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1. Začlenění průřezového tématu Environmentální výchova 
 Průřezové téma Environmentální výchova je ve Školním vzdělávacím programu rozpracováno 

do čtyř tematických okruhů (dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání): 

 Ekosystémy; 

 Základní podmínky života; 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí; 

 Vztah člověka a prostředí. 

 Na realizaci tohoto průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí na 1. a 2. stupni. 

Na počátku letošního školního roku byla pedagogickou radou i školskou radou schválena 3. verze 

Školního vzdělávacího programu, která vstoupila v platnost 1. 9. 2016. Do tohoto ŠVP byly zapracovány 

úpravy dané RVP ZV.  Při vypracovávání došlo k úpravám učebních osnov některých vzdělávacích 

oblastí, které vedly i širšímu začlenění průřezového tématu Environmentální výchovy do jednotlivých 

vzdělávacích oblastí.  

 Znalosti a dovednosti, které jsou součástí realizace průřezového tématu Environmentální 

výchova, volí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly a 

podporovaly utváření žádoucích postojů. 

 

 

Začlenění tematických okruhů Environmentální výchovy do jednotlivých předmětů na 1. stupni: 

 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Ekosystémy  Prv  Přv, Vl Přv 

Základní podmínky života   Prv Přv, Vl Přv 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 ČJ Pv, Prv, Vv, ČJ Přv, Vl, ČJ Přv, ČJ 

Vztah člověka k prostředí Prv Prv Pv, Prv, Tv, Vv M, Přv, Vl Inf, Přv, Vv 

 

 

Začlenění tematický okruhů Environmentální výchovy do jednotlivých předmětů na 2. stupni: 

 

Tematický okruh 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Ekosystémy Pv, Př, Vv Es, F, Pv, Př, Z Ch Z 

Základní podmínky života Pv, Př, Z Es, F, Pv, Př F, Ch, Ov F, Ch, Př, Z, ČJ 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Pv, Př, Vv, Z Es, Pv D, Ov, Vz, Vv Ch, Př, Z, ČJ 

Vztah člověka k prostředí Pv, Z Es, Pv, Vz Ch, Ov, Př, ČJ F, Ch, Inf, Př, ČJ 
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2. Výchovně-vzdělávací cíle a výstupy v EVVO 
 

2.1  1. stupeň 

 

VVC: Žák má kladný vztah ke zvířatům a rostlinám a cítí se v přírodě dobře. 

Výstupy: 

 žák libovolnou formou vyjádří, co je pro něj příroda; 

 žák se pod dohledem dospělé osoby pravidelně a dlouhodobě stará o květinu nebo vhodně 

vybrané zvíře; 

 žák popíše pozorované změny v přírodě v čase (den, noc, roční období). 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- prožitková výuka v přírodě; 

- vycházky do okolí školy (les, louky, pole) v průběhu celého roku; 

- koutky živé přírody ve třídě; 

- výtvarné práce. 

 

Evaluace: 

- pozorování žáka; 

- neverbální metody – výrazy obličeje žáka, fyzické postoje, gesta, přiblížení či oddálení 

sledovaného předmětu apod.  

 

 

 

VVC: Žák pozoruje a rozumí základním principům fungování životního prostředí. 

Výstupy: 

 žák uvede jednoduché příklady potravních vazeb mezi organismy; 

 žák uvede jednoduché příklady závislosti organismu na prostředí; 

 žák rozliší základní biotopy a typy využití krajiny (zahrada, pole, louka, les, rybník, hory, jeskyně, 

lidské sídlo). 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- exkurze a práce v terénu; 

- pozorování v přírodě; 

- používání určovacích klíčů a krabičkových lup; 

- práce na školním pozemku; 

- integrace EV do předmětů. 

 

Evaluace: 

- znalostní test nebo písemka; 

- zkoušení; 

- pozorování žáka. 
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VVC: Žák analyzuje lokální problémy životního prostředí. 

Výstupy: 

 žák nalezne vztah mezi příčinou a následkem běžných činností a zdůvodní nezvratnost 

některých rozhodnutí či chyb (např. když květinu nezaléváme, uschne); 

 žák identifikuje aktuální environmentální problém ve svém okolí, popíše, jak se jej osobně 

může dotýkat a vyhodnotí, zda se na něm osobně podílí; 

 žák spolupracuje se spolužáky na řešení problémů, které vyvstanou při běžném provozu školy. 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- pozorování přírodních zákonitostí v blízkém okolí; 

- vyhledávání informací a aktualit o environmentálních problémech v blízkém okolí, práce 

s místním tiskem; 

- zapojení žáků do nalezení řešení problémů, které vznikají při běžném provozu školy (např. kam 

s plasty, které zůstávají ve škole, jak využít papír, který je popsaný pouze z jedné strany apod.) 

