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Plán Environmentální výchovy
školní rok 2018/2019

1. Koncepce
Ve školním roce 2018/2019 bude obsah plánu Environmentální výchovy navazovat na
aktivity z minulých let. Osmým rokem bude pokračovat projekt Adopce na dálku. Povedeme
žáky k rozvoji poznatků o přírodě, k získání praktických ekologických dovedností. Program
bude realizován ve spolupráci se školním programem prevence, v souladu s koncepcí
dramatizace a školních projektů. Bude navazovat na obsahy školních nebo rámcových
vzdělávacích programů. Třetím rokem bude pokračovat dlouhodobý program „ Cesta za
poznáním“. Pro aktuální školní rok byl vybrán základní námět inspirovaný projektem CEV
Sluňákov – „Slunce zlatá nit“. Základní motto bude rozvíjeno v činnostech a aktivitách
během školního roku. Celoroční program bude slavnostně zahájen na školní zahradě v měsíci
říjnu. Děti a žáci se postupně seznámí s jednotlivými kapitolami projektu.
Celoročním námětem se stane celoškolní ekologická soutěž

„Na cestě za sluncem – zanechávám stopy“
Plán bude realizován celou řadou aktivit a tradičních akcí během celého školního roku.
Vhodnou motivací je soutěživá forma ve třídách. Třídní učitelé budou sledovat a
zaznamenávat aktivitu jednotlivců během celého školního roku. Soutěž bude vyhodnocena
v měsíci červnu.
2. Dlouhodobé cíle

Dlouhodobé cíle jsou stanoveny na delší časová období. Cíle se realizují postupně, do aktivit
a činností jsou zapojování všichni pracovníci školy.
Ekologizace provozu školy - sběry, třídění, šetření materiály a energiemi
Multikulturní výchova - rozvíjení vztahu dětí a žáků k okolnímu světu
Rozvíjení spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků
Navazování spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi ve městě
Adopce na dálku - finanční podpora, kontakty, dopisy, zásilky
Praktické aktivity, kterými se žáci zapojují do finanční pomoci adoptované dívce
Propojení témat EVVO s MPP, dramatickou výchovou a školními projekty
Budování kladného vztahu žáků k přírodě a okolnímu světu
3. Krátkodobé cíle
Motivace žáků k plnění celoškolní soutěže a k zapojení v oblasti EVVO
Využívání školní zahrady a blízkého přírodního prostředí k aktivitám EVVO
Spolupráce se zákonnými zástupci při sběrech papíru, vršků a dalších materiálů
Spolupráce se zákonnými zástupci při přípravě tvořivých dílen, zajišťování
přírodního materiálu
Sběry přírodního a druhotného materiálu a jeho další využití
Nácvik praktického ekologického chování dětí a žáků
Udržování a využívání bylinkové skalky
Nácvik praktické pomoci formou účasti při sběrech a prodejních výstavách
Kontakt s adoptovanou dívkou, budování vztahu a zájmu o druhé
Rozvíjení vztahu žáků k přírodě a její ochraně praktickými aktivitami
Rozvíjení poznatků z oblasti Multikulturní výchovy
Propojení Environmentální výchovy s dalšími vzdělávacími oblastmi
4. Realizace aktivit Environmentální výchovy a způsob hodnocení ve šk.roce 2018/2019
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. V typech škol bude zohledňován věk a míra doporučené
podpory u jednotlivých dětí a žáků. 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. Aktivní děti a žáci budou slavnostně vyhodnoceni na školní zahradě v měsíci
červnu.
5. Zaměření činnosti Environmentální výchovy na školní rok 2018/2019
Motivační název – „Na cestě za sluncem – zanechávám stopy “
celoškolní soutěž
Ve školním roce 2018/2019 bude 3. rokem pokračovat pětiletý program „ Cesta za
poznáním“. Metodik EVVO bude aktivity realizovat ve spolupráci s metodikem prevence,
dále bude se podílet na akcích v projektech “Ovoce a zelenina do škol“ a „Putování s včelkou
Samotářkou“.

