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Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., se sídlem U Cihelny 505/7, 276 01 Mělník, IČ: 
06228640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  v oddílu C vložce 
278471 
 
 

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO 
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 
Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále EVVO) 
 

• Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní získávat informace o 
vztazích člověka k přírodě a životnímu prostředí. 

• Učit se chápat a hodnotit závažnost různých situací, uvažovat o důsledcích vlastního 
jednání. 

• Vést žáky k postupnému chápání vztahů a souvislostí, nikoli trvání na nesystémových 
znalostech. 

• Rozvíjet ekologickou etiku. Probouzet citové vztahy žáků k prostředí, ve kterém žijí a 
kterým jsou ovlivňováni. 

• Rozvíjet mezilidské vztahy (mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli, ke škole, rodině, 
komunitě) na principech vzájemného porozumění, tolerance, odlišnosti lidských hodnot. 

• Vytvářet hodnotové orientace prostřednictvím oblastí environmentální výchovy, výchovy 
demokratického občana, interkulturní výchovy, mediální výchovy, osobnostní a sociální 
výchovy, včetně výchovy dramatické a estetické a zejména výchovy k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech. 

• Učit se aktivnímu poznávání a vykonávání činností v prostředí v souladu s ekologickými 
zásadami. 

• Vytvářet předpoklady k předcházení negativních jevů (proti konzumnímu způsobu života, 
užívání návykových látek). 

• Pochopit základní princip udržitelného rozvoje – vztahů jednotlivce a společnosti 
k přírodnímu, ekonomickému a sociálnímu prostředí. 

• Porozumět nutnosti společného řešení ekologických, ekonomických a sociálních problémů 
společnosti. 

 
 
Prostřednictvím EVVO 
 

• rozvíjíme znalost a chápání životního prostředí (dále ŽP) 
• řešíme problémy týkající se ŽP a formujeme kladné postoje k ŽP 
• procvičujeme způsoby získávání a hodnocení informací 
• učíme kritickému myšlení a umožňujeme zapojení se do řešení problémů a přijímání 

opatření ke zlepšení ŽP 
• aplikujeme ve výuce metody Učíme se venku 

 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je především preventivním nástrojem ochrany 
ŽP.Vize je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem (RVP), Školním vzdělávacím programem 
(ŠVP) a Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 
poradenství (SP EVVO a EP 2016-2025). 
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Projekty dlouhodobé: 

• GLOBE – téma roku Pixel vody a Dálkový průzkum Země- řešení otázek spojených 
s vodou a suchem na území České republiky  

• Recyklohraní – sběrové kampaně zaměřené na baterie, drobné elektro a mobily a úkoly 
spojené s předcházením vzniku odpadů a s recyklací  

Projekty roční: 
• GLOBE GAMES – příprava badatelského projektu „Sucho u nás“ problém, který můžeme 

začít na místní úrovni řešit my sami  
 

• Revitalizace školní zahrady – místo pronajatého školního pozemku  – etapa realizace 
jednotlivých prvků přírodní zahrady – podpora biodiverzity, tvorba ekosystému, který se 
dokáže účinně adaptovat na změnu klimatu  
 

• Revitalizace záhonů – péče o výsadbu, ve spolupráci se správcem budovy školy řešení 
svedení a záchytu dešťové vody pro potřebu zálivky vegetace kolem školy, příprava záhonů 

 
• Život v ptačí budce – pozorování hnízdění ve spolupráci s ČZU Praha –  BIO NG   

 
Projekty jednodenní školní: 

• Den Země – duben NG – adaptace na klimatickou změnu - TU v terénu (např. badatelské 
lekce na měření záhřevnosti různých stavebních materiálů ve městě, porovnávání slunných a 
stinných zákoutí města, měření vlhkosti vzduchu, vláhy v půdě, teploty vzduchu pod 
vegetačním krytem v parcích a na volném prostranství náměstí – vyhodnocování výsledků, 
srovnávání, vyvozování závěrů a navrhování opatření vhodných pro adaptaci) 
 

• Řešení dopadu klimatické změny: pomoc udržení optimálního stavu biodiverzity u nás i ve 
světě – TU a některé třídy například v lesích Kokořínska -ochrana vzácných populací 
rostlinných i živočišných druhů, výsadba vhodných dřevin druhově pestrého lesa; budování 
tůní a napajedel v přírodě; ochrana biotopů a ekosystémů atd.  

