
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 
Ve škole působí koordinátor environmentální výchovy, který zajišťuje v souladu 

s dlouhodobým i ročním plánem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen 

EVVO) a školními vzdělávacími plány plnění úkolů a aktivit v této oblasti připravovaných jak 

pro žáky, tak pro zaměstnance školy. 

V průběhu sledovaného školního roku dala škola zelenou celé řadě ekologických 

aktivit a projektů. Spolupráce se společností EKO-KOM a.s. umožnila vybavit školu novými 

nádobami na třídění plastu a papíru.  Nádoby byly rozmístěny na chodbách všech úseků školy. 

Žáci společnými silami výtvarně pojali jejich design, takže jsou zároveň originálními 

uměleckými díly. Tematicky zdobené koše školu nejen krášlí, ale především podporují zájem 

dětí a zaměstnanců školy o třídění tohoto druhu odpadu.  

Partnerství se společností EKO-KOM také dalo škole možnost účastnit se projektu 

Recyklohraní. Projekt se zaměřuje na třídění vysloužilých baterií, elektrozařízení, tiskových 

kazet a tonerů.  

  V průběhu roku měli žáci ze střední a základní školy možnost načerpat teoretické  

a praktické poznatky o třídění odpadů od lektora vzdělávacího programu s názvem Tonda 

obal na cestách, který přijel do školy předat žákům užitečné informace z oblasti odpadového 

hospodářství. Žáci ze všech úseků školy absolvovali také kurz projektu Zdravá 5 zaměřený  

na zdravé stravování. V oblasti EVVO se však nevzdělávali jen žáci. Tři učitelky načerpaly 

zajímavé informace o třídění a recyklaci na akreditovaném kurzu Odpady a obaly. Jak je ve 

škole zvykem, získané poznatky předaly v rámci metodických sdružení svým kolegům a 

kolegyním, a obohatily tak i jejich znalosti z oblasti průřezového tématu ekologie.  

V rámci třídění odpadů škola nově uzavřela smlouvu se společností Rema Systém a.s. 

Účastí v jejich projektu získala krom boxu na třídění drobných elektrospotřebičů také titul 

Zelená škola. Podobným způsobem došlo k navázání spolupráce s firmou Ekolamp s.r.o., která 

zajišťuje ekologickou likvidaci úsporných žárovek a zářivek. Škola jejich tříděním přispívá 

k ekologizaci svého provozu a ochraně životního prostředí. Tříděním navíc čerpá drobné 

finanční příspěvky do nadace školy. Tomuto účelu slouží především sběr sušené kůry  

z pomerančů, víček od plastových lahví a starého papíru. Zaměstnanci školy (včetně školní 

kuchyně) a žáci v rámci pracovních činností také třídí biologicky rozložitelný odpad.  



 

 

 

 

Se začátkem roku byly zahájeny práce na školním pozemku, kde byl realizován projekt 

Přírodní zahrada. Mateřská škola prostory nově přebudované školní zahrady využila 

k realizaci několika projektových dní, např.: Uspávání a probouzení broučků, Zdravý ježek, 

Zimní královna čaruje, Přivítání jara, Letem světem. Každodenně také pečuje o vyhrazené 

záhony, které děti spolu se svými učitelkami plejí a zalévají. 

     V průběhu školního roku proběhlo několik projektových dní s ekologickou tematikou. 

První s názvem Zavírání jezírek odstartoval tradici úklidových akcí zaměřených na péči o 

životní prostředí v Olomouci a okolí. Cílem pěší túry byla přírodní jezírka v Černovíru 

(chráněná oblast v Olomouci), jejichž okolí žáci vyčistili od smetí.  

  Některé třídy se vypravily na podzimní zahradnické trhy Flora Olomouc, aby se tam 

zapojily do projektu Oslavy lesa.  

Přírodou jsme se nechali inspirovat také ve výtvarné výchově, v níž se žáci mimo jiné tradičně 

věnovali výzdobě školy přírodninami. Vybrané třídy střední školy – praktické školy dvouleté 

navštívily řezbářskou dílnu, kde se studenti dozvěděli něco o využití a zpracování dřeva.  

  Žáci ze základní školy finančním darem podpořili oslici Blue ze Zoologické zahrady  

na Svatém Kopečku u Olomouce. Získali tím dvě volné vstupenky na další návštěvu  

a v průběhu roku mohli kdykoli podniknout exkurzi za zvířaty a dozvědět se něco o jejich 

životě i ochranné péči, které se jim v zajetí dostává.  

  V druhé polovině školního roku se učitelé i žáci zapojili do projektu Ukliďme Česko. 

Žáci z druhého stupně základní školy a studenti střední školy – praktické školy dvouleté se 

vydali zvelebit okolí naší školy i lesní prostranství kolem cyklostezky v Černovíru. Ani žáci 

z prvního stupně ZŠ nechtěli zůstat pozadu a aktivně se zapojili do úklidu Zoologické zahrady 

na Svatém Kopečku. Účast v návazné výtvarné soutěži jim vynesla první (V. C) a třetí (V. B) 

místo mezi školami Olomouckého kraje.  

  Informace z oblasti ochrany a péče o zdraví se žáci dozvěděli při příležitosti 

projektového dne věnovaného dopravní výchově a základům zdravovědy. Zachována byla 

také tradice oslav Dne vody, zahájená v loňském školním roce. Uskutečnilo se také několik 

exkurzí a výletů zaměřených na poznávání přírody a jejích proměn během roku.   

 Koordinátorka EVVO, Mgr. Eva Svobodová, podala žádost o získání dotace na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – zakoupení učebních pomůcek do nově 



 

zbudované přírodní učebny v prostorách školní zahrady. Dotační program byl schválen 

Krajským úřadem města Olomouce.  

  Škola vychází vstříc myšlence trvale udržitelného rozvoje a daří se jí vést žáky  

k zodpovědnému zacházení s životním prostředím.  

Zodpovědně můžeme konstatovat, že jsme škola, pro kterou je ekologie skutečným 

posláním. 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Svobodová, koordinátorka EVVO 


