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Plán Environmentální výchovy
školní rok 2017/2018

1. Koncepce
Ve školním roce 2017/2018 bude plán Environmentální výchovy a jeho obsah navazovat na
aktivity z minulých let. Sedmým rokem bude pokračovat projekt Adopce na dálku. Dále
povedeme děti a žáky k rozvoji poznatků o přírodě, k nácviku praktických ekologických
dovedností. Ve spolupráci se školním programem prevence, v souladu s koncepcí dramatizace
a v návaznosti na obsahy školních nebo rámcových vzdělávacích programů školy budeme
pokračovat v zahájeném pětiletém programu „ Cesta za poznáním“.
Celoročním námětem se stane celoškolní ekologická soutěž

„Cesta za poznáním - první krůčky“
Plán bude realizován celou řadou aktivit a tradičních akcí během celého školního roku.
Vhodnou motivací je soutěživá forma v jednotlivých třídách. Třídní učitelé budou sledovat a
zaznamenávat aktivitu dětí a žáků během celého školního roku. Celoškolní soutěž bude
slavnostně vyhodnocena v měsíci červnu na školní zahradě.
2. Dlouhodobé cíle
Dlouhodobé cíle jsou stanoveny na delší časová období. Cíle se realizují postupně, do aktivit
a činností jsou zapojování všichni pracovníci školy.
Propojení témat EVVO s MPP a dalšími vzdělávacími oblastmi
Ekologizace provozu školy - sběry, třídění, šetření materiály a energiemi
Budování kladného vztahu žáků k přírodě a okolnímu světu
Rozvíjení spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků
Navazování spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi
Adopce na dálku - finanční podpora, kontakty, dopisy, zásilky
Praktické aktivity, kterými se žáci zapojují do finanční pomoci adoptované dívce
Multikulturní výchova - rozvíjení poznatků a pojmů
3. Krátkodobé cíle
Rozvíjení vztahu žáků k přírodě a její ochraně praktickými aktivitami
Využívání školní zahrady a blízkého přírodního prostředí k aktivitám EVVO
Sběry přírodního a odpadového materiálu a jeho další využití
Spolupráce se zákonnými zástupci při sběrech papíru, vršků a dalších materiálů
Spolupráce se zákonnými zástupci při přípravě tvořivých dílen, zajišťování
přírodního materiálu
Nácvik ekologického chování při šetření zdroji a energiemi
Udržování a využívání bylinkové skalky
Rozvíjení poznatků z oblasti Multikulturní výchovy
Propojení Environmentální výchovy s Etickou výchovou
Kontakt s adoptovanou dívkou, prohloubení vztahu a zájmu o druhé
Nácvik praktické pomoci formou účasti při sběrech a prodejních výstavách
Motivace žáků k plnění celoškolní soutěže a k zapojení v oblasti EVVO
4. Realizace aktivit Environmentální výchovy a způsob hodnocení ve šk.roce 2017/2018
Aktivity budou realizovány formou celoškolní soutěže. Jednotlivé aktivity si třídní učitelé
budou volit dle uvážení. Ve třídách si povedou záznam u každého dítěte nebo žáka
s přehledem o plnění úkolů a aktivit. Zákonní zástupci budou s obsahem plánu seznámeni na

