
ZŠ Pardubice – Studánka     Školní program EVVO 
 

1 

 

Školní program 
EVVO 

na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

č.j. 16745/2008-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ Pardubice – Studánka     Školní program EVVO 
 

2 

Úvod  
 
Škola se nachází v krásném parkovém areálu a trvale se snaží o vytváření vztahu učitel – žák založeném na partnerském 
vztahu a o zlepšování celkového klimatu školy. Chceme připravovat žáky k tomu, aby se v životě projevovali jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, aby byli schopni otevřené a všestranné komunikace, aby 
se naučili zásadě, že pravidla je možné spoluvytvářet, ale pak již jsou k tomu, aby se dodržovala.  

 ve třídách fungují třídní samosprávy, jejíž zástupci pracují v Radě školy a touto cestou mohou žáci ovlivňovat dění ve škole 

 environmentální výchova je jednou z priorit školy – nevnímáme ji pouze jako výchovu k ekologii, ale jako výchovu o vztahu 
 k celkovému prostředí, ve kterém žijeme, součástí této výchovy je rozvíjení vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí i 
 k přírodě – environmentální výchova prolíná všemi výukovými předměty, ve škole probíhají projekty zaměřené na ekologii,  

         vedeme žáky k ekologickému chování (třídění odpadu, sběrové  akce apod.) 
 
 

Cíle a výstupy: 
 
    Enviromentálním vzděláváním, výchovou a osvětou rozumíme předávání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, 
vztahu člověka a životního prostředí a možností i způsobů dosažení trvale udržitelného rozvoje.  
     Cílem EVVO je uvědomit si vztah žáků k životnímu prostředí, přírodě a lidem, a to nejen ve svém bezprostředním okolí. Škola 
má napomáhat svým žákům orientovat se v podstatných souvislostech života a pociťovat spoluzodpovědnost za znečišťování 
prostředí. Předat žákům soustavu znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, 
problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska. Připravit žáky na řešení problematiky životního prostředí. Poukázat 
žákům na následky neuvážených lidských aktivit a naopak názorně předvést pozitivní důsledky kladného, citlivého a tvůrčího 
přístupu k okolí a životnímu prostředí. 
 
Výstupy environmentálního vzdělávání ve škole jsou rozpracovány a realizovány především v předmětech: 

 člověk a jeho svět (1. – 5. ročník) 

 přírodopis (6. – 9. ročník) 

 svět práce (1. – 5. ročník)  

 svět práce – pěstitelství a chovatelství (7. ročník) 

 volitelné předměty – přírodovědný seminář (6. – 9. ročník) 
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Realizace výstupů průřezového tématu environmentální výchova se děje v zásadě třemi způsoby : 

 Na úrovni školy 

 Na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících 

 V podobě projektů 
 
 

1. Na úrovni školy 
 

Činnost EVVO 

Školní časopis a www stránky X 

Akce pro MŠ - žáci dětem  X 

Adventní sobota - tradice X 

Systém soutěží X 

Nabídka kroužků X 

Výuka v Zelené učebně X 

Školy v přírodě a výuková soustředění X 

Otevřené školní hřiště X 

Sběrové dny X 

Třídění odpadu v pavilonech (papír, plast) X 

Péče o zeleň v areálu školy X 

Péče o pořádek v areálu školy X 

Kompostování X 

Zapojení do akcí sítě Mrkev X 

Zapojení do projektu Les ve škole Škola v lese X 

Členství v klubu Tereza X 

Školní mléko, svačinky X 

Výukové programy v Paletě X 

Spolupráce s organizacemi zabývajícími se aktivně EVVO – 
záchranná stanice Pasíčka, Apolenka, útulek pro opuštěná zvířata 

X 

Besedy s ekologickou tematikou (S Tondou na cestách) X 
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Lyžařská kurz – beseda s horskou službou X 

Exkurze s ekologickou tématikou (Transform Bohdaneč,…) X 

Den Země X 

Den 1. pomoci ( 1. stupeň ), ochrana člověka za mimořádných 
událostí (2. stupeň) 

X 

Týdenní kruhy na 1. stupni, měsíční třídnické hodiny na 2. stupni  X 

Příměstský tábor X 

 
 

2. Na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících 
 

Realizace průřezových témat v jednotlivých předmětech je součástí charakteristik jednotlivých výukových předmětů, zařazení do 
ročníků je pak součástí vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. 
 