6. Zaměření činnosti, dílčí úkoly, náměty
Stanovení plánu a úkolů na školní rok 2018/2019
Seznámení žáků s celoročním námětem „Na cestě za sluncem - zanechávám stopy“ - září
Grafický záznam plnění úkolů u každého žáka - září
Informace zákonným zástupcům, žádost o spolupráci při sběrech, tvořivých dílnách - 24.9.
„Putování s včelkou Samotářkou“ - konzultace o pokračování projektu „Hmyzí
domečky“ - ve spolupráci s p.uč.Pluhařovou - září
Vliv člověka na přírodu - Návštěva čističky odpadních vod - Den v přírodě – 6.9.
„Tajemství ovoce a zeleniny, květin a medu“ - zahájení projektu „Putování s včelkou
samotářkou“ – ve spolupráci s p.uč. Pluhařovou, Peřinovou - stanoviště na školní zahradě 26.9. - pro všechny třídy
„Slunce zlatá nit“ - zahájení celoročního programu na zahradě ve spolupráci s MPP – 11.10.
- Slunce jako malíř - společné výtvarné zpracování námětu
- Slunce jako hodinář - podzimní rovnodennost
Recyklace - Sběr starého papíru - soutěž Sběráček podzim 2018 - ve spolupráci s NAJA
servis Vyškov, zákonnými zástupci a z.s.Korálky Kroměříž - 24.10.
Adopce – dotazník pro učitele o pokračování event. ukončení projektu adopce - ve šk.roce
2018/2019 bude mít Supriya Nepal ukončeno středoškolské vzdělání - říjen
Realizace roční platby na adoptovanou dívku ve výši 4.800 Kč,- ve spolupráci ze z.s.
Korálky Kroměříž - říjen
Dopis a přání pro Supriyu k 18. narozeninám - všechny třídy - říjen
Dopis, vysvědčení od Supriy - překlad, seznámení ve třídách - listopad
Výtvarné zpracování námětu „ Na cestě za sluncem “- velké plátno - třída VII. - listopad
„Advent – zimní slunovrat“ - zvyky, sluneční kalendář, aktivity ve třídách - Slunce jako
hodinář - prosinec
„Sněhuláci pro Afriku“ – ve spolupráci s MPP - leden, únor
Péče o zvířátka v zimě - člověk a příroda, péče o přírodu a zvířata - leden, únor
Sběr starého papíru - soutěž Sběráček jaro 2019 - březen
„Dnes jím jako …“ účast v celostátním projektu - ve spolupráci s MPP – březen
„Slunce naše počasí“ - přivítání jara - jarní rovnodennost - ve spolupráci s p.uč.
Peřinovou – zasazení ovocného stromu - 21.3. - školní zahrada
Bylinková skalka - úprava, dosazení bylinek, praktické aktivity - duben, květen
„Den Země“- Slunce zlatá nit – Slunce naše hvězda, Slunce naše obživa - ve spolupráci
s MPP - 9.5.
„Ze života hmyzu“ - ve spolupráci s p.uč. Pluhařovou a Tauferovou veterinární školou 30.5. - pro všechny třídy
Vliv člověka na přírodu - návštěva Sběrného dvora Kroměříž - červen
Slavnostní vyhodnocení celoroční práce na školní zahradě - Slunce náš přítel - ve
spolupráci s metodikem prevence, p.uč. Pluhařovou a Peřinovou - 13.6.
Hodnocení plánu EVVO za školní rok 2018/2019
Návrh plánu a náměty pro plán na školní rok 2019/2020
7. Naplnění klíčových kompetencí realizací Environmentální výchovy
Environmentální výchova vychází z obsahu Rámcových a Školních vzdělávacích
programů. Prolíná celým vyučovacím procesem, je neoddělitelnou součástí výchovně
vzdělávacího procesu každého dítěte a žáka po dobu předškolní a školní docházky. 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. Tematické nebo

projektové vyučování, prožitkovou a praktickou formou ověřuje základní vědomosti a
dovednosti z oblasti EVVO. V jednotlivých typech škol je zohledňován věk a míra
doporučené podpory u jednotlivých dětí a žáků.
Školní vzdělávací programy
Mezi základní dokumenty školy patří školní vzdělávací programy:
Školní vzdělávací program pro mateřskou školu ,,Svět patří všem“, č. j. 1361/2017,
aktualizace č. 1 od 1 .9. 2018
Školní vzdělávací program pro základní školu speciální ,,Duhová pastelka“, 1.díl č. j.
761/2010, aktualizace č. 1 od 1 .9. 2018
Školní vzdělávací program pro základní školu speciální ,,Duhová pastelka“, 1.díl č. j.
1481/2018
Školní vzdělávací program pro základní školu speciální ,,Duhová pastelka“, 2.díl č. j.
1482/2018
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ,,Korálek ke korálku“, č. j. 760/2010,
aktualizace č. 3 od 1 .9. 2018
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ,,Korálek ke korálku“, č. j. 1287/2018
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,Učíme se poznávat svět“, č. j. 758/2010

V Kroměříži 13.9 2018
Zpracovala: Mgr. Yvona Jedličková, školní metodik EVVO