konzultacích v měsíci září. Za realizaci aktivit Environmentální výchovy zodpovídá metodik
EVVO. Koordinuje práci učitelů, pravidelně informuje vedení školy o naplňování úkolů.
Naplňování cílů a účast v aktivitách EVVO zaznamenává třídní učitel do třídní knihy.
Metodik EVVO průběžně vyhodnocuje plnění úkolů, informuje pedagogický tým na
organizačních poradách. V měsíci červnu předloží metodik EVVO celoroční hodnocení plánu
vedení školy.
5. Zaměření činnosti Environmentální výchovy na školní rok 2017/2018
Motivační název „Cesta za poznáním - první krůčky “ celoškolní soutěž
Ve školním roce 2017/2018 bude 2. rokem pokračovat pětiletý program „ Cesta za poznáním“.
Základní námět bude dále rozvíjen v aktivitách a činnostech, které navazují na plány a
aktivity z minulých let. Slouží k motivaci a aktivizaci dětí a žáků. Směřují také k zájmu a
zapojení zákonných zástupců. Současně bude rozvíjeno téma Adopce a Multikulturní
výchovy. I v dalším školním roce se třídy zapojí do soutěží Sběráček /podzim a jaro/. Děti,
žáci a zákonní zástupci budou s obsahem plánu a jeho realizací průběžně seznamováni
třídními učiteli.
6. Zaměření činnosti, dílčí úkoly, náměty
Stanovení plánu a úkolů na školní rok 2017/2018
Seznámení žáků s celoročním námětem a soutěží „ Cesta za poznáním - první krůčky“
Grafický záznam plnění úkolů u každého žáka
Informace zákonným zástupcům, žádost o spolupráci při sběrech, tvořivých dílnách
Sběr starého papíru - soutěž Sběráček podzim 2017 – 27.9.
Bylinková skalka – upravení skalky, využití bylin - září
Podzim - základní podmínky života rostlin a živočichů - seznámení s tématem, jednoduché
aktivity v přírodě, tematické vyučování, vyhledání informací - září, říjen
Hmyzí domečky - seznámení s tématem, shromáždění informací a materiálu, kompletace,
sestavení domečků ve třídách, praktické aktivity - říjen - ve spolupráci s p.uč.Pluhařovou
Společné umístění hmyzích domečků na školní zahradě, praktické aktivity - říjen - listopad
Realizace roční platby na adoptovanou dívku - říjen
Dopis, vysvědčení od Supriy – překlad, seznámení ve třídách - listopad
Výtvarné zpracování námětu „ Cesta za poznáním - první krůčky“- plátno - prosinec
Vánoční přání a dopis pro Supriyu - prosinec
Zima - voda – skupenství vody – sledování zimní přírody - leden
Účast v 2. ročníku soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“
téma „Voda“ – únor (pro zájemce – třídy, ŠD)
Péče o zvířátka v zimě - člověk a příroda, péče o přírodu a zvířata – leden, únor
Sběr starého papíru – soutěž Sběráček jaro 2018 - březen
Voda - základní zdroj života, zdroj energie, návštěva vodní elektrárny, čističky odpadu –
březen duben
Vzduch – složení, kyslík, základní zdroj života, sledování počasí, větru, návštěva větrného
mlýnu nebo elektrárny - duben
Země – moje rostlinka, práce s hlínou, semeny, péče, praktická činnost - duben
Bylinková skalka - úprava, dosazení bylinek, praktické aktivity - duben, květen
Den Země + slavnostní vyhodnocení celoroční práce na školní zahradě - základní
podmínky života - květen
2. zásilka pro adoptovanou dívku - dopis, fotografie, drobné dárky
Hodnocení EVVO za školní rok 2017/2018

7. Naplnění klíčových kompetencí realizací Environmentální výchovy
Environmentální výchova vychází z obsahu Rámcových a Školních vzdělávacích
programů. Prostupuje celým výchovně vzdělávacím procesem dětí a žáků naší školy, rozvíjí
všechny klíčové kompetence na úrovni jednotlivých žáků. Základem Environmentální
výchovy jsou prožitkové a činnostní aktivity, pobyt v přírodě. EVVO se realizuje
v předmětech, výchovách, v mezipředmětových vztazích, začleněním průřezových témat do
výuky. Okruhy průřezových témat jsou integrovány do předmětů. Velmi osvědčenou metodou
je tematické nebo projektové vyučování, které prožitkovou a praktickou formou procvičuje a
ověřuje základní vědomosti a dovednosti z oblasti EVVO. V jednotlivých typech škol je
zohledňován věk a míra doporučené podpory u jednotlivých dětí a žáků. Environmentální
výchova prolíná celým vyučovacím procesem po celý školní rok a je neoddělitelnou součástí
výchovně vzdělávacího procesu každého dítěte a žáka.
Školní vzdělávací programy
Mezi základní dokumenty školy patří školní vzdělávací programy:
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1. 9. 2016
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 760/2010
Školní vzdělávací program základní školy speciální I. díl č. j.:761/2010
Školní vzdělávací program základní školy speciální I. díl č. j.:1357/2016
Školní vzdělávací program základní školy speciální“ II. díl č. j.:1358/2016
Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání č. j.: 758/2010
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání, platný od 1.9.2017,č.j. 1361/2017
V Kroměříži 7. 9. 2017
Zpracovala: Mgr. Yvona Jedličková, školní metodička EVVO

