
Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2020/2021 

Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Vaňková 

Východiska: 

Při tvorbě programu EVVO jsme vycházeli ze Státního programu EVVO pro ČR, 
z Metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních, z koncepce 
EVVO kraje Vysočina, z ŠVP, z plánů předmětových komisí a ze současného stavu a situace 
ve škole i obci. Ve škole i obci Luka nad Jihlavou se dlouhodobě třídí odpad, probíhá sběr 
starého papíru organizovaný školou, žáci školy se zapojují do péče o čistotu a úpravu 
prostředí (péče o zeleň). Občanské sdružení Škola obnovy a rozvoje venkova zajišťuje 
spolupráci mezi obcemi a školami v Mikroregionu Loucko – organizují dny mikroregionu. 
Rodiče aktivně spolupracují se školou při sběrových akcích. 

Cíle EVVO: 

 získat soustavu znalostí a dovedností týkajících se vztahů člověka a životního 
prostředí, zákonitosti biosféry 

 vychovávat systematicky mládež ke vztahu k přírodě 
 rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech se vztahem k environmentální 

tematice 
 prosazovat ve škole ekologické cítění a jednání 
 ovlivňovat vztah k přírodě a prostředí, odpovědnost za jednání vůči prostředí, 

ohleduplnosti v mezilidských vztazích 
 působit na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve 

smyslu potřeb udržitelného rozvoje 

Dosažení cílů programu environmentálního vzdělávání zajistíme zejména: 

1.     Ekologizací provozu školy: 

 třídění odpadu již při jeho vzniku – koše na tříděný odpad na chodbách (žáci a 
všichni zaměstnanci školy) 

 ukládání separovaného odpadu do plastových pytlů a jejich pravidelný odvoz 
(provozní zaměstnanci, obec) 

 šetření energií – zhasínání v šatnách, WC, na chodbách po přestávkách (školník, 
uklízečky, učitelský dozor), šetření s vodou 

 sběr starého papíru –  soutěž jednotlivých žáků  o ceny (vedení školy, třídní 
učitelé, žáci, rodiče, obec) 

 sběr starých baterií, starých mobilních telefonů 

2.     Zvyšování odborné úrovně všech vyučujících: 

 umožnění účasti na vzdělávacích akcích s tematikou EVVO 
 samostudium odborné literatury 

 



3.     Vzděláváním žáků (žáci a vyučující): 

 vzděláváním žáků v jednotlivých předmětech, začlenění EVVO do plánů 
jednotlivých předmětů 

 vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací s ekologickou tematikou 
 péče o zeleň na školní zahradě, v okolí školy, v obci 
 praktické poznávání přírody, zkoumání vztahů mezi organismy, pěstování rostlin, 

chov živočichů a jejich nároky na péči 
 využívání vzdělávací nabídky Střediska pro ekologickou výchovu Chaloupky 
 k naplnění tohoto programu využívat blokovou výuku (exkurze a výlety do 

chráněných oblastí, přírodopisné a ekologické vycházky) 
 exkurze do míst „užité ekologie“ – čistička odpadních vod, dotřiďování a lisování 

odpadu ve sběrném dvoře 
 zapojení žáků do soutěží (Recyklohraní), olympiád souvisejících s tímto tématem 
 využitím spolupráce se záchrannou stanicí ohrožených druhů dravců a sov a 

dalších organizací zaměřených na ochranu zvířat 
 využívat jednorázové akce (Den Země) 
 projektové dny zaměřené na téma ekologie (Pytlácká stezka, tříděný odpad aj.) 
 prohlubování a rozšiřování dovedností v zájmových útvarech –  rybářský kroužek 
 spolupráce s veřejností 

 

4.     Pořizováním pomůcek 

 literatura 
 internet 
 PC programy 
 demonstrační manipulační pomůcky 
 didaktické pomůcky  
 aj. 

5.     Spoluprací s dalšími institucemi 

 obec 
 firma EKOKOM, ASEKOL – zpracování tříděného odpadu, odborné přednášky a 

akce pro žáky, soutěž RECYKLOHRANÍ 
 vzdělávací středisko ERUDITO 
 místní organizace – rybářský svaz, myslivecký svaz, zahrádkářský svaz 
 ZOO Jihlava 
 kravín Vysoké Studnice 
 Muzeum Vysočiny 
 Muzeum Luka nad Jihlavou 
 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
 návštěva soukromého zemědělského hospodářství v Lukách nad Jihlavou 

 



Kalendář akcí na školní rok 2020/2021 

 

podzim 2018 sběr starého papíru 

18.9.2020 PODPOVRCH ZOO JIHLAVA – PTAČÍ SVĚT (7.B) 
18.9.2020 PODPOVRCH ZOO JIHLAVA – ŽIVOT SAVCŮ (9.A) 
9.10.2020 Návštěva farmy v Bítovčicích (Badatelský klub) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


