Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a
osvěty (EVVO) na školní rok 2018/2019
ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice

Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení
problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k
trvale udržitelnému rozvoji.
Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT
č. j. 16745/2008 – 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.
Realizace EVVO vychází ze zákona č. 123/1998 Sb. O právu na informace o
životním prostředí a z Usnesení vlády ČR ze dne 23. 10. 2000 č. 1048 o Státním
programu EVVO v ČR Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 32
338/2000-22 nabývající účinnosti 1. 1. 2002, který vymezuje instituce působící v
environmentálním vzdělávání a doporučuje postupy při jeho realizaci ve školách a
školských zařízeních.

Realizace EVVO:
Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých předmětů jako
průřezová témata a to v těchto základních tematických okruzích:
1. Ekosystémy
2. Základní podmínky života
3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí
4. Vztah člověka k prostředí

Zařazení environmentální výchovy do výuky:
1.stupeň:
1.ročník

Tematické

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

okruhy
Ekosystémy

Př

Prv

Základní
podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy ŽP

Prv

Vztah člověka k
prostředí

Prv
Vv
Pč

Prv
Pč

Pč

Př

Př
Pč

Př

Př

Př
Pč

Př
Pč

2.stupeň:
6.ročník

7.ročník

Ekosystémy

Př

Př
Z

Základní
podmínky
života

F
Př
Z

D
F
VZ

D
F

D
Př

Lidské aktivity Př
a problémy ŽP Z

Ov

F
Ch
Př

F
Ch
Př
ČSP

Vztah člověka Př
k prostředí
Z
Vv

Př
Vv
VZ
ČSP

F
Ch
Př
Vv
VZ

F
Ch
Př
Vv

Tematické

8.ročník

9.ročník

okruhy
Př

Ekologizace provozu školy
Jako v předchozích letech budeme i letos vést žáky k třídění odpadu a to
pomocí „krabic na papír“ přímo ve třídách a košů na plastový odpad na chodbách.
Ekotým
I v tomto školním roce bude fungovat etotým z řad učitelů a to ve složení:
J. Kittelová - koordinátor, P. Sponarová, L. Vaňková, M. Pavlíková, R. Rejdová,
H. Bauerová, I. Sivá, V. Korhoňová, A. Nováková. V průběhu roku se mohou přidat
další zájemci.
Ekokodex školy
V loňském roce došlo k vytvoření ekokodexu naší školy:
1. Pečujeme o zdravé prostředí školy.
2. Udržujeme pořádek.
3. Využíváme denního světla.
4. Zhasínáme- šetříme energií.
5. Větráme efektivně.
6. Šetříme vodou.
7. Šetříme papírem.
8. Předcházíme vzniku odpadu.
9. Třídíme odpad – pečlivě.
10. Neplýtváme jídlem.
Ekokodex je určen jak žákům, tak i učitelům.
Ekokodex je výtvarně ztvárněn a umístěn v budově školy. I nadále budou žáci
v průběhu výuky vedeni k jeho dodržování.

Venkovní učebna
Využívání venkovní učebny se osvědčilo především v předmětech
přírodovědných, při praktických činnostech, výtvarné výchově a při školním projektu.
I v letošním školním roce se bude učebna využívat k výuce v těchto i jiných
předmětech. Učebnu také využívá družina při pobytu na školní zahradě.

Sběrové aktivity:
 sběrová akce papíru- 3x ročně, spojena se soutěží tříd
v měsících - listopad, březen, červnu
 celoroční sběr
✓ hliníku - spojen se soutěží tříd
✓ pomerančové kůry - spojen se soutěží tříd
✓ staré baterie
✓ prázdné náplně do tiskáren
✓ drobné nefunkční elektrospotřebiče

Projekt: Recyklohraní
Škola se od září 2014 zapojila do celorepublikové akce Recyklohraní aneb
ukliďme si svět. I v tomto školním roce budeme v tomto projektu pokračovat.
Zaměříme se na sběr prázdných baterii, náplní do tiskáren a nefunkčních drobných
elektrospotřebičů, za které škola získává body. Tyto body budou následně vyměněny
za hmotné ceny. V roce 2017/2018 jsme nasbírané body vyměnili za pálky a míčky
na ping pong a ekoabecedu pro 1. a 2. stupeň.

Projekt: Ovoce a zelenina do škol
I v tomto školním roce se škola účastní evropského projektu „Ovoce a
zelenina do škol“ s finanční podporou Evropské unie. Tohoto projektu se v letošním
roce účastní žáci celé školy, kteří 1x v týdnu budou dostávat ovoce či zeleninu a 1x
za 14 dní mléko ke svačině.