 
• Projekt env. střediska Koniklec „Stavitelé měst“, adaptace měst na změnu klimatu 

 
• Celodenní program zaměřený na fairtrade 

 
Projekty jednodenní – nabízené žákům jako mimoškolní: 

• Ptačí festival – říjen, akce pro zájemce, pořádá Muzeum Mělník 
• Den vody – březen  -  akce na náměstí Míru, pořádá Voda Jelenice 
• Vítání ptačího zpěvu - květen , akce pro zájemce, pořádá Muzeum Mělník 
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OBLAST: VÝUKA PRO VŠECHNY ŽÁKY 

 

Akce – popis, realizace, zúčastnění Termín realizace 

EV jako průřezové téma je zařazena do jednotlivých předmětů  celý školní rok 

Sběr tříděného papíru a tetrapaků – opět budeme vybírat staré noviny,  

časopisy a tetrapakové obaly od nápojů 

G:Hanka, celý 

školní rok 

Návštěva stezky Kokořínského dolu, adaptační turisticko cyklistický 

pobyt, účastní se celá škola, environmentální tématika 

3. - 6. 9.,  

V rámci Evropského týdne mobility účast na oslavě Dne bez aut. 1. stupeň  

školy. 

 září  

Planeta Česko – multimediální projekce – pro žáky 1. – 5. tříd září 

Projekt Příroda kolem nás, ochrana přírody –pro žáky 1. st. září  

Zařazování témat zdravé výživy v plánech učiva občanské a rodinné 
výchovy, výchovy ke zdraví, chemie, prvouky, přírodovědy a přírodopisu, 
tělesné výchovy a dalších. 
 

celý školní rok 

Aktivity o  nejzajímavější výrobek z přírodnin. Výroba v rámci 

pracovních činností. Účastní se celá škola.  

podzim 2019 

Zařazování témat protidrogové prevence do všech oborů základního 

vzdělávání – školní plán minimální prevence 

celý školní rok 

Projekt týden zimních sportů, exkurze do Pece pod Sněžkou doplněná o 

sjezdové nebo běžecké lyžování.Účastní se celá škola. 

leden 2019 

Pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole i 
při volnočasových aktivitách. 
 

celý školní rok 

Projekt Den Země. Jednodenní exkurze na místa, která se pro jednotlivé 

třídy každoročně obměňují např. třídírna odpadu, čistička odpadních vod, 

sběrný dvůr, útulek pro poraněné a handicapované živočichy, kamenolom, 

podnik na recyklaci papíru, včelař, zpracovatel ovčí vlny, chovatel ryb, 

zemědělec...  

duben 2019 

výstavu Czech nature photo v rámci zvyšování environmentální 

senzitivity 

říjen 

Celodenní program zaměřený na fairtrade říjen 
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Projekt střediska Koniklec „Stavitelé měst“, 2. stupeň- adaptace měst na 

změnu klimatu 

září, říjen 

Revitalizace školního pozemku a okolí školy, účastní se celá škola, družina březen– červen 

Branný den - závod družstev, plnění úkolů ve vztahu k přírodě. Celá 

škola, úkoly přizpůsobeny věku dětí. 

květen – červen  

 

OBLAST: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA ŽÁKŮ 

 

Přírodovědný klub, Klub lezení  celý školní rok 

Školní kola biologické, chemické, dějepisné a zeměpisné olympiády. Pro 

žáky 2. stupně 

do února 2019 

Projekty školní družiny  pro žáky 1. - 5. třídy. v průběhu celého 

školního roku 

 

OBLAST: LIDÉ - PERSONÁL ŠKOLY 

 

Globe - semináře září, G:Hanka 

Vzájemná spolupráce všech pedagogů při organizování akcí s 

environmentálním obsahem  

v průběhu celého 

roku 

DVPP - dle aktuální nabídky školících center, celý učitelský sbor v průběhu celého 

roku 

 

OBLAST: PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍHO AREÁLU 

 

Třídění odpadu vznikajícího při běžném provozu školy na papír, plast a 

ostatní odpad. 

v průběhu celého 

roku 

Péče o zeleň uvnitř i vně školy, vytvoření prostředí blízkého k přírodě. 

Péče o rostliny v budově školy, o květinový záhon před budovou školy, o 

trávníky a prostranství v okolí školního hřiště. 

v průběhu celého 

roku 

Výchova žáků, učitelů i nepedagogického personálu ke snižování spotřeby 

energií i materiálu, k používání prostředků co nejméně poškozujících 

životní prostředí. 

v průběhu celého 

školního roku 
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OBLAST: SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OKOLÍM 

 

Využití nabídky programů Globe v průběhu celého 

školního roku 

Vytvoření kontaktů s organizacemi potřebnými k zajištění programu  

Dne Země. 

průběžně 

Rozvoj dobrých vztahů s firmou zajišťující svoz odpadu. průběžně 

Prezentace činnosti školy v oblasti EV na webu a v místním tisku průběžně 

 

OBLAST:MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A FINANCOVÁNÍ EVVO 

 

Péče o pomůcky a materiál k EV průběžně 

Jednání o podpoře EV z rozpočtu školy průběžně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracovaly:  Martina Faltysová, ředitelka školy, Hana Rajmanová, koordinátor EVVO 
 
 
Mělník, srpen 2019 
 
    
 

 
 


