
 

Základní škola J. A. Komenského Chodov, 
Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková 

organizace 

 
Program EVVO 

(environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)  
 

Úvod – hlavní cíl EVVO 

 Smyslem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty je dosaţení takového 
stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji ţivotního prostředí, 
získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a 
jednání.  

 

 To vyţaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci. Lidé většinou 
ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro 
ně zdravé a funkční prostředí důleţité. Z toho důvodu je třeba je k tomuto 
ekologickému povědomí vést.  

 EVVO jsou spolu s nástroji ekonomickými a legislativními důleţitým preventivním 
nástrojem ochrany ţivotního prostředí.  

 Ekonomické a legislativní nástroje jsou nezbytné a účinné, nemohou však zaručit 
kladný vztah k ţivotnímu prostředí, který je podmínkou vhodného chování a 
jednání i tehdy, kdy je kontrola obtíţná, a také nezaručují pochopení souvislostí 
jednotlivých jevů v prostředí.  

 Škola je pro rozvoj environmentálního vzdělání a postojů příhodným místem, 
protoţe má moţnost působit dlouhodobě, koncepčně a na všechny ţáky a přes 
ţáky i na jejich rodinné prostředí.  

 
Zaměření školy 

 Naše škola se rozhodla, ţe environmentální výchova bude jednou z jejích priorit, 
ale ţe budeme zároveň školou, která rozvíjí osobnost ţáka po všech stránkách.  

 



Environmentální výchova a vzdělávání na naší škole 

 K základní filozofii školy patří snaha o vytváření moderního ţivotního stylu 
zaloţeného na tvůrčí, přátelské atmosféře ve vztazích mezi školou, studenty, 
rodiči i okolním prostředí, a na výchově k harmonickému postoji člověka k přírodě, 
druhým lidem, na prohlubování odpovědnosti ve vztahu k vlastnímu zdraví, 
vzdělání a sebezdokonalování.  

 Při stanovení cílů vycházíme z teze, ţe moderní škola je taková, která vychovává 
poznáním, proţitkem a zkušeností k odpovědnému přístupu kţivotnímu prostředí, 
k ţivotu.  

 
Ve své práci se řídíme mottem: 

Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás. 
 

Toto motto postihuje základní program EVVO naší školy v těchto myšlenkách:  

 Budoucnost planety Země je i v našich rukou.  

 Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.  

 Chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe.  

 Kaţdý z nás nese kus zodpovědnosti za prostředí, ve kterém ţije.  
 
Myšlenky, hlásající – nebýt lhostejnými sami k sobě a k prostředí, ve kterém ţijeme, se 
postupně dostávají do povědomí nejen ţáků, jejich pedagogů, ale i rodičovské veřejnosti.  
 

Hlavní cíle 

 Naučit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a k ţivotnímu prostředí, vytvářet v nich 
povědomí o moţnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec.  

 Vytvořit u dětí povědomí o udrţitelné spotřebě, naučit se vyuţívat dlouhodobě 
prověřených zkušeností našich předků.  

 Vytvořit společenství dětí, pracovníků školy, rodinných příslušníků a ostatních 
občanů, kterým záleţí na ţivotním prostředí v jejich obci a jejím okolí.  

 Otevřít školu veřejnosti jako místo setkávání a předávání zkušenosti mezi více 
generacemi.  

 Naučit děti váţit si kaţdého člověka a výsledků jeho práce, umět na něm najít 
pozitivní stránky, pochopit, ţe kaţdý jedinec má své místo a úkol na této Zemi.  

 
Dílčí cíle programu: 

 Podporovat společné mimoškolní aktivity rodičů a dětí.  

 Seznamovat děti s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, vést děti k 
pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, rodu, obci a regionu.  

 Vytvářet u dětí potřebu smysluplného vyuţití volného času.  

 Vytvářet ve škole zdravé, pozitivní prostředí, vyuţívat prvků kooperativní výchovy 
a projektového učení.  

 Nacházet pozitivní prvky v kaţdém z lidí, naučit se komunikovat s ostatními lidmi, 
dokázat přesně formulovat své pocity, potřeby a přání. Vést děti k tomu, aby se 
dokázaly svěřit se svými problémy rodičům a učitelům.  

 Podporovat vzájemnou komunikaci mezi mladšími a staršími dětmi jako 
prostředek přirozeného předávání zkušeností v dobrém slova smyslu.  

 Vytvořit prostředí, v němţ by mohlo kaţdé z dětí zdravým způsobem projevit 
kladné stránky své osobnosti.  