3. V podobě projektů 
 

Ročník OSV VDO EGS MV EVVO MEV 

1. (v rámci školy v přírodě) X      

2.     X  

3.     X   

4.  X     

5.   X   X 

       

6.  (OSV  v rámci třídenních 
harmonizačních kurzů na začátku 
školního roku) 

X   X   

7.     X  

8.  X    X 

9.   X    
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Projekty jsou součástí školního portfolia – uloženo ve sborovně školy, budou realizovány v rámci jednoho projektového dne 
v každém ročníku a postupně upravovány dle aktuální situace a přizpůsobovány složení žáků v ročníku. 
 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: frontální výuka s demonstračními pomůckami, 
skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury), přírodovědné vycházky s pozorováním, krátkodobé 
projekty, praktické činnosti v areálu školy a na školním pozemku. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné 
strategie dále konkrétně rozvíjejí pro  naplňování cílů EVVO): 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům 
osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
 

- učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů,       
  procesů, vlastností a jevů 
- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich    
  činnosti 
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné  
  informace v literatuře a na internetu 
- učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a    
  objektivity a využívat je k dalšímu učení, podporujeme  
  používání cizího jazyka a výpočetní techniky 
- umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat  
  výsledky a vyvozovat závěry 
- učíme žáky správně zaznamenávat a zdokumentovat  
  experiment 
- uplatňujeme individuální přístup k žákovi 
- motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové  
  situace, v nichž má žák radost z učení 
- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní  
  motivace 
- učíme trpělivosti, povzbuzujeme 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k 
řešení problému  
 
 
 

 - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme  
   žáky prakticky problémy řešit 
 - na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení  
   problému 
 - učíme žáky přecházet od smyslového poznání k poznání    
   založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat   
   vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 
 - učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých   
   oblastech života 
 - učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání  
   specifických závěrů z přírodovědných zákonů 
 - rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat  
   různé varianty řešení 
 - podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 
 - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 
 - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 
 - podporujeme využívání moderní techniky a moderních  
   technologií při řešení problémů 
 - učíme,jak některým problémům předcházet 
 - průběžně monitorujeme jak žáci řešení problémů prakticky  
   zvládají 

 
 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování  
  či argumentaci 
- učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i  
  písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů 
- klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného  
  projevu 
- ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní  
  techniky 
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor  
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  podpořený logickými argumenty 
 - podporujeme kritiku a sebekritiku 
 - učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 
 - podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a  
   mezi žáky navzájem 
- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v  
  obtížných a ohrožujících situacích 
 - důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu    
  učebny přírodopisu a stanovených pravidel chování na  
  mimoškolních akcích 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, 
respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 

- vedeme žáky k osvojování dovedností kooperace a společného   
  hledání optimálních řešení problémů 
- minimalizujeme používání frontální metody výuky,podporujeme  
  skupinovou výuku a kooperativní vyučování 
- volíme formy práce , které pojímají různorodý kolektiv třídy jako  
  mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících  
  vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního  
  maxima každého člena třídního kolektivu 
- učíme žáky pracovat v týmech,učíme je vnímat vzájemné  
  odlišnosti jako podmínku efektivní práce 
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 
- učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci  
  (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu 
 - podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy  
   se žáci vzájemně potřebují 
- upevňujeme  žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe  
  naplňovat osobní i společné cíle 
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími  
  potřebami do třídních kolektivů 
 - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 
 - průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 
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 - učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje  
   dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli) 
 - důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých  
   pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli      

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky :  
- jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující si 
svá práva a respektující práva druhých 
- jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své 
životní prostředí 
- jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v 
různých situacích 
 
                                                                    
 
 
 

- vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování  
  životního prostředí 
- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní   
  ochraně životního prostředí 
- vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu,  
  kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků 
 - netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy  
  žáků 
- netolerujeme nekamarádské chování a odmítání požadované  
  pomoci 
- netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní,otevřenou,  
  skrytou)podpory výše uvedených jevů 
- učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život  
  ohrožujících situacích 
- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy  
  se žáci vzájemně potřebují 
- učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 
- učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc  
- důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel  
  (manipulace s přírodninami, pravidla chování ve škole, na 
mimoškolních akcí) a dodržování stanovených pracovních 
postupů 
 - neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme  účinná 
opatření                                                                                           
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáka používat při 
práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky 
chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich 
budoucího povolání 
 
 
 
 

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 
 - učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná  
   pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a  
   vyhodnocovat 
 - v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci  
   využívat moderní technologie, postupy a techniku 
 - podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a  
   používání cizího jazyka 
 - seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví  
   při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování 
 - vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a   
   závazků  
 - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí,  
   měníme pracovní podmínky, žák vedeme k adaptaci na nové   
   pracovní podmínky 
 - různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s  
   různými profesemi v oblasti přírodních věd a v různých  
   průmyslových odvětvích založených na biotechnologiích 

 

 
Opatření, postupy a odpovědnost k zajištění cílů EVVO: 
 

1. Vedení školy 
 
Vedení školy se zaměřuje v oblasti EVVO především na: 

- vytváření podpory vzdělávání pracovníků školy v oblasti EVVO (plán DVPP) 
- vytváření podpory pro plánování EVVO a pro realizaci konkrétních aktivit ve škole – zapracování  EVVO do 

dokumentů koncepce školy, roční plán školy, evaluace školy, ŠVP 
- sledování vypisovaných grantů v oblasti EVVO a na základě spolupráce s koordinátory EVVO a ostatními pracovníky 

školy zpracování žádostí – se zaměřením na realizaci konkrétních aktivit v oblasti EVVO  
- vytváření podmínek pro spolupráci pracovníků školy v oblasti EVVO (porady pracovníků) 
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- metodickou podporu – jsou podporovány ve výuce zkušenostní metody včetně výuky v terénu, ITV, projektové výuky 
- zajištění vhodné prostorové a materiální podmínky – tvorba Zelené učebny, Zimní zahrady, speciální učebny 

přírodopisu, přístup do počítačové učebny v době volitelných předmětů 
- zajištění postupné ekologizace provozu školy – údržba školního areálu, třídění odpadu, sběrové dny 

 
2. Koordinátoři EVVO ve škole 
  
Ve škole jsou jmenováni 2 koordinátoři EVVO: 
pro 1. stupeň: Mgr. Monika Březinová 
pro 2. stupeň: Mgr. Pavlína Marková 
 
Koordinátoři: 

- připravují roční program EVVO ve škole v souladu s dalšími dokumenty školy a navrhují řediteli školy začlenění EVVO 
do koncepčních materiálů školy (koncepce školy, roční plán školy, evaluace školy, ŠVP) 

- koordinují realizaci EVVO ve škole 
- zvyšují si odbornou a metodickou připravenost účastí na seminářích a vzdělávání zaměřených na EVVO 
- vedou knihovničku odborné literatury zaměřenou na EVVO  poskytují konzultace a podporu v začlenění EVVO 

ostatním pracovníkům školy 
- koordinují realizaci plánu DVPP v oblasti EVVO 
- iniciují spolupráci s dalšími partnery školy v oblasti EVVO 
- spolupodílejí se na přípravě grantových projektů školy v oblasti EVVO 
- vedou školní ekotým 
 

3. Pracovníci školy 
 
Pracovníci školy v oblasti EVVO především: 

- připravují a realizují aktivity v souladu s koncepčními materiály školy – především ročním plánem školy a ročním 
programem EVVO 

- plní s žáky výstupy EVVO na úrovni školních výstupů jednotlivých učebních předmětů, a pomocí všech aktivit, pomocí 
kterých se realizuje environmentální výchova ve škole 

- vzdělávají se v oblasti EVVO  
- spolupracují s partnery školy v oblasti EVVO 
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- navrhují koordinátorům EVVO aktivity a činnosti vedoucí k realizaci EVVO ve škole 
- vytvářejí metodické výukové materiály (dle svých možností) – pracovní listy apod. 

