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1.1 Dlouhodobý školní plán EVVO  

 
Rozsah a realizaci EVVO a další pojmy týkající se životního prostředí vymezuje zákon 

č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 

o životním prostředí a zastřešujícím zákonem zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 

 

V současnosti hraje velkou roli environmentální vzdělávání, jehož  cílem je výchova ke 

kulturnímu a odpovědnému jednání, ke vnímání krásy přírody a formování etických norem 

založených na úctě k životu. Toto vzdělávání lze provádět různými způsoby, důležité je, aby 

zvolená forma byla nenásilná a zároveň aktivizující.  

 
1.1.1 Charakteristika školy  

  
Dlouhodobý plán EVVO je určen pro 1. ZŠ Milevsko. Škola je úplnou základní školou s 

devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni jsou v jednotlivých ročnících tři třídy; na 

druhém stupni jsou v sedmém a osmém ročníku tři třídy, v šestém a devátém ročníku dvě 

třídy. Ve školním roce 2019/2020 je na škole 25 tříd, celkově s 549 žáky,  46 pedagogickými 

pracovníky,  8 provozními pracovníky a  8 zaměstnanci školní jídelny. Kapacita základní 

školy je 650 žáků. Součástí je školní družina s kapacitou165 dětí. Do základní školy docházejí 

žáci z Milevska a přilehlých obcí. Škola je umístěna v centru města. Ve městě je městská 

knihovna, sportovní hala, zimní stadion.  Škola byla předána k užívání v roce 1935. 

 

 
1.1.2 Vzdělávací cíle a výstupy  

 
Cílem EVVO je poznávání životního prostředí, vytváření odpovědného vztahu člověka k 

životnímu prostředí a uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života. Cílovými 

skupinami jsou nejen samotní žáci, ale i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy a 

zákonní zástupci žáků.   

 
1.1.2.1 Žáci školy  

 
Hlavním vzdělávacím cílem působení v environmentální oblasti je dítě odpovědné za vlastní 

chování a způsob života ve vztahu k přírodě. Tohoto cíle lze dosáhnout rozvojem klíčových 

kompetencí.  

EVVO napomáhá k rozvíjení těchto kompetencí:  

 
 

Vést žáky k využívání znalostí z přímého pozorování okolní skutečnosti, k vyhledávání a 

třídění informací o jednotlivých organismech.  Vést žáky k využívání základních pojmů, 

hledání a uvádění souvislostí mezi různými skupinami organismů, mezi základními ději v 

přírodě. Rozvíjet u žáků zájem o pozorování přírody. Vést žáky k vyhledávání a třídění 

informací o jednotlivých organismech a aktivně je zařazovat do systému.  

 
 

Navrhnout různé varianty řešení problémů životního prostředí. Vést žáky k schopnosti využít 

nabyté informace při řešení problémů, předkládat otázky a hledat odpovědi. Vést žáky k 

vyhledávání informací o přírodních celcích v odborné literatuře, časopisech.  

 



 
Využívat komunikační dovednosti při hledání řešení problémů životního prostředí. Vést žáky 

k dovednosti vyslechnout odlišný názor a diskutovat o něm, objasnit přírodní zákonitost a 

popsat ji. Vést žáky k využívání různých odborných textů, atlasů, map.   

  

 
 

Posuzovat a vyhodnocovat informace související se životním prostředím. Vést žáky k 

získávání sebedůvěry při vystupování před spolužáky, ke vzájemné pomoci v týmu, k 

respektování jiného názoru a k obhájení svého.  

  
 

Osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě. Odpovědně nakládat s 

přírodními zdroji a odpady. Vést žáky k dodržování zásad pravidel bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví. Vést žáky k využívání kompetencí získaných v rámci EVVO pro svůj další 

rozvoj z různých aspektů – hospodárnost, vliv na životní prostředí apod.  

  
 

Znát přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí. Vnímat problémy životního prostředí z 

lokálního hlediska a následně je globalizovat. Odpovědně jednat vůči přírodě, aktivně se 

účastnit ochrany životního prostředí. Vést žáky k zdůvodňování významu ochrany 

jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody na úrovni druhové, ekosystémové, za zdravé 

životní prostředí i povinnost odpovědného jednání v prostředí.  Vytvářet u žáků dovednost 

chápat ekologické vazby v prostředí a systémové uspořádání v přírodě. Uvědomovat si 

ohrožování základních podmínek života, možnosti a způsoby jejich ochrany, vlastní 

odpovědnosti v tomto smyslu, získávat dovednosti a návyky správného jednání vůči prostředí. 

Vést žáky k odpovědnosti za zdraví své i dalších lidí, za zdravé životní prostředí i povinnost 

odpovědného jednání v prostředí.   