 Umoţnit dětem se speciálními výukovými potřebami aktivní zapojení do všech 
školních i mimoškolních činností.Umoţňovat dětem uspokojení všech 
biologických a psychických potřeb. Nenásilnou formou a vlastním příkladem vést 
děti ke zdravému ţivotnímu stylu, k pozitivnímu vztahu k přírodě, k toleranci, k 
úctě ke všemu ţivému, ke kaţdému člověku a výsledkům jeho práce.  

 
 

Ekologie i ekologická výchova a ŠVP 
V současné době probíhá velmi důleţitá etapa postupného včleňování ekologických 
aspektů do práce školy, a to i v návaznosti na implementaci RVP do školních 
vzdělávacích programů, včetně realizace průřezového tématu RVP environmentální 
výchova. Při tvorbě ŠVP jsme vzali v úvahu aspekty ekologické, ekonomické, technické i 
kulturně sociální v jejich souvislostech - cílem je výchovné působení účinně propojit s 
předměty přírodovědnými.  

 Průřezový charakter environmentální výchovy  
- Do vyučování budeme zařazovat prvky EVVO v rámci jednotlivých předmětů 
pravidelně, smysluplně a koncepčně.  

- Ve ŠVP máme rozpracováno průřezové téma Environmentální výchova do všech 
předmětů, toto zařazení budeme vyhodnocovat a aktualizovat. Je důleţité přesvědčit 
učitele, ţe environmentální výchova není biologická disciplína, ale ţe zasahuje do oblasti 
i humanitních věd a do oblasti výchov; její rozsah má spíše tendenci se rozšiřovat – 
rozhodně nemá daleko k pojmům globální výchova, rozvojová výchova, výchova k trvale 
udrţitelnému rozvoji, multikulturní výchova, …  

- Budeme rozvíjet vzájemnou komunikaci a spolupráci učitelů, protoţe jen tak můţe 
existovat domluva na společných postupech, na propojování metod, výstupů, témat, … 
jen tak je moţno vytvořit vzdělávací a výchovnou síť a zajistit opravdovou průřezovost.  
 

 Očekávané výsledky:  
Ţáci si v průběhu školní docházky osvojí  
1. základní vědomosti o:  
- podmínkách ţivota a zákonitostech přírody, o struktuře a funkcích ekosystémů i celé 
biosféry, významu biodiverzity, podmínkách lidské existence, o funkcích ekosystémů z 
hlediska lidských potřeb, a zdrojích pro jejich uspokojování, způsobech a moţnostech 
vyuţívání prostředí, dopadech lidské činnosti na ţivotní prostředí, které v různé míře 
ohroţují podmínky ţivota i zdroje lidských potřeb,  

- tom, co je nezbytné učinit, aby se problémy odstranily a aby další váţné a neřešitelné 
nevznikaly, a to na úrovni lokální, regionální, globální  
2. v zájmu ţivota a udrţitelnosti rozvoje lidské společnosti, si osvojí tvořivý způsob 
myšlení při řešení kaţdodenních úkolů  

3. v průběhu školní docházky získají dovednosti a návyky potřebné z hlediska 
udrţitelného rozvoje  
 
K utváření správných názorů a postojů k otázkám udrţitelného rozvoje napomůţe 
systematické vzdělávání v této oblasti, v mezipředmětové spolupráci, v ověřování si 
teoretických vědomostí v průběhu mimo vyučovacích aktivit (v aktivní účasti ţáků v 
řešení dlouhodobých i krátkodobých projektů, při komplexních exkurzích, praktických 
cvičeních, ve školách v přírodě apod.)  



 

 EVVO je zařazena do těchto předmětů  
 
1. stupeň:  
Prvouka  
Přírodověda  
Vlastivěda  
Člověk a svět práce (Praktické činnosti)  
 
2. stupeň:  
Přírodopis  
Zeměpis  
Fyzika  
Chemie  
Výchova k občanství / Občanská výchova  
Výchova ke zdraví / Rodinná výchova  
Člověk a svět práce (Praktické činnosti)  
 
Ţáci školy se seznámí s pojmy  

1. zákonitosti biosféry  

2. fyzicko a socioekonomická sféra  

3. člověk a ţivotní prostředí  

4. globální problémy lidstva  

5. ekologie, udrţitelný rozvoj  
 
Časová dotace je individuální, vyučující je zařazuje do jednotlivých témat v jednotlivých 
ročnících  
NAPŘ:  
 
1. stupeň:  
Prvouka:  
Domov – úspory energií, třídění odpadu, bioprodukty  
Naše obec – třídění a likvidace odpadu, ekologické vytápění, vztah ke kulturním 
památkám,  
Krajina kolem nás – rekreační a krajinné oblasti, turistické zajímavosti, dopravní systém,  
Příroda – ţivá a neţivá příroda, znečišťování vody, vzduchu a půdy a vliv na člověka  
Lidé a technika – vliv techniky na lidstvo – pozitiva a negativa  
 