– spolupráce s firmou na odvoz plastů a papíru; 

- sběrové akce (papír, přírodniny apod.). 

 

Evaluace: 

- výpověď (ústní reflexe); 

- neverbální metody; 

- sebehodnocení žáka. 

 

 

 

VVC: Žák formuluje jednoduché výzkumné otázky, formuluje hypotézy, zaznamenává pozorované 

změny, vyhodnocuje a vyvozuje závěry. 

Výstupy: 

 žák formuluje jednoduché otázky a na základě vlastního pozorování a zkoumání na ně získává 

odpovědi; 

 žák pozoruje a zkoumá přírodní děje pomocí jednoduchých pomůcek a nástrojů (pracuje 

s lupou, teploměrem apod.); 

 žák vyhledává informace ke zkoumaným otázkám v odborné literatuře a dalších zdrojích 

(atlasy, klíče, internet). 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- drobné výzkumy v okolí školy, případně i v interiéru školy; 

- využívání jednoduchých pomůcek a nástrojů při pobytu v přírodě (kabinet přírodopisu, 

zeměpisu, fyziky – buzola, krabičková lupa, teploměr apod.); 

- využívání počítačové učebny (získávání informací pomocí internetu a jejich následné třídění a 

ověřování); 

- využívání školní knihovny; 

- znalostní soutěže vztahující se k významným dnům pro životní prostředí. 

 

Evaluace: 

- pozorování žáka; 
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- písemná výpověď; 

- praktický test, pozorování. 

 

 

VVC: Žák rozvíjí základní znalosti a dovednosti vztahující se k oblasti ekomanagementu 

Výstupy: 

 žák vybere z běžných každodenních činností ty, při kterých může svým chováním snížit jejich 

dopad na životní prostředí; 

 žák ukáže svému vrstevníkovi postup, jak provést jednoduché opatření z oblasti 

ekomanagementu, které sám považuje za důležité. 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- vytvoření nástěnky „Jak se chovám k životnímu prostředí?“, kde žáci jednotlivých tříd 

v průběhu celého roku zaznamenávají, jak se k životnímu prostředí chovají (např. Třídím odpad 

ve škole – ano, ne; Třídím odpad doma – ano, ne; nechávám zbytečně téct vodu při čištění zubů 

– ano, ne; apod.); 

- diskuze u nástěnky, k filmům, diskuze o článcích v tisku (v regionálním, celostátním, světovým), 

reakce na aktuální dění v okolí školy; 

- simulace reálných situací; 

- projekt Moje ekologická stopa. 

 

Evaluace: 

- dotazník; 

- řízený rozhovor; 

- slovní ohodnocení pedagogem; 

- sebehodnocení žáka. 
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2.2  2. stupeň 

 

VVC: Žák má kladný vztah k přírodě, je k ní citlivý, pobyt v přírodě považuje za neodlučitelnou 

součást jeho života.  

Výstupy: 

 žák popíše svůj vztah k přírodě na základě svých dosavadních zkušeností; 

 žák interpretuje různými způsoby krajinu, ve které žije; 

 žák na základě vlastního pozorování vyjádří, zda považuje určitou krajinu za harmonickou, 

narušenou či zdevastovanou a své vyjádření zdůvodní. 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- prožitková výuka v přírodě; 

- vycházky do okolí školy (les, louky, pole) v průběhu celého roku; 

- při vycházkách do přírody zaměřovat pozornost žáků na harmonické i neharmonické prvky 

v přírodě; 

- znalostní soutěže vztahující se k významným dnům pro životní prostředí. 

 

Evaluace: 

- ústní výpověď (ústní reflexe); 

- písemná výpověď (esej); 

- pozorování žáka. 

 

 

VVC: Žák propojuje znalosti základních principů fungování životního prostředí s vlastním životem a 

chováním. 

Výstupy: 

 žák popíše koloběh prvků a látek na Zemi, identifikuje a vyhodnotí změny v přirozeném 

koloběhu způsobené lidskou činností; 

 žák na konkrétních příkladech vysvětlí vzájemnou provázanost organismů a prostředí a 

zhodnotí důsledky jejího narušení; 

 žák vlastními slovy vymezí rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými surovinami. 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- při pobytu v přírodě poukazovat na pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti na přírodní 

prostředí; 

- exkurze a práce v terénu; 

- pozorování, výzkum v přírodě, bádání. 