 

 
Po absolvování základní školy by měl žák v oblasti environmentální výchovy  

 a neživou 

přírodou  

fungování ekosystému  

 

 

ovat národní parky ČR a chráněné krajinné oblasti ve svém regionu  

 

 

chování v přírodě a krajině  

 

 

 

 

 

 

ch hodnot za jednu z nejdůležitějších věcí zdraví a 

neznečištěné životní prostředí  



chorobami  

 

y šetrné výrobky  

 

 

 

adě ekologických havárií   

 

 

nebezpečného odpadu na životní prostředí a zdraví člověka  

 

 
1.1.2.2 Učitelé školy  

 
Předpokladem naplňování cílů v oblasti EVVO je osobnost pedagoga, která svým přístupem 

pozitivně ovlivňuje postoje žáka k životnímu prostředí a napomáhá při pochopení 

provázanosti oblasti ekonomické, sociální, kulturní a ekologické. Při své práci volí vhodné 

metody, které předpokládají aktivní účast dětí.   

  

1.1.2.3 Nepedagogičtí pracovníci  

 

Nepedagogičtí pracovníci svým jednáním přispívají k dosažení cílů stanovených v 

environmentální oblasti. Podílejí se na ekologizaci provozu školy.   

  
1.1.2.4 Zákonní zástupci žáků  

 

Žáci dovednosti získané ve škole aplikují v každodenním životě, čímž aktivně ovlivňují své 

nejbližší okolí. Samotní zákonní zástupci se mohou zapojit do řady aktivit spojených s 

realizací plánu EVVO.   

  

 

1.1.3 Tematické zaměření EVVO ve vyučovacích předmětech, výchovné a 

vzdělávací strategie  

  
Stěžejní náplň EVVO leží v zařazení témat do jednotlivých předmětů. Pro průřezové téma 

Environmentální výchova není vytvořen samostatný vyučovací předmět, ale je integrováno do 

jiných vyučovacích předmětů.   

 
1.1.3.1 Environmentální výchova  –  1. stupeň  

  
Na prvním stupni je průřezové téma zařazeno Vztah člověka k prostředí od 1. do 3. třídy do 

předmětu prvouka, ve 4. a 5. třídě na něj navazuje přírodověda a vlastivěda s časovou dotací 

dvě hodiny týdně.  Téma Ekosystémy a Základní podmínky života zařazeno ve 4. a 5. třídě do 

učiva přírodovědy. Téma Lidské aktivity a problémy životního prostředí je zařazeno ve 4. a 5. 

třídě do učiva vlastivědy. 

  



1.1.3.2 Environmentální výchova  –  2. stupeň  

  

Na druhém stupni je téma Ekosystémy v jednotlivých ročnících zařazeno do učiva přírodopisu 

a zeměpisu. Téma Základní podmínky života je v 6. a 7. třídě zařazeno do učiva přírodopisu a 

zeměpisu, v 8. a 9. třídě do učiva přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky. Téma Lidské 

aktivity a problémy životního prostředí je v zařazeno do učiva občanské výchovy, přírodopisu 

a zeměpisu. Téma Vztah člověka k prostředí do učiva občanské výchovy, výchovy ke zdraví, 

přírodopisu. 

Průřezové téma na 2. stupni je začleněno převážně do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, 

kam se řadí fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Stěžejní místo pak zaujímá přírodopis. K 

jeho výuce je využívána ucelená řada učebnic  

Přírodopis je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. V 6. a 7. ročníku s časovou dotací dvě 

hodiny týdně, v 8. ročníku tři hodiny týdně (součást tématu Člověk a ochrana zdraví), v 9. 

ročníku jedna hodina týdně.  Ostatní předměty jsou dotovány dvěma hodinami týdně po celý 

druhý stupeň, pouze zeměpis v 9. ročníku jednou hodinou týdně. 

Na dosažení cílů EVVO se podílí i ostatní vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a 

společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách 

navazují různé akce (např. exkurze, projekty, návštěvy muzeí apod.).  Upřednostňovanou 

formou jsou vyučovací hodiny, někdy i dvouhodinové bloky, nebo se výuka realizuje v 

krátkodobých projektech. Jako stěžejní metody jsou voleny ty, které podporují samostatnost a 

spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, utřídění informací a hledání jejich souvislostí, 

vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů. Ve vyučovacím 

procesu jsou využívány skupinové formy, samostatná práce, projektové formy, ale i práce 

frontální, komunitní kruh, vycházky, exkurze, vyhledávání a práce s informacemi, 

pozorování, pokus – omyl, ukázka, výklad.  