Přírodověda:  
Člověk, jeho ţivotní podmínky a vztahy k prostředí – člověk a přírodní zdroje,šetření 
energií,vliv člověka na prostředí,ochrana přírody  
 
Vlastivěda:  
Místo, v němţţijeme – ţivotní prostředí místní krajiny a regionu důleţité údaje o jeho 
narušení, ochraně a tvorbě, hospodářské aktivity a jejich vliv na ŢP, obec a ŢP  
 
Člověk a svět práce  
Ekosystémy, suroviny - obnovitelné a neobnovitelné zdroje, význam zpracování odpadu, 
recyklace  



2. stupeň:  
Přírodopis:  
Země a ţivot – pojem biosféra, atmosféra a hydrosféra,fotosyntéza,ozonosféra a její 
význam pro ţivot  
Lidská populace – závislost člověka na přírodě a ostatních lidech (potravní a surovinové 
zdroje, nutnost ochrany ŢP  
Změny ţivotních společenstev, rušivý vliv člověka – typy krajiny, přirozené změny v 
přírodě a změny vyvolané člověkem, příčiny zhoršování ŢP, ekologické katastrofy a 
jejich předcházení, zlepšování stavu ŢP ochrana krajiny, stav ŢP v ČR, na Karlovarsku a 
v Chodově  
 
Zeměpis:  
Planeta Země – sloţky fyzicko-geografické sféry:biosféra a její význam  
Společenské a hospodářské sloţky krajiny - lidé na Zemi, ekologie a zeměpis, krajina – 
základní sloţky,typy,krajina a činnost člověka,globální problémy lidstva  
Zeměpis České republiky – vliv průmyslu, zemědělství a dopravy na ŢP, ochrana krajiny  
 
Chemie:  
Chemie ve společnosti – cirkulace a recyklace surovin, bezodpadové technologie, vliv 
chem. průmyslu na ŢP a jeho dopad na zdraví obyvatelstva, bioprodukty  
 
Výchova k občanství / Občanská výchova:  
Naše obec, náš region – sběr odpadu a jeho likvidace, třídění odpadu, ekologické 
vytápění, úloha odboru ŢP MÚ Chodov  
Globální problémy lidstva – způsoby řešení problémů na národní i mezinárodní úrovni, 
vztah kultury a přírody, ochrana planetárního bohatství, vyčerpatelné a nevyčerpatelné 
zdroje, důsledky lidských zásahů do přírody,devastace ŢP, skládky,odpady,účinky 
industrializace měst,problémy konzumní společnosti  
Člověk a právo – dodrţování a porušování právních norem, ochrana veřejného pořádku, 
závaţné protispolečenské jevy  
Nadnárodní společenství – kolektivní vztah, odpovědnost a ochrana ŢP, OSN, UNESCO, 
WHO  
Neziskový sektor v oblasti EVVO a péče o ţivotní prostředí  
 
Výchova ke zdraví / Rodinná výchova: 
Rodina a širší sociální prostředí – hygiena provozu domácnosti, třídění odpadů, úspory 
energií  
 
Člověk a svět práce / Praktické činnosti  
Organismy a prostředí – společenství, ekosystémy, biotop, ekologické optimum, 
biochemické cykly, biomasa, alternativní zdroje energie, odpadové hospodářství, 
recyklace, obnovitelné a neobnovitelné zdroje a zacházení s nimi, vztah ţáka k přírodě, 
člověk – tvůrce krajiny  
Pro zkvalitnění EVVO je vytvořeno kvalitní materiálně technické zázemí. Škola je 
vybavena moderní technikou – interaktivní tabulí, dataprojektory, i PC.  



Školní akce na podporu EVVO 

 Kaţdoročně budeme zařazovat alespoň jednu vlastní rozsáhlejší akci s 
environmentálním obsahem celoškolní nebo třídní, ale tak, aby kaţdé dítě 
nějakým takovým programem prošlo (projekt, výstava, obsah školního výletu či 
školy v přírodě, …).  

 Budeme provádět mediální a propagační akce s námětem environmentální 
výchovy pomoci pravidelně připravovaných nástěnek a informačních kampaní  

 
Ekologizace provozu školy 

 Cílem je kaţdoročně učinit takové kroky, které povedou ke sníţení ekologické 
stopy školy (nakládání s odpady, energiemi, vodou, vylepšování prostředí školy, 
zdravý ţivotní styl, …)  

 
Děti jsou v rámci výuky i mimo ni vedeni k úsporám:  
 
Voda:  
- pravidelné kontroly těsnění vody  

- škola svým prostředím umocňuje vztah k vodě  
 
Odpady  
- recyklace papíru / sběr/  

- kontrola administrativy – šetření, vyuţívání recyklovaného papíru / tisk formulářů/  