 

Evaluace: 

- znalostní test nebo písemka; 

- zkoušení; 

- řízený rozhovor. 
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VVC: Žák analyzuje problémy životního prostředí, uvědomuje si souvislosti mezi problémy a dalšími 

oblastmi, včetně vlastního chování. 

Výstupy: 

 žák vysvětlí, že problém/konflikt má více řešení a uvede příklady řešení na různých úrovních – 

jedinec, rodina, školní třída; vysvětlí, jak problém souvisí s jeho regionem; 

 žák formuluje a odůvodní vlastní stanovisko na řešení daného problému/konfliktu; 

 žák zhodnotí, zda je v případě daného problému/konfliktu třeba něco dělat, zda se má do jeho 

řešení zapojit a jak. 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- práce s regionálním tiskem; 

- informovanost žáků o problémech v okolí související s životním prostředím a následná debata. 

 

Evaluace: 

- výpověď (ústní reflexe); 

- dotazník; 

- praktický test. 

 

VVC: Žák formuluje výzkumné otázky, navrhuje základní postup výzkumu, sbírá potřebná data, 

která vyhodnocuje a závěry interpretuje. 

Výstupy:  

 žák formuluje hypotézu a navrhne metody pro získání dat potřebných k jejímu zodpovězení; 

 žák používá složitější pomůcky, přístroje a pokusy (např. mikroskop, chemické laboratorní 

potřeby) ke zkoumání přírodních dějů a zjišťování stavu životního prostředí; 

 žák prezentuje vyhodnocené informace pomocí tabulek, grafů a schémat, data interpretuje. 

 

Prostředky k dosažení cíle:  

- pozorování a výzkum v přírodě, bádání. 

- využívání dostupných pomůcek a přístrojů (kabinet přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie); 

- práce s počítačem; 

- vyhledávání potřebných informací z různých zdrojů (internet, encyklopedie, atlasy apod.); 

- návštěva naučné stezky Turold, jejíž součástí je i sběr potřebných dat pro vypracování 

závěrečného úkolu. 

 

Evaluace: 

- pozorování žáka; 

- praktický test, pozorování, měření. 

 

 

VVC: Žák se aktivně zapojuje do řešení místních environmentálních problémů, při kterých rozvíjí 

potřebné dovednosti i znalosti. 

Výstupy: 

 žák analyzuje provoz domácnosti nebo školy z hlediska dopadu na životní prostředí, navrhne 

konkrétní opatření vedoucí ke snížení tohoto dopadu; 

 žák posoudí vliv vlastního chování na životní prostředí; 
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 žák popíše životní cyklus vybraného výrobku a hodnotí vliv jednotlivých fází na životní 

prostředí. 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- využívání regionálního tisku; 

- projekt Moje ekologická stopa. 

 

Evaluace: 

- praktický test, pozorování; 

- simulační hry; 

- sebehodnocení žáka; 

- řízený rozhovor. 
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3. Spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a zaměstnanci 

školy 
 

Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských 

zařízeních doporučuje tuto formu koordinátora EVVO s vedením školy a zaměstnanci školy: 

 ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy připravuje školní program EVVO, který 

každý rok doplňuje ročním plánem EVVO; 

 ve spolupráci s vedením školy a koordinátorem ŠVP navrhuje změny vedoucí ke zkvalitnění 

výuky průřezového tématu Environmentální výchova; 

 ve spolupráci s ostatními pedagogy organizuje akce a projekty zaměřené na environmentální 

vzdělávání; 

 dohlíží na plnění ročního plánu EVVO; 

 seznamuje vedení školy i ostatní pracovníky o možných školeních a akcích zaměřených na 

environmentální vzdělávání; 

 předkládá vedení školy návrhy na zakoupení nových pomůcek či výukových materiálů 

zaměřených na environmentální vzdělávání; 

 navazuje kontakty s centry ekologické výchovy, seznamuje se s jejich aktuální nabídkou akcí a 

programů, vyhodnocuje je a následně předkládá vedení školy i ostatním pedagogům; 

 navazuje kontakty s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty zabývající se 

environmentálním vzděláváním a ochranou životního prostředí; 

 po dohodě s vedením školy má možnost zvyšovat si odbornou úroveň v oblasti EVVO; 

 rozvíjí spolupráci v environmentálním vzdělávání mezi školou, rodiči a obcemi; 