  

1.1.4 Vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO  

 

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají na seminářích v rámci DVPP dle aktuální nabídky. Lze 

využít i nabídek ekologických center, sdružení Tereza, centrum ekologické a globální 

výchovy Cassiopeia. Další možnost se nabízí na internetových stránkách různých institucí.  

  

1.1.5 Spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a ostatními pedagogy  

 
Během přípravného týdne v srpnu se konkretizuje časový harmonogram akcí naplánovaných 

na daný školní rok. Pedagogové jsou seznámeni s pracovní verzí a mají možnost doplnit 

připravovaný plán o další akce.  Vypracovaný plán akcí je po projednání s vedením školy 

předložen ostatním pedagogickým pracovníkům. O činnosti koordinátora je informován též 

zřizovatel školy prostřednictvím Školské rady.  

V rámci mnoha akcí spolupracuje první stupeň s druhým. 

Do environmentálního vzdělávání se zapojuje i školní družina. Za pořádané akce a jejich 

harmonogram zodpovídá vedoucí vychovatelka. Své aktivity konzultují vychovatelky dle 

potřeby s koordinátorem EVVO.  

Koordinátor EVVO konzultuje plán EVVO s  vedením školy a seznamuje ho s plněním plánu.   

Na čtvrtletních pedagogických radách jsou pedagogičtí zaměstnanci seznamováni s realizací 

plánu.   

    

  
 

 



1.1.6 Spolupráce s rodiči a veřejností  

 

Rodiče i široká veřejnost jsou pravidelně zváni k účasti na vybraných akcích – sběr papíru, 

baterií. 

Rodiče společně se žáky sledují spotřebu energie, vody v domácnosti. Navrhují různá opatření 

vedoucí k šetření.   

 

   
1.1.7 Spolupráce s neziskovými organizacemi, ostatními školami a dalšími subjekty  

 
MěÚ Milevsko 

 

 

Sdružení TEREZA, centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia 

 

Mateřské školy v Milevsku 

 

 

  
1.1.8 Technické a materiální podmínky  

 
Pro jednotlivé aktivity jsou využívány kmenové třídy vybavené dataprojektory, dále odborné 

pracovny s odpovídajícím vybavením, prostory tělocvičny. Samozřejmostí je využívání 

venkovních prostor – učebny v odpočinkové zóně, školní hřiště.  

Školní knihovnu a sbírku kabinetu přírodopisu je nutné průběžně doplňovat o materiály pro 

děti a učitele z oblasti ochrany přírody a postupně vybavovat pomůckami pro EVVO.   

Škola vlastní fotografické přístroje, které lze využívat dle potřeby na fotografování přírodnin.  

  

 

1.1.9 Prezentace aktivit školy 

 
Veškeré aktivity jsou v podobě článků a fotografické dokumentace vždy po ukončení akce 

zveřejněny na webových stránkách školy. V budově školy jsou akcím věnovány nástěnky. O 

akcích je veřejnost informována v Milevském zpravodaji. 

 

 

 

1.1.10 Aktivity v oblasti EVVO  

  

 

1.1.10.1 Projekty  

 

Recyklohraní  

Škola je účastníkem tohoto projektu od jeho prvopočátku. Žáci jsou vedeni k třídění plastů, 

papíru. Na chodbách školy jsou umístěny sběrné koše na plasty a papír. Ve vestibulu školy je 

k dispozici krabice na použité baterie.  

 

 

 



Voda = život  

Projekt je určen pro žáky 9. ročníku. Cílem projektu je seznámit žáky s možností šetření  

vodou, s úpravou vody na vodu pitnou, se způsobem čištění odpadních vod. Žáci vyhledávají 

a zpracovávají informace. Výstupem je výukový plakát, který žáci prezentují ve 4. třídách na  

1. stupni.   

 

Dáš si?  

Cílem tohoto projektu je zvýšit informovanost žáků o problematice poruch příjmu potravy, 

motivovat žáky k tomu, aby se zdravá výživa stala přirozenou součástí jejich života. 

Výsledkem jsou informační plakáty o jednotlivých typech poruch příjmu potravy.   

  

Den Země  

Cílem tohoto projektu je připomenout dětem Den Země a zajímavou formou je seznámit s 

tím, jak se chovat k přírodě a v přírodě. Výstupem je plakát s tematikou Dne Země.  

  

Příběh planety Země   

Projekt je určen pro žáky 9. třídy. Jeden den je věnován vzniku a vývoji planety Země. Žáci 

pracují ve skupinách, vyhledávají informace o jednotlivých etapách. Výsledkem je 

powerpointová prezentace.   

  
Žijeme na jedné planetě 

Projekt určen žákům 1. stupně. Tento projektový den je věnovaný domácím mazlíčkům. 

