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1. Vymezení pojmu EVVO:
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu
environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe
široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po
dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti.
Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací
zejména dospělé populaci. EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a
školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální
vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení)
zaměřené na oblast životního prostředí.
EVVO klade důraz především na poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí
(člověka), na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu
člověka a životního prostředí.
EVVO dále souvisí nebo se významově překrývá s pojmy environmentální výchova,
ekologická výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a dalšími.
2. Charakteristika školy:
Naše škola podporuje zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka s přihlédnutím
k jeho individuálním schopnostem. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k pochopení
nutnosti domluvit se cizím jazykem a k dodržování pravidel obecné slušnosti.
Vzdělávací programy školy kladou
velký důraz na trvalost poznatků a jejich
propojenost
s praktickým
životem.
Spolupracujeme s dětmi na přátelských a
demokratických principech, vedeme je
k iniciativě, samostatnosti a sebehodnocení.
Chceme vytvořit u každého žáka pozitivní
vztah ke vzdělávání a motivovat ho
k celoživotnímu učení. Snažíme se rozvíjet
žákovu osobnost s cílem vychovat z něho
odpovědného a slušného člověka.
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Vytvořit ve škole pozitivní klima, dát stejnou šanci a péči všem žákům, vést děti
k dodržování stanovených pravidel, používat co nejefektivnější metody a formy výuky, vést
děti ke zdravému životnímu stylu, využívat co nejvíce moderní technologie ve výuce, naučit
děti chápat důležitost rovnováhy životního prostředí a vést je k všeobecné samostatnosti - to
jsou naše hlavní zásady.
Základní škola zajišťuje vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to
v programu Začít spolu a v programu Montessori. Ve všech ročnících probíhá vzdělávání
podle školních vzdělávacích programů CESTA a CESTA - Montessori, na jejichž tvorbě se
podílel kolektiv pedagogických pracovníků školy v minulých letech a které tvoří páteř
vzdělávacího systému. Jednotliví pedagogičtí pracovníci pak využívají svých zkušeností a
tvořivosti při plnění výchovně vzdělávacích cílů při použití jednak tradičních metod a forem
práce, které považujeme mnohdy za nezastupitelné, ale též metod a forem práce moderních a
aktivizujících, a to vždy se zřetelem k žákovi, k jeho individuálním potřebám a možnostem.
Výchovu a vzdělávání zabezpečuje stabilizovaný pedagogický sbor vesměs kvalifikovaných
učitelů a vychovatelek ve školní družině, kteří se pravidelně dále vzdělávají v různorodých
oblastech.
Zaměřujeme se zejména na
rozvíjení environmentální, estetické a
sportovní výchovy, důraz klademe na
zvládnutí základní jazykové vybavenosti
v angličtině
a
zvládnutí
základních
dovedností
v oblasti
informačních
technologií. Podporujeme zájem žáků
o jednotlivé okruhy a obory vzdělávání,
organizujeme třídní a školní kola různých
soutěží a nejúspěšnější žáky vysíláme
reprezentovat školu do regionálních kol.
V posledních letech se zapojujeme do mnoha
projektů s rozdílným zaměřením (např.
environmentálním, uměleckým, kulturním). Součástí vzdělávání jsou i besedy s odborníky
z rozličných oblastí, které zveme do vyučování, popř. exkurze do nejrůznějších organizací.
Organizujeme školy v přírodě, výlety, poznávací zájezdy. Škola nabízí širokou paletu
zájmových klubů a kroužků, které probíhají v odpoledních hodinách v naší budově.
3. Dlouhodobé cíle v oblasti EVVO








podporovat zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka s přihlédnutím k jeho
individuálním schopnostem
vést děti ke zdravému životnímu stylu a k dodržování pravidel obecné slušnosti
zapojit děti do aktivní péče o místo, kde žijí - obec i přírodu
vést žáky k získání znalostí a dovedností týkajících se vztahů člověka a životního
prostředí v lokálním i globálním rozměru
působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot
vést žáky k zodpovědnosti za chování a vztah k prostředí, ve kterém žije, k prosazování
ekologického myšlení a vést k utváření životních postojů
vést žáky i ostatní zaměstnance školy k aktivnímu třídění odpadů a šetření energie