 vyhledává projekty zaměřené na environmentální vzdělávání; 

 vede evidenci literatury, časopisů, odborných a metodických příruček, učebních pomůcek a 

dalších informačních zdrojů pro environmentální vzdělávání a navrhuje jejich doplňování; 

 každoročně připravuje hodnocení programu environmentálního vzdělávání, seznamuje s ním 

vedení školy i ostatní pedagogy. 
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4. Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do dokumentů školy 
Škola má vlastní vzdělávací program, jehož vytváření vycházelo z Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Na základě tohoto závazného dokumentu je zařazena 

environmentální výchova do všech ročníků jako průřezové téma. Byl vytvořen povinný předmět 

Ekologický seminář, který je určen pro žáky 7. ročníku v časové dotaci 1 hod/týdně.  

Průřezové téma se realizuje především formou integrace do předmětů, projekty zaměřenými na 

environmentální vzdělávání, činností žáků při zvelebování školy a okolí, exkurzemi, soutěžemi apod. 

Veřejnost je o těchto akcích informována na webových stránkách školy.  

Roční plán EVVO na naší škole je vytvořen tak, aby se do environmentální výchovy zapojilo co 

nejvíce vyučujících I. a II. stupně. Při realizaci ročního plánu využíváme různé organizace, střediska 

ekologické výchovy i školy v okolí naší obce.  

Roční plán EVVO je vyhodnocen vždy na konci školního roku, kdy se zhodnotí, které akce byly 

úspěšné, které se mohou zařadit i do ročního plánu pro nadcházející rok, a také které akce by bylo 

vhodné následující školní rok vynechat či určitým způsobem modifikovat.  

Při přípravě jednotlivých akcí zaměřených na environmentální vzdělávání je vypracována anotace 

této akce (či projektu).  
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5. Spolupráce školy s organizacemi 
 

Při realizaci a plnění ročního plánu EVVO spolupracuje škola s těmito organizacemi a středisky 

ekologické výchovy: 

 

Organizace: 

 obec Šanov;  

 obec Hrabětice;  

 obec Hrušovany nad Jevišovkou;  

 obec Božice;  

 BOVYS, s.r.o.; 

 ČEZ – jaderná elektrárna Dukovany;  

 ČOV Hrušovany nad Jevišovkou;  

 Planetárium Brno;  

 Emin zámek Hrušovany nad Jevišovkou;  

 Školní recyklační program Recyklohraní; 

 Živá farma, Šanov. 

 

Střediska ekologické výchovy: 

 školské zařízení pro ekologickou výchovu Lipka (www.lipka.cz);  

 národní park Podyjí (www.nppodyji.cz); 

 Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (www.narodnisit.cz);  

 Český svaz ochránců přírody (www.csop.cz);  

 občanské sdružení Rezekvítek (www.rezekvitek.cz);  

 ekologická poradna Veronica (www.veronica.cz);  

 ekocentrum Nesehnutí (www.nesehnuti.cz);  

 česká nevládní organizace Na Zemi (www.nazemi.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nazemi.cz/
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6. Roční plán EVVO 
 

Termín 
(od) 

Termín 
(do) 

Název 
akce/téma 

Forma Cílová skupina Koordinátor Spolupráce 

září červen Recyklohraní celoroční projekt 
žáci 1. - 9. 

ročníku 
Kubovčíková, 

Taušová 

recyklační 
program 

Recyklohraní pod 
záštitou MŠMT 

ČR 

září červen 
Ovoce a zelenina 

do škol 
celoroční projekt 

žáci 1. - 5. 
ročníku 

třídní učitelé BOVYS, s.r.o. 

září červen Mléko do škol celoroční projekt 
žáci 1. - 5. 

ročníku 
třídní učitelé BOVYS, s.r.o. 

září červen Sběr papíru celoškolní soutěž 
žáci 1. - 9. 

ročníku 
školník, 

Kubovčíková 
 

září červen 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků v 
oblasti EVVO 

organizace vyučující 
vedení školy, 

vyučující 
SEV, SSŠ 

září červen 
Práce na školním 

pozemku 
práce v terénu 

žáci 1. - 9. 
ročníku 

třídní učitelé, 
vyučující Pv 

v rámci projektu 
Aktivní škola 

září červen 
Sběr vybitých 

baterií 
sběr 

žáci 1. - 9. 
ročníku 

školník, 
Kubovčíková 

recyklační 
program 

Recyklohraní pod 
záštitou MŠMT 

ČR 

září červen 
Sběr drobného 
elektroodpadu 

sběr 
žáci 1. - 9. 