 
Rozvojové a organizační cíle v oblastech: 
 

1. zájmové vzdělávání žáků 
- nadále nabízet žákům 2. stupně volitelný předmět Přírodovědný seminář 
- nadále nabízet  žákům možnost práce v  Chovatelském kroužku 
- zajišťovat provoz Zimní zahrady a chovatelského koutku v zimní zahradě 
- podporovat účast žáků v soutěžích s ekologickou tématikou   – učitelé žáky vedou, žáci výstupy do soutěží 

zpracovávají ve volném čase 
- dle možností vyučujících vytvářet další nabídku v oblasti EVVO a kroužků školy 
 

2. další vzdělávání pedagogických pracovníků 
- na každý rok zpracovat plán DVPP 
- koordinátoři  EVVO se budou zúčastňovat akcí zaměřených na EVVO a určených pro koordinátory EVVO 
- další pracovníci se budou zúčastňovat vzdělávacích akcí zaměřených na EVVO dle svého zájmu 
- doplnění studia k výkonu specializačních činností v oblasti EVVO u koordinátorů 
 

3. materiální a finanční zajištění EVVO 
- zajišťovat provoz Zelené učebny, Zimní zahrady, chovatelského koutku 
- dle možností školy dovybavovat kabinet přírodopisu a 1. stupně pomůckami k realizaci EVVO ve škole 
- účastnit se vypisovaných dotačních programů v oblasti EVVO – MmP, KrÚ, MŠMT, EU 

 
4. environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu – nadále 

- realizovat výukové projekty zaměřené na EVVO v rámci školní výuky 
- realizovat výukové projekty zaměřené na EVVO v rámci výjezdů – škol v přírodě 
- účastnit se s žáky výukových akcí a vzdělávacích programů připravovaných dalšími subjekty a organizacemi – 

Východočeské muzeum, ekocentrum Paleta, besedy s chovateli, zahrádkáři, včelaři, S Tondou na cestách, … 
- realizovat exkurze se zaměřením na EVVO  - ZOO, záchranná stanice Pasíčka, Apolenka, Transform Bohdaneč, 

útulek pro opuštěná zvířata, .. 
- realizovat Den Země ve škole  a projektový týden zaměřený na zvládání krizových situací ve škole 
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- realizovat akce zaměřené na lidové tradice – projekt Vánoce, Velikonoce, Vynášení Moreny apod. 
- budou probíhat minimálně 2 sběrové dny v roce 
- bude pokračovat třídění papírů a plastů v pavilonech 
- žáci budou v rámci pěstitelství pečovat o zeleň v areálu – vytvářet vlastní kompost 
 

5. spolupráce školy  s okolím – nadále  
- spolupracovat s ekocenterm Paleta – minimálně 2 akce pro každou třídu 1. stupně za školní rok 
- spolupracovat s MmP – díky dotaci MmP na EVVO financovat alespoň část akcí v Paletě žákům z dotace 
- spolupracovat se záchrannou stanicí Pasíčka  
- spolupracovat s útulkem pro opuštěná zvířata v Pardubicích 
- zapojovat se do sítě Mrkev 
- být členem klubu Tereza 
- být zapojena v projektu Les ve škole, škole v lese 
- podporovat besedy  EVVO ve škole – například S Tondou na cestách, klub zahrádkářů, včelaři, … 
- organizovat akce pro rodiče zaměřené na tradiční svátky (Adventní sobota ve škole) 

 
 
 

Hodnocení školního programu EVVO 
 

- 2 krát ročně činnosti EVVO zapracované v ročním plánu školy 
- 1 krát ročně roční program EVVO 
- 1 krát za 2 roky Školní program EVVO 

 
 
 
 
Vypracovaly:  Březinová Monika – koordinátor EVVO 1. stupeň 
   Marková Pavlína – koordinátor  EVVO 2. stupeň 
   Nejedlá Ivana – ředitelka školy 
 
platnost: školní rok 2015/2016, 2016/2017 


