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Vzdělávací cíle a výstupy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
jsou zpracovány na základě:

- metodického  pokynu  MŠMT k zajištění  environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a
osvěty č.j. 16745/2008-22 ze dne 27.října 2008

- Ústavy ČR, Hlava první, Čl. 7: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a 
ochranu přírodního bohatství.

- Listiny základních práv a svobod, Hlava čtvrtá, Čl. 35: Každý má právo na příznivé 
životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního 
prostředí a přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani 
poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 
památky nad míru stanovenou zákonem.

- s ohledem na možnosti a předpoklady žáků základní školy praktické a speciální
- v podmínkách našeho regionu.

Prostředí školy:
- okolí školy využíváme k výuce přírodovědy s návazností na okolní ekosystémy,
- ve venkovním prostředí přibližujeme žákům druhy rostlin, stromů, živočichů,
- okolí  školy  využíváme  k tematickým  vycházkám  a  pozorování  přírody  v různých

ročních obdobích
- v rámci projektu byl instalován za školou vyvýšený záhon, kde mohou žáci pozorovat 

rozmanité druhy rostlin, pečovat o záhon
- žáci mohou využívat dětské hřiště s herními prvky pro rozvoj obratnosti a hrubé 

motoriky
- přestávky žáci tráví na chodbách, které jsou vyzdobeny zelenými rostlinami 

v květináčích a zpříjemňují prostředí
- na chodbách jsou umístěny červené sběrné nádoby na PET lahve a ve třídách krabičky

na použité baterie
- za finanční  a organizační  podpory zřizovatele  školy probíhá modernizace a opravy

elektroinstalací, včetně snížení energetické náročnosti provozu.

Vzdělávací cíle:
- předávat  žákům  ucelené  informace  o  přírodě,  životním  prostředí,  o  vztahu  

člověka a přírody srozumitelně, aktuálně, 
- seznamovat  žáky  se  základní  terminologií  v  oblasti  ekologie,  životního  

prostředí, ochrany přírody, 
- vysvětlit žákům zásady zdravého životního stylu, podporovat aktivní pohyb, dodržovat

pitný režim, seznámit žáky se zdravou výživou
- zprostředkovat poznávání okolní přírody vlastní zkušeností,
- učit žáky rozpoznávat příčiny poškozování přírody, 
- učit žáky aktivně vyhledávat a třídit informace týkající se životního prostředí obecně a

konkrétně v našem regionu,  
- pokusit se vyjadřovat a zdůvodňovat své názory získané na základě získaných 

informací, komunikovat, spolupracovat, 
- oceňovat hodnotu přírody na základě vlastních zážitků, 
- chovat se v běžných denních činnostech ekologicky a šetrně k životnímu prostředí,
- rozumět významu odpovědného chování každého občana, 
- prohlubovat svůj vztah k místu bydliště, k regionu, vlasti i Zemi, 
- podporovat aktivitu, tvořivost, toleranci.
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Vzdělávací témata:
- ekosystémy

význam lesa, pole, vodních zdrojů, funkce lidských sídel, ovlivnění přírody v průběhu
vzniku civilizace, propojenost živočišných a rostlinných společenstev

- základní podmínky života
význam a ochrana vody, ovzduší, půdy, biologických druhů, klimatické změny a jejich
vliv na člověka, využívání energie a možnosti a způsoby šetření, přírodní surovinové a
energetické zdroje a jejich vyčerpatelnost, 

- lidské aktivity a problémy životního prostředí
ekologické  zemědělství,  vliv  dopravy  na  prostředí,  vliv  průmyslu  na  prostředí,
zpracovávání odpadů, ochrana kulturních památek, osobní spoluúčast na ekologizaci
šetření vodou, elektrickou energií,  šetrné zacházení s knihami a inventářem, třídění
odpadu, péče o zeleň ve třídách,

- vztah člověka k prostředí
přírodní zdroje v našem městě, jejich zpracování a využívání, odpadové hospodářství,
příroda a kultura našeho města, ochrana životního prostředí v našem městě, aktuální
ekologické problémy, působení prostředí na zdraví obyvatel, poznávání významných
institucí ve městě (Městský úřad Orlová, pošta, Policie ČR, Městská policie Orlová,
autobusové  nádraží,  požární  zbrojnice,  obchodní  a  informační  centrum,  knihovna,
lékárna,  DDM,  středisko  volného  času,  poliklinika,  kulturní  památky  a  historické
objekty, muzeum).