ročníku 
školník, 

Kubovčíková 

recyklační 
program 

Recyklohraní pod 
záštitou MŠMT 

ČR 

březen duben 
Exkurze do 

planetária Brno1 
exkurze 

žáci 1. - 9. 
ročníku 

třídní učitelé, 
Kubovčíková 

Planetárium 
Brno 

duben 
Den Země – 

zaměřený na les 
projektový den 

žáci 1. - 9. 
ročníku 

třídní učitelé  

duben květen 

Exkurze do 
jaderné 

elektrárny 
Dukovany1 

exkurze 
žáci 8. – 9. 

ročníku 
třídní učitelé, 
Kubovčíková 

ČEZ 

listopa 
Exkurze do 
cukrovaru 

exkurze žáci 9. ročníku Spišiaková  

duben květen 
Exkurze do vodní 

elektrárny 
Dalešice1 

exkurze 
žáci 8. – 9. 

ročníku 
třídní učitelé, 
Kubovčíková 

ČEZ 

květen červen Školní výlety1 exkurze 
žáci 1. - 9. 

ročníku 
třídní učitelé SEV 

 

                                                           
1 Exkurze se uskuteční dle zájmu žáků a aktuální nabídky.  
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7. Další plánované akce v tomto školním roce 
 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II. 

V letošním školním roce předkládá škola žádost o podporu zjednodušených projektů 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony II.  

V rámci této žádosti je možné získat finanční prostředky na zapojení odborníka z praxe do 

výuky v ZŠ. V případě využití této šablony bude navázána užší spolupráce s firmou Živá farma s.r.o., 

s jejíž pomocí by probíhala výuka předmětu Ekologický seminář žáků 7. ročníku na pozemcích firmy, a 

to v rozsahu 10 hodin.  

 

Spolupráce při komunitní výsadbě stromů. 

V rámci MAS Hrušovansko a projektu Klimagrun je naplánován projekt Založení klimaticky 

odolné zelené infrastruktury - Šanov nad Jevišovkou. Cílem je vysadit sad a větrolam na dvou 

pozemcích firmy Živá farma, s.r.o., jejíž majitelka kontaktovala naši školu s žádostí o výpomoc našich 

žáků při výsadbě.  Bude se jednat o staré odrůdy (ne tedy intenzivní výsadba, jak je realizována ve 

většině zemědělských podnicích) a hlavním záměrem sadu bude krajinotvorná funkce.  

Žáci se zapojením do projektu seznámí s jeho širším kontextem (návrat stromů do krajiny, 

problematika sucha v regionu atd.), s procesem výsadby (jak se stromy vybírají, jak se sází atd.) a 

společnými silami i některé stromy vysadií (celkem jich bude vysazováno 115, žáci by mohli zasadit 

pouze vzorek, např. 10 ks). Výběr třídy/věku žáků bude upřesněn po zahájení projektu. Projekt by se 

měl uskutečnit na podzim 2018 (tzn. v období října či listopadu). 

 

Projektový den zaměřený na přírodovědné vzdělávání.  

V tomto školním roce bude organizován projektový den zaměřený na lesy České republiky, 

lesní hospodářství a les jako ekosystém. Škola se zapojila do projektu Sešity do škol státního podniku 

Lesy České republiky. 

Lesy ČR v rámci marketingové strategie tímto projektem podporují školství a propagují dřevo jako 

obnovitelnou surovinu. V rámci projektu získala škola 100 ks školních sešitů, které jsou nyní uloženy ve 

skladu a budou využity při projektovém dni zaměřeným na les a jeho bohatství.  

Žáci se během projektu seznámí s tím, co se děje v lese, s využitím dřeva jako našeho největšího 

přírodního bohatství a obnovitelného zdroje.  Zjistí, že za vytěžené stromy se sází stromy nové, že lesa 

neubývá, ale v posledních letech ho dokonce přibývá.  Cílem projektu bude poskytnout žákům 

informace, jak jedinečnou surovinou dřevo je a jaké výrobky se z něj vyrábí, včetně papíru, ze kterého 

jsou i školní sešity od nás. A aby se výrobky ze dřeva staly běžnou součástí života, beze strachu, že jsou 

tím ničeny naše lesy. 

V rámci projektu přizveme do školy i odborníka na lesy a lesní hospodářství. Akce bude naplánována 

pravděpodobně v druhém pololetí tohoto školního roku. 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Kubovčíková 


