují formou projektového vyučování či Dnů 

v přírodě (1x za měsíc).  

Podle charakteru předmětu a typu hodiny 

je možné využít různé formy, útvary a 

metody výuky: 

 slohová práce, 

 referát, 

 výpočty, 

 kvízy, 

 pokusy, 

 vycházky do přírody, 

 výlety, 

 exkurze, apod.

Vzhledem k tomu, že naše škola vyučuje pouze žáky prvního stupně ZŠ, nosnými předměty 

pro výuku EV jsou prvouka, vlastivěda a přírodověda- EV prolíná samozřejmě i dalšími 

předměty.  

Prvouka 

- Místo, kde žijeme 

- Lidé kolem nás 

- Lidé a čas 

- Rozmanitost neživé a živé přírody 

- Člověk a jeho zdraví 

Vlastivěda 

- Česká republika a její přírodní podmínky- voda, půda, rostlinstvo, živočišstvo, průmysl, 

zemědělství 

Přírodověda 

- společenstvo, ekosystém 

- planeta Země 

- vesmír 

- voda na Zemi 

- voda a její okolí 

- společenstva luk, pastvin a polí 

- regionální zvláštnosti přírody 

- stavba a činnost těl organismů 

- jednobuněčné a mnohobuněčné 

organismy 

- bezobratlí živočichové, obratlovci 

- člověk- biologický základ člověka, myšlení 

a způsob života lidí 

- lidská sídla a jejich okolí 

- vývoj Země, života a člověka 

- historie lidstva

 



Tělesná výchova 

- rozvoj zdravého životního stylu 

- cvičení v přírodě + bezpečnost 

Výtvarná výchova 

- výtvarní vyjádření skutečnosti- hledání a 

dotváření přírodnin 

Praktické činnosti 

- recyklace odpadů při vytváření 

uměleckých objektů 

- práce s přírodninami 

- činnosti v přírodě 

Pěstitelské práce v rámci PČ 

- péče o pokojové i venkovní rostliny 

- pozorování přírody ve všech ročních obdobích 

- seznámení se základními podmínkami života rostlin 

- péče o školní zahradu a její úpravy 

- úklid školy 

Další rovinou rozvíjení cílů EV u našich žáků je velká nabídka exkurzí a výukových programů, 

které pro žáky naše škola během školního roku zprostředkovává. 

4. Klíčové kompetence 
Realizací ekologické výchovy v ZŠ Petrovice bychom chtěli v souladu se Školním vzdělávacím 
programem „ Náš domov je Evropa“ podpořit u žáků rozvoj a prohlubování těchto 
kompetencí: 
a) kompetence k učení 

 propojovat učivo s reálným životem 

 podněcovat vlastní tvořivost dětí v oblasti trvale udržitelného rozvoje 

 vést k sebekontrole a zařazovat hodnocení pomocí zpětné vazby 

 učit žáky kritickému přístupu k výsledkům vlastní práce 
b) kompetence k řešení problémů 

 zapojovat žáky do aktivit, které vedou k řešení environmentálních problémů 

 povzbuzovat žáky ke kladení kritických otázek a zvažování odlišných 
stanovisek k probírané látce a daným ekologickým problémům 

 umožnit žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace pomocí 
moderních informačních technologií 

c) kompetence komunikativní 

 podporovat argumentaci a vhodnou obhajobu vlastního názoru 

 předkládat žákům takové typy textů a záznamů, které vedou k přemýšlení, 
tvořivosti a porozumění 

d) kompetence sociální a personální 

 zařazovat formy a metody práce, které vedou ke spolupráci, např. skupinová 
práce, práce ve dvojicích a týmová práce 

 podpořit vlastní důvěru žáků poskytnutím prostoru pro prezentaci  

 vytvářet prostředí, které povzbuzuje respekt a toleranci k stanoviskům a 
názorům ostatních 

e) kompetence občanské 



 pořádat odborné besedy, kurzy a exkurze s environmentální tématikou 

 zapojit se do tradičních akcí obce souvisejících s trvale udržitelným rozvojem 
f) kompetence pracovní 

 vést žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví 

 vyžadovat zodpovědný přístup k plnění povinností a termínu dokončení práce 

5. Ekologizace provozu školy 
 Škola každoročně vytváří vlastní environmentální plán. Tento plán je každoročně 

aktualizován koordinátorem EVVO a to na začátku školního roku, po předchozí 

domluvě s ostatními pedagogy. 