Ekologicky šetrný provoz školy:
- vhazování  PET  lahví  do  kontejnerů  na  chodbách,  zbytečně  neplýtvat  plastovými

lahvemi
- šetření vodou, omezit spotřebu, minimalizovat množství vody při splachování
- časté větrání ve třídách, netopit a větrat zároveň
- stahování ventilů radiátorů během víkendů
- používání recyklovaného papíru,
- zhasínání na chodbách během vyučování, nestahovat žaluzie během svícení
- péče o zeleň ve třídách, péče o vyvýšený záhon za školou,
- péče o prostředí ve škole i mimo školu (neodhazovat papír, PET láhve, plechovky,

dbát na úklid a čistotu dětského hřiště za školou),
- sběr baterií, odvoz k recyklaci,
- odvoz vyřazeného elektrozařízení do sběrného dvora,
- využívat  recyklovaný  materiál  k dalšímu  použití,  využívat  použité  materiály  při

pracovních činnostech.

Návrhy k využití ekologicky významných dnů během školního roku:
- 22. září Den bez aut 
- 4. říjen Světový den zvířat 
- 10. říjen Světový den duševního zdraví 
- 20. říjen Den stromů 
- 22. březen Světový den vody 
- 23. březen Světový den meteorologie 
- 1. duben Mezinárodní den ptactva 
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- 7. duben Světový den zdraví 
- 22. duben Den Země 
- 3. květen Den slunce 
- 5. červen Světový den životního prostředí 

Návrhy konkrétních aktivit pro žáky během školního roku:
- pozorování změn v přírodě na vycházkách
- zážitky z cestování o prázdninách, exotická příroda
- tematické vycházky
- úklid okolí školy
- cestování (Den bez aut), pěší chůze při cestě do školy
- sběr suchých přírodnin pro tvoření
- přikrmování ptáků sypáním zrní do krmítek
- pozorování a rozpoznávání stop ve sněhu
- zdravý životní styl, příprava zdravé svačiny, pravidelný pohyb
- třídění odpadu
- pozorování hmyzu, ptáků, domácích hospodářských zvířat, volně žijících zvířat
- rozpoznávání jarních květin, stromů
- hry v přírodě
- návštěva sběrného dvora, čističky odpadních vod, zahradnictví, psího útulku, statku, 

přírodovědného oddělení DDM
- kreslení s tematikou příroda,
- prozkoumat novou naučnou přírodovědnou stezku v Orlové – Porubě (začátek  

mokřad u hřiště, konec u stadionu).

Činnost koordinátora EVVO na škole:
- zpracovat zprávu koordinátora EVVO pro aktuální školní rok, poskytnout vyučujícím

tabulku pro zapisování aktivit jednotlivých tříd,
- napomáhat vyučujícím s obsahovou stránkou témat EVVO podle potřeby zapůjčením

literatury, letáků, pomůcek,
- koordinovat průběh celoškolního projektového Dne Země ve spolupráci s MÚ a DDM

Orlová,
- podporovat zapůjčením výukových materiálů projektové dny nebo hodiny zaměřené

na poznávání přírody a chování v přírodě
- zapojit zájemce do programu Recyklohraní (plnění úkolů podle instrukcí koordinátorů

recyklačního programu, vyzvat třídy k vyšší aktivitě při plnění úkolů)
- zapojit zájemce do sběru použitých baterií, 
- doporučit dobrovolnou účast na akcích města (např. Zahrada a zdravé město),
- vyhodnotit  v evaluační  zprávě  činnost  jednotlivých  tříd  a  současně  celé  školy

v environmentální  výchově,  hodnotit  na  základě  zpracované  tabulky  činností
jednotlivých tříd.

V Orlové dne 14.09.2022                                   Mgr. Marie Šnokhousová, koordinátor EVVO
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