4. Rozvoj klíčových kompetencí
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného
vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří
základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.
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Kompetence k učení
 Vyhledávání souvislostí a chápání světa jako systému, vytváření myšlenkových schémat
 Práce s různými zdroji informací, jejich porovnávání, ověřování a využití v praktickém
životě
 Experimentální metody a jejich následné kritické posouzení a vyvození závěrů
 Používání obecně užívaných termínů, znaků a symbolů
 Třídění přírodnin podle charakteristických znaků
Kompetence k řešení problémů
 Kritické myšlení a uvědomování si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a zhodnocení
výsledků svých činů (např. odpovědnost jedince za životní prostředí, principy trvale
udržitelného rozvoje)
 Využívání různých informačních a komunikačních prostředků
 Praktické ověření správnosti řešení problémů
 Modelové situace ohrožení životního prostředí a způsoby jejich řešení
Kompetence komunikativní
 Vhodná a výstižná formulace názorů a myšlenek
 Zapojování se do diskuze, obhajoba vlastního názoru
 Návrh řešení různých globálních problémů a jeho obhajoba
Kompetence sociální a personální
 Spolupráce ve dvojicích, skupinách
 Realizace projektů
 Sebehodnocení
 Vytváření postojů k okolnímu světu a životnímu prostředí
Kompetence občanské
 Chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů
 Respektování požadavků na kvalitní životní prostředí
 Uplatňování principů udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání
 Odpovědné a ekonomické nakládání s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, minimalizování negativních vlivů na životní prostředí
 Poznávání přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí, chápání příčin a následků jejich
poškozování, uvědomění si jedinečnosti svého regionu a jeho potřeb
Kompetence pracovní
 Bezpečné a účinné používání pracovních pomůcek, nástrojů a vybavení
 Ochrana zdraví při práci a dodržování vymezených pravidel
 Osvojení si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou
a jejich uplatňování v každodenním životě
5. Propojení předmětů, průřezových témat a EVVO
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů
současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Pro průřezové téma
Environmentální výchova není vytvořen samostatný vyučovací předmět, ale je integrováno do
všech vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících.
6. Cíle EVVO na naší škole




Poskytnout dětem co nejširší povědomí o základních vztazích nejen v přírodě, ale i ve
společnosti a z těchto vztahů vycházet.
Přiměřeně věku děti seznámit s nutností udržitelného rozvoje na Zemi se všemi jeho klady
a současnými zápory.
Umožnit dětem poznat jednotlivé složky přírody.
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Vysvětlit dětem sociální aspekty života na Zemi.
Seznámit děti s nutností ochrany životního prostředí a vytvořit u nich povědomí o tom, že
je dobré přírodě pomáhat.
Naučit děti správně zacházet s odpadky a s odpady.
Zabývat se regionální problematikou, která má vztah k EVVO Při pozorování se zaměřit
na krásu přírody v našem bezprostředním okolí a v blízkých, státem chráněných,
lokalitách – Modřanská rokle, Komořanské a modřanské tůně.
Umožnit dětem co nejvíce pobyt venku, který potřebují pro jejich plné fyzické, duševní i
sociální zdraví.

7. Metody a formy EVVO:
















vyučovací hodiny - co nejvíce v odborných učebnách (PC,Př,Ze,Fy,Ch,Eko)
skupinová práce
využití areálu kolem naší základní školy
ekologické projekty
vycházky do okolí
výlety a krátkodobé exkurze, škola v přírodě
besedy s odborníky v oblasti EVVO
práce s přírodními materiály
simulační hry
kooperativní hry na posílení rozvoje vztahu k přírodě, k lidem, k sobě samému
praktické činnosti
vnímání přírody všemi smysly
práce v počítačové učebně - informační zdroje
celoroční údržba a rozvoj areálu kolem školy
nabídka programů nebo vícedenních kurzů do středisek ekologické výchovy

8. EVVO na naší škole











Dlouhodobě spolupracujeme s ekocentry - Tereza, Toulcův dvůr, Lipka, Oucmanice,
Kostelecké Horky, Chaloupky, Horní Maršov, Podhoubí, Sluňákov.
Další spolupráce s ČSOP Koniklec, sdružením Ornita, VŠ Pedagogickou, VŠ
Přírodovědeckou, Ministerstvem životního prostředí, Lesy hl. města Prahy, STUŽ (Svaz
pro trvale udržitelný život), Magistrátem hl. města Prahy, Cenia, Člověk v tísni.
Uskutečňujeme pravidelné návštěvy Zemědělského muzea, Technického muzea,
Národního muzea, Muzea hlavního města Prahy, Městské knihovny, Husovy knihovny
v Modřanech, Městského úřadu v Modřanech - odboru životního prostředí a Botanické
zahrady.
Dlouhodobý projekt "Meteorologická měření ve školní stanici". Cílem je dlouhodobě
porovnávat počasí a zpracovávat údaje formou samostatných čtvrtletních prací
umocněných pravidelnými prezentacemi. Před školou je nainstalována funkční
meteorologická stanice, která je využívána především ve výuce fyziky a přírodopisu.
Žáci na 1. stupni jsou zapojeni do projektu Zdravé zuby (www.zdravezuby.cz).
Abychom propojili teorii se skutečným životem, organizujeme exkurze do státních
institucí, ekologických center, muzeí, galerií apod.
Škola je zapojena do projektu Ministerstva zdravotnictví Školní mléko
(www.skolnimleko.cz).
Žáci jezdí na pobyty spojené s nevšedními zážitky a častým kontaktem s přírodou, aby
děti získaly významné životní zkušenosti, které formují jejich vztah k přírodě a ochotu
pečovat o naše životní prostředí.
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Arboretum využíváme při formálním, neformálním a informálním vzdělávání.
Každoročně jsou dvakrát za školní rok pořádány soutěže třídních kolektivů ve sběru
starého papíru. Žáci školy se snaží i třídit odpad. Na chodbách jsou umístěny sběrné
nádoby na plasty a papír.
U hlavního vchodu školy jsou umístěny sběrné boxy na prázdné tiskové kazety, na
použitá osvětlovací zařízení a použité baterie a akumulátory.
Žáci ve spolupráci s rodiči budují nový areál Badatelské zahrady pro praktické poznávání
přírody, získávání pracovních dovedností a pro využití k dalším zajímavým činnostem
v kontaktu s přírodním prostředím.
Na naší škole dlouhodobě spolupracujeme při úpravě zahrady s rodiči.
Pořádáme společné osvětové akce pro rodiče a děti ve škole i na zahradě.