 

 Mezi dlouhodobé aktivity naší školy v rámci EVVO patří: 

-V rámci možností se snažíme o 100% třídění odpadu (plasty, papír, sklo, vybité 

baterie, ostatní odpad). 

- Udržitelnost třídění odpadu. 

- V interiéru i exteriéru školy je bohatá barevná výzdoba a zeleň + péče o ni. 

- Nástěnky s tematikou EVVO. 

- Výchova ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví. 

- Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“. 

- Zapojení do projektu Les ve škole při sdružení Tereza. 

- Spolupráce se střediskem ekologické výchovy v Litoměřicích. 

- Práce na školním pozemku v rámci PČ. 

- Beseda s lesníkem. 

- Dopravní výchova. 

- Vedení žáků k ekologickému myšlení v rámci školní družiny. 

- Zapojení do projektu 72 hodin- spolupráce s veřejností, výpomoc v okolí školy 

v dopomoci obce a rodičů školy. 

- Zapojení do projektu „Sněhuláci pro Afriku“. 

- Spolupráce s DDM Ústí nad Labem. 

- Spolupráce se sborem dobrovolných hasičů Ústí nad Labem- Petrovice. 

 

 Krátkodobé samostatné aktivity v rámci EVVO: 

- zapojení žáků naší školy do průběžně vyhlašovaných soutěží s regionální tematikou 

- výlety a exkurze do okolí Petrovic a Tisé 

- výlety do zoologických zahrad 

- projektové dny (4x v roce (Zdravý den, Den zvířat, atp.)) 

- tematická cvičení: Ochrana zdraví člověka za mimořádných událostí, Branný den 

- beseda Bezpečně do školy 

- školní dílničky- Vánoce, Velikonoce (žáci v kooperaci s rodiči pracují s přírodními 

materiály) 

- výjezd na Ozdravný pobyt 

 



6. EVALUACE 
Cíle stanovené v plánu EVVO budou vyhodnocovány průběžně na konci každého školního 

roku. Koordinátor EVVO sepíše hodnocení, které bude následně doplněno komentáři 

ostatních pedagogických pracovníků. Vyhodnocovány jsou jednotlivé akce pořádané 

v průběhu šk. roku. 

7. Další plánované akce EV pro školní rok 2020/ 2021 
Seznam plánovaných akcí. Zda byly uskutečněny a jejich případná evaluace budou součástí 

hodnocení plánu EVVO na konci školního roku 2020/ 2021- hodnocení provede a sepíše 

koordinátor EVVO společně s pedagogickým sborem.  

 

Přehled připomenutí významných dnů pro životní prostředí: 

MĚSÍC ŠKOLNÍHO ROKU 2020/ 2021 PLÁNOVANÉ AKCE 

ZÁŘÍ - 15. Den vzniku Greenpeace (1971) 
- 21. Světový Den míru 
- 22. Evropský den bez aut 

ŘÍJEN - 4. Mezinárodní den ochrany zvířat 
- 16. Světový den výživy 
- 20. Den stromů 

LISTOPAD - 6. Den bez cigaret 

PROSINEC - 5. Mezinárodní den dobrovolníků 

LEDEN - 10. Mezinárodní den tuleňů, 
lachtanů a velryb 

ÚNOR - 2. Světový den mokřadů 

BŘEZEN - 22. Světový den vody 

DUBEN - 1. Mezinárodní den ptactva 
- 7. Světový den zdraví 
- 22. Den Země 

KVĚTEN - 22. Mezinárodní den biodiverzity 
(rozmanitosti živočišných druhů) 

- 24. Evropský den parků 
- 31. Světový den bez tabáku 

ČERVEN - 5. Světový den ŽP 
- 8. Mezinárodní den oceánů 
- 17. Světový den boje proti 

rozšiřování pouští a sucha 
 

 

Zpracovala: Veronika Kučerová 

 

 