Spolupráce:
 s rodiči - získávání zájmu rodičů pro ekologické aktivity školy
▪

„Den otevřených dveří“ pro rodiče a širokou veřejnost

▪

„Zahradní slavnost“ pro rodiče a širokou veřejnost

 s centrem ekologické výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích
 se státními organizacemi – Policií ČR
 s občanským sdružením Theia
 s předškolními zařízeními ve městě
 s malotřídními školami- Hrdějovice, Borek, Mladé

Třídní aktivity:
 plavecké kurzy, bruslařské kurzy
 „Dětský úsměv“- pro 1. -4. ročníky
 tematické výstavy výrobků žáků školy – vánoční, velikonoční
 dopravní výchova
 návštěva planetária - 5.ročník
 cestopisné prezentace
 divadelní a filmová představení
 vycházky do přírody
 škola v přírodě - vybrané třídy 1. stupně
 školní výlety tříd
 specifické programy s EVVO tématikou, např. O žížale Žofii, program Rak,
Zvířátka ze Zoo (Zoo Hluboká), Sázení lip ke 100. výročí ČR, program “72
hodin”, atd. Tyto programy jsou zařazovány do výuky v průběhu školního roku.
 programy v Cassiopeie, např- Velikonoce, Cesta kolem světa, atd. Tyto
programy jsou zařazovány do výuky v průběhu školního roku.
 poznávací exkurze:
I. stupeň:
Přídovědné: Bio farma Netěchovice- Žáková
Farma Rančice - Žáková

Zemědělské muzeum v Netolicích - Pavlíková
Vodárenská věž České Budějovice - Vaňková
II. stupeň
Dějepisné: Bauerová, Šmídlová


7. ročník – do Tábora – září



8. ročník – do Prahy – Historická Praha - říjen



9. ročník – Terezín, Lidice- červen



9. ročník – Zlatá koruna - září

Přírodovědné: Kittelová, Trnková, Nováková
▪

6. Ročník – Skladovací a třídící středisko Růžov - říjen

Na tuto exkurzi škola získala finanční podporu od Jihočeského
kraje odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví a SRPDŠ
ZŠ Nerudova.
▪

7. ročník – do Prahy do botanické zahrady - duben

▪

8. ročník –Antropologické muzeum - duben/květen

Zeměpisně - přírodovědná: Kittelová,Trnková
▪

6. ročník - Chýnov - květen

Fyzikální: Staněk
▪

6. ročníky- Plzeň- Techmánie – říjen / listopad

▪
Škoní projekt - “Životní prostředí od A do Z”
Tento projekt na škole probíhá v roce 2018. Škole se podařilo získat finanční
podporu od Statutárního města České Budějovice a to ve výši 50 000 Kč. Škola se
na projektu finančně podílí 6 000 Kč. Hlavní část projektu proběhla v květnu 2018.
Na podzim 2018 se projekt promítne hlavně do ČSP a to následnou péčí o rostlinky
vysazené do bylinkovo - květinové zídky. A dalšími drobnými aktivitami např.
nástěnnou výzdobou na chodbách školy. Koordinátor EV vypracuje závěrečnou
zprávu projektu.

Školní projekt - “Les”
I ve školním roce 2018/2019 ekotým připraví celoškolní projekt, tentokrát na
téma LES. I na tento projekt bude škola podávat žádost o dotaci na Statutární město
České Budějovice. Podle výše finančních prostředků bude projekt realizován přímo v
lese nebo opět proběhne na školní zahradě. Cílem projektu je děti seznámit se
lesním ekosystémem, jeho strukturou, významem i s problémy lesa (např. kůrovcová
problematika, půdní eroze, vysychání lesů).

Bylinkovo - květinová zídka
I letos budeme pokračovat ve zkrášlování bylinkovo - květinové zídky a to
především jako součást školního projektu Životní prostředí od A do Z, při kterém byly
do zídky vysazené nové sazenice. Děti v rámci ČSP, především pod vedením paní
učitelky Novákové, se o sazenice budou starat v průběhu celého školního roku.
Bylinkovo – květinovou zídku bude možno využívat v hodinách přírodopisu,
přírodovědy, prvouky, člověk a svět práce, pracovních činnostech, výtvarné výchově i
dalších.

Účast na soutěžích:
 přírodovědný Klokan
 biologická, zeměpisná, dějepisná, fyzikální, chemická, matematická olympiáda
 výtvarné a literární soutěže s tématikou EVVO
 soutěže pořádané Klubem ekologické výchovy
 soutěž dopravní výchovy
 sportovní soutěže
 soutěže s tématikou EVVO
Pokud se v průběhu školního roku objeví zajímavé projekty, soutěže a další aktivity
v rámci EVVO, budou průběžně zařazeny do výuky.

Mgr. Jana Kittelová
Školní koordinátor EVVO
26.9.2018

Mgr. Zbyněk Trmal
Ředitel školy