- upřednostňování u dětí sešitů z recyklovaného materiálu  

- plánované sběrové dny v týdnu  

- vedení dětí k upřednostňování výrobků v recyklovaných obalech  

- třídění odpadu ve škole /administrativa, učitelé, ţáci/  

- sběr víček z PET lahví  

- nebezpečné odpady - sběr baterií, sběr tonerů  
 
Energie  
- úsporné zářivky  

- výměna oken  

- účinné těsnění oken a vchodových dveří  

- správné větrání  

- regulační ventily na radiátorech  
 
Doprava  
- vliv aut na čistotu ovzduší  
 
Ovzduší  
- prosazovat ve škole a jejím okolí přísnou nekuřáckou zónu  
 
Zeleň  
- ţivé květiny ve třídách, na chodbách, v areálu školy  

- péče o zeleň v areálu školy  
 
Ochrana přírody  
- Školy v přírodě (jaro)  

- ptačí budky, krmítka  

- přikrmování na krmítkách  

- pomoc útulkům zvířat  



- péče o zeleň  
 
Ţivotní styl  
- vést děti k vyuţívání ekologicky nezávadných materiálů  

- vyuţívat místní zdroje potravin  

- upřednostňování ekologicky nezávadných čisticích prostředků  

- komplexní řešení problémů spojených se zneuţíváním návykových látek  
 

Spolupráce s dalšími sloţkami 

 Strategií školy je pravidelně vyuţívat co nejširší nabídku nabízených aktivit 
(soutěţe – BiO, Zelená stezka – Zlatý list, Ekologická olympiáda, Indiánská 
stezka, Zeměpisná olympiáda Svět kolem nás, …; programy ekocenter, muzeí, 
vzdělávacích institucí, vyuţívat kampaně, happeningy, …)  

 

 Škola ve svém programu environmentální výchovy spolupracuje vedle rodičů i s 
dalšími sloţkami veřejného, státního i neziskového sektoru  

 

 DDM Bludiště  

 Město Chodov  

 ČSOP Chodov  

 Lesy ČR  

 Ekocentra KK  

 Karlovarská kraj  

 Natura 2000  

 CHOTES  

 SATR  
 

Škola jako informační středisko EVVO 

 Kaţdoročně chceme doplňovat školní knihovnu o literaturu EVVO, vytvářet, 
shromaţďovat informační letáky a broţury a vyuţívat je ke vzdělávání ţáků, 
učitelů a dalších zaměstnanců školy  

 našich aktivitách budeme referovat v místních periodikách na webu, …  
 

Další vzdělávání 

 V rámci moţností zajistíme kaţdoroční vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO – 
zaměříme se hlavně na pochopení významu EVVO a na praktickou aplikaci 
metod a postupů v rámci jednotlivých předmětů – vyuţijeme k tomu programy 
nabízené ekocentry, zkušenosti lidí z praxe, oslovovat budeme osobnosti z 
muzeí, MŢP, NNO  

 
Škola bude zpracovávat kaţdoročně plán EVVO  
Na škole působí koordinátor této výchovy Mgr. Miloš Volek.  



Informační portály  
Uţitečné odkazy na stránky informačních portálů s problematikou EVVO.  
http://www.ekolist.cz - informace z oblasti ţivotního prostředí, zpravodajství a 
poradenství  

http://www.priroda.cz - příroda, ekologie, ţivot  

http://www.dobrovolnik.cz - informace o moţnostech dobrovolnictví  

http://www.enviweb.cz - webový portál pro odborníky z oblasti ŢP v podnicích a 
průmyslu.  

http://www.ekodomov.cz - vše o šetrném hospodaření a chování k přírodě  

http://www.infoodpady - portál slouţící k rychlé orientaci v odpadovém hospodářství  

http://www.cir.cz - centrum inovací a rozvoje, ochrana ţ ve výrobní i nevýrobní sféře  

http://www.ekoserver.cz - informace z oblasti ekologie  

http://www.cenia.cz - česká informační agentura ţivotního prostředí  

http://www.ma21.cz - stánky týkající se udrţitelného rozvoje a místní Agendy 21  

http://www.hraozemi.cz - informace jak pomoci ţivotnímu prostředí  

http://www.nature.cz - agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

http://www.ochranaprirody.cz - správa ochrany přírody  

http://www.ecomonitor.cz - databáze článků a tiskových zpráv s tématikou ţivotního 
prostředí  

http://www.biopotraviny.info - informace, kde se dají koupit biopotraviny  
 
V Chodově 19. 9. 2015__________________ __________________ 
Mgr. Miloš Volek Mgr.Iva Šípová  
koordinátor EVVO ředitelka školy 