Všechny děti z prvního stupně se zapojují do plnění různých úkolů, které díky tématu „Máme 

rádi zvířata“ propojují učivo přírodovědy s českým a anglickým jazykem, matematikou, 

výtvarnou výchovou nebo třeba informatikou. Třídní učitelé po skončení akce vyhodnotí 

nejlépe pracující skupinku v rámci třídy. 

 
V rámci jednotlivých projektů mohou třídní učitelé se žáky navštívit zoologickou zahradu, 

kde se seznámí s jednotlivými druhy zvířat chovanými v zoologických zahradách nebo 

botanickou zahradu, kde se žáci seznámí s květenou nejen v České republice, ale též v 

cizokrajných ekosystémech. Je možno též využít centra ekologické výchovy.   

 

  
1.1.10.2 Exkurze  

  
CHKO  

Jedná se o návštěvu vybrané CHKO.  Součástí je kvalitativní soutěž o nejoriginálnější 

fotografii s přírodní tematikou, a kvantitativní soutěž o co největší počet vyfotografovaných a 

pojmenovaných organismů.  

Doprava je zajištěna smluvním autobusem, náklady hradí zákonní zástupci žáků.     

 

Třídírna odpadu  

Exkurze do třídírny odpadu firmy Rumpold v Týně nad Vltavou je určena pro žáky 7. tříd. 

Doprava je zajištěna smluvním autobusem, náklady hradí zákonní zástupci.    

 

Elektrárny jižních Čech  

Pro žáky 8. a 9. třídy je určena exkurze do Křižíkovy elektrárny v Písku a Jaderné elektrárny v 

Temelíně. Seznamují se s různými technologiemi výroby elektřiny. Mohou posoudit jejich 

dopad na životní prostředí. Na základě získaných informací vyplňují pracovní listy.  

 



Hornické muzeum v Příbrami 

Na 1. stupni je možné využít nabídky vánočních nebo velikonočních akcí. Cílem je děti 

seznámit s historií těžby důležitých surovin, se životem a prací horníků.  

Na 2. stupni je návštěva expozice muzea vhodná pro žáky 9. třídy.  Exkurze začíná na 

Vodním kole dolu Drkolnov, pokračuje Vodní štolou Anna, jízdou důlním vláčkem a na závěr 

se podívají do mineralogických sbírek. Exkurze je zaměřená hlavně na horniny a nerosty 

vyskytující se v sousedním příbramském okrese. Získané informace žáci využijí při výuce.  

 

Firmy na Písecku  

Exkurze jsou zaměřené na seznámení žáků s výrobním provozem, na význam těchto firem pro 

písecký region. Zaměřují se na dopad jejich činnosti na životní prostředí, na pracovní 

podmínky zaměstnanců. 

 
1.1.10.3 Soutěže  

 
Přírodovědný klokan  

Jedná se o přírodovědnou soutěž, které se pravidelně účastníme v kategorii KADET. Jsou 

vybráni žáci z 8. a 9. ročníků se zájmem o přírodní vědy.  

 

Myslivost jako ochrana přírody 

Jedná se o soutěž tříčlenných družstev žáků 5. tříd sestávajících se z obecných 

přírodovědných znalostí. 

 

1.1.10.4 Přednášky  

  
Tonda Obal na cestách  

Společnost EKO – KOM pořádá pro školy ekologické přednášky o třídění a recyklaci odpadu. 

Využíváme je pro žáky od 1. do 7. tříd.  

 

Lesní pedagogika – ve spolupráci s Okresním mysliveckým sdružením Písek  

 

Zeyferus – ukázka výcviku dravců 

 

1.1.10.5   Mezinárodní projekty 

 

Od školního roku 2018/2019  je škola zapojena do mezinárodního projektu BEACON, který 

je zaměřen na šetření energií ve školních budovách. Projekt je mezinárodní, kdy zahraničním 

partnerem je německá společnost UfU (Nezávislý ústav pro životní prostředí) a v českým 

partnerem je energetická firma SEVEN Praha. V rámci projektu probíhá několik aktivit:  

 Škola získala měřicí zařízení na měření fyzikálních veličin v prostředí třídy – teploty, 

osvětlení, CO2 – v topné sezóně plánujeme projekt zjišťování těchto veličin v průběhu 

dne zapojením všech žáků, 

 Ve škole byl provedena fm SEVEN tzv. Energy Tour – zjištění možných zlepšení 

v oblasti šetření s energiemi, vodu atd. v naší škole 

 Plánujeme navázat spolupráci se školou v Postupimi  

 

 
Závěr:   Země si zaslouží abychom jsme ji zachovali v co nejlepším stavu pro další  

    generace  


