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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky 

 

Plynárenská 2953 

415 01 TEPLICE 

zsprosetice@zsprosetice.cz                   tel.: 417 538 672, 603 212 759                                                  

                                                                       

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
(vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy  

a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27. 10. 2008) 

                                                   

                

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. 

Oblast EVVO  zaměřená na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními, 

environmentálními a právními aspekty rozvoje (globálními i lokálními) je označována jako 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj (dále jen VUR). VUR je významně interdisciplinární povahy 

a široce se opírá o společenskovědní disciplíny, metodicky                 i obsahově významně čerpá 

z EVVO.  

EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního 

prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. 
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EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v  kontextu vzájemných 

vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen 

společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci                  a poskytnutí 

příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně     a zlepšování 

životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s  udržitelným 

rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, 

k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin 

i společnosti jako celku. Nezanedbatelná je provázanost EVVO s  problematikou zdraví a 

zdravého životního stylu. 

 

 K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména:  

V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: 

 aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení 

problémů životního prostředí, 

 hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,  

 schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s  životním 

prostředím. 

V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí (ve středním odborném 

vzdělávání): 

 osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení 

s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě,  

 uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání 

(odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v  souladu se strategií 

udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).  

V oblasti kompetence občanské: 

 znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny      

a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,  

 uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a  na 

stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální      

a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního 

i lokálního hlediska a jejich příčinám,  

 orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního 

prostředí od minulosti až po současnost a v  tomto kontextu pak uvažovat 

o budoucnosti, 

 odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně 

a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení                 do 

souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny,  

 projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí 

vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu 

přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit 

různé postoje k postavení člověka v přírodě a k 

chování člověka vůči přírodě.   
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Základním dokumentem EVVO ve škole je školní vzdělávací program, jehož součástí je 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA jako průřezové téma a Školní program 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) je přílohou ŠVP. 
 

Charakteristika průřezového tématu  

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů  

člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu                            

k udržitelnému rozvoji společnosti  a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i 

každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi 

člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, 

vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů            k budoucnosti) 

i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti 

různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince        k aktivní účasti na 

ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní 

styl a hodnotovou orientaci žáků. 

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným 

propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných 

v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. 

  

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

 V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:     

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům 

lidských činností na prostředí     

 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování     

 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k 

prostředí v různých oblastech světa      

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 

odpovědností ve vztazích k prostředí     

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání 

občana vůči prostředí     

 ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje 

žádoucích i nežádoucích     

 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské  

 i mezinárodní úrovni     

 seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.     

 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů     

 učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a 

zdůvodňovat své názory a stanoviska  

 V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:     

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty     

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů     

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy 

dalšího vývoje lidské společnosti     

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí     

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí     
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 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí     

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví  

  

Koordinátor EVVO 

 

Úkolem koordinátora EVVO je zejména: 

 vytvářet ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program 

EVVO, 

 dbát, aby byl školní program EVVO v  souladu s další dokumentací školy a navrhovat 

řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy 

 koordinovat realizaci EVVO na škole či školském zařízení,  

 průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního 

koordinátora EVVO 

 poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a  podporu 

v začlenění EVVO do jejich činností, 

 koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v  oblasti 

EVVO, 

 iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně 

zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i  zřizovanými veřejnou správou) 

v regionu a se středisky ekologické výchovy, ostatními školami.  

 

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

Vytvořit u žáků povědomí o okolním světě a jeho dění, vlivu člověka na životní prostředí        a 

vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.  

Environmentální výchova znamená zjednodušeně výchovu k citlivému a aktivnímu přístupu   k 

životnímu prostředí, lidem, společnosti, planetě Zemi.  

 Zvelebovat vnitřní a vnější prostředí školy 

 Zajišťovat ekologické exkurze pro žáky 

 Zaměřovat se na zdravé stravovací návyky, dodržování pitného režimu 

 Dbát na hospodaření s vodou a energií, recyklace odpadu  

 Umožňovat a prohlubovat další vzdělávání pedagogů v oblasti ekologické výchovy (účast 

na vzdělávacích akcích a seminářích) 

 Prohlubovat odbornou přípravu koordinátora EVVO 

 Zdokonalovat estetické, bezpečné a zdravé prostředí ve škole  

 Podporovat aktivity v přírodě (sportovní akce a kurzy, seznamovací kurzy) 

 Usilovat o kvalitu mezilidských vztahů a snažit se o vytvoření celkové dobré atmosféry 

ve škole i na akcích mimo školu 

 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.  
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Doporučené metody, nástroje a prostředky realizace EVVO na škole  

 Při realizaci EVVO se doporučuje uplatňovat takové metody a formy vzdělávání, které 

vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení. Důležitou složkou EVVO je        i přímé 

učení ve venkovním terénu, které je hlavně v předškolním a mladším školním věku navíc 

spojeno i s včasným rozvíjením harmonické osobnosti a přirozené vitality dětí. Důležité je 

rovněž vytvářet ve škole i mimo školu vhodné podmínky pro informální učení a neformální 

vzdělávání v oblasti EVVO tak, aby podněcovaly a synergicky podporovaly formální vzdělávání. 

 

K realizaci EVVO se doporučuje využívat zejména: 

 zavádění kurzů, předmětů a jiných ucelených učebních celků zaměřených na EVVO  

 vícedenní pobytové programy zaměřené na EVVO a výuku v  terénu, 

 externí výukové programy ekologické výchovy prováděné ve střediscích ekologické 

výchovy, 

 vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, 

občanských sdružení a dalších institucí,  

 školní ekologické projekty (včetně zapojení do mezinárodních, celostátních 

a regionálních), 

 školní pozemky a zahrady, přírodní učebny apod.  

 poznávání okolního prostředí v regionu, 

 spolupráci s obcí, rodiči, místními sdruženími, spolky a podnikateli, event. firmami, 

kde je realizována počáteční odborná příprava,  

 kurzy, semináře a specializační studia DVPP  

 technická a organizační opatření přispívající k  ekologizaci provozu školy, školského 

zařízení.  

Při realizaci EVVO lze doporučit především spolupráci s pracovníky vysokých škol, 

zvláště fakult připravujících učitele, se zástupci MŠMT, Ministerstva životního prostředí 

a ostatních resortů pověřených EVVO, s krajskými úřady, s krajskými koordinátory 

EVVO (je li tato funkce na příslušném úřadě ustanovena), s  pracovníky středisek 

ekologické výchovy, profesních občanských sdružení, s  představiteli dalších nevládních 

organizací a s pracovníky podnikatelské sféry, kteří se zabývají problematikou životního 

prostředí. 

 

 

Výstupy a evaluace EVVO: 

Působení směřuje k tomu, že žák po jeho ukončení: 

 Umí zhodnotit vliv různých činností člověka na ŽP 

 Zná ekologické pojmy  

 Umí se chovat v přírodě 

 Chová se ekologicky v běžném životě 

 Prezentuje výstupy na veřejnosti 
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