9. Pedagogický sbor





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 pedagogičtí pracovníci vhodné metody, které předpokládají aktivní účast
dětí.
Členové pedagogického sboru absolvují průběžně kurzy, semináře a školení spojená
s problematikou EVVO.
Pedagogický sbor úzce spolupracuje s mnoha odborníky z vysokých škol. Zejména
z Pedagogické fakulty UK, Přírodovědecké fakulty UK, VŠ zemědělské a dále s mnoha
odborníky z nevládních organizací např. Klub ekologické výchovy, Tereza aj.

10. Spolupráce s rodiči a veřejností
Rodiče i široká veřejnost jsou pravidelně zváni k účasti na vybraných akcích – sběr
papíru, prázdných tiskových kazet, použitých osvětlovacích zařízení a použitých baterií a
akumulátorů.
Rodiče se pravidelně zúčastňují dílen tvořivosti, při kterých se pracuje s přírodním
materiálem.
Široká veřejnost navštěvuje i osvětové výstavy v areálu školy.
Ve spojení se spolky rodičů Na Beránku pořádáme brigády zaměřené na úpravu
přírodního areálu školy.
11. Krátkodobý akční plán 2018/2019
Září

Říjen

Listopad

Festival vědy
Chlupáčovo muzeum
Vítejte ve Zdravíkově
Čistírna odpadních vod - exkurze
Den zdraví
Beseda s entomologem
Výsadba stromů - MČ Praha 12
Přírodovědný klokan
Podzimní dílna – práce s přírodninami – akce
s veřejností
Adventní dílna – akce s veřejností
Návštěva veterinární kliniky
Týden vědy – Ústav organické chemie a biochemie
Chemie v praxi - návštěva SPCHŠ
Chemické bádání – chemický workshop
Adventní věnce – předvánoční setkání s rodiči
Zavírání studánky
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Zahrada školy
Péče o posekanou trávu - sušení otavy

Hrabání listí v zahradě – poznávání
dřeviny
Podzimní úklid zahrady – akce
s veřejností
Setkání s rodiči, návrhy na úpravu nové
zahrady
Hrabání listí v zahradě - poznávání
dřeviny
Výsadba dřevin v Badatelské zahradě

Prosinec

Leden
Únor
Březen

Duben

Květen
Červen

Chemie v praxi – sklárny Sázava + čistička
odpadních vod
Planetárium
Chemická olympiáda celorepublikové kolo
Vánoční výstava – akce pro veřejnost
Dopplerův MaFIn
Lyžařský kurz
Seznámení s obojživelníkem a plazem roku
Oslava NDŽ (Národní den žab)
Vynášení smrtky
Jarní dílna – tvoření z přírodnin – akce s rodiči
Velikonoční výstava – akce pro veřejnost
Ukliďme svět
Den Země
Rostliny v naší zahradě – osvětová prezentace pro
veřejnost
Otvírání studánky
Pohádkový les pro mateřské školy
Školy v přírodě
Školy v přírodě

Pozorování pobytových znamení
živočichů v přírodě

Pozorování ptáků v zahradě školy,
přikrmování
Poznávání jehličnanů v zahradě školy
Jarní práce v přírodě – dle počasí
Pozorování obojživelníků v Tůňce na
zahradě
Jarní práce v přírodě – dle počasí
Jarní úklid zahrady – akce s rodiči
Poznávání kvetoucích stromů v arboretu
Poznávání kvetoucích bylin v zahradě
školy
Péče o posekanou trávu - obracení sena

Rámcový program je doplňován o aktuální akce dle potřeb.

Na zpracování krátkodobého plánu EVVO se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy.
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