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1. Úvod 

Školní program EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO) č.j. 16745/2008-22. 

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 klade důraz především na poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí, na 

uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a 

životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Obecná charakteristika školy a okolí 

Obec Palkovice tvoří dvě části - Palkovice a Myslík. Mají přes 3000 obyvatel a katastrální 

rozlohu 2174 ha. Leží ve východní části Severomoravského kraje, nedaleko města Frýdku – 

Místku. Nachází se v předhůří Beskyd. Centrum obce je v nadmořské výšce 322 m nad 

hladinou moře, nejvýše položeným bodem je kopec Kubánkov (662m). Západní část obce 

lemuje pohoří Palkovické Hůrky (přes 500 m n.m.), ve kterém byla v roce 1969 zřízena 

přírodní rezervace o rozloze 18,33 ha s jedinečnou ukázkou základních vegetačních typů s 

bohatým bylinným patrem.  

Převážná část povrchu Palkovic je třetihorního stáří. Převládají zde flyše (pískovce a břidlice). 

Území naší vesnice patří do oblasti karpatské a západobeskydské květeny. Zvířenu lze zařadit 

do pásma listnatých lesů nebo do skupiny zvířeny horské. Převládající dřevinou je buk a 

smrk. Na území roste několik památných a chráněných stromů. 

Na katastru obce se vyskytuje množství vodních pramenů a potůčků, které se stékají do říčky 

Olešná a Ondřejnice. Na počátku 60. let byla vybudována přehrada Olešná o rozloze 86 ha. 

Ve vesnici se nenacházejí žádné průmyslové podniky. Vliv na životní prostředí má ale 

nedaleká ostravská aglomerace, Biocel v Paskově, Slezan ve F-M, Hyundai v Nošovicích atd. 

Na území obce hospodaří zemědělské družstvo Agro Beskyd a několik soukromých 

zemědělců. Lesy v okolí jsou v majetku Státních lesů, obce a soukromých osob. 

Hlavní dopravní tepnou je okresní silnice 4848, spojující Frýdek-Místek a Frenštát pod 

Radhoštěm. Provoz na této komunikaci je velmi hustý.  

Na ZŠ a MŠ Palkovice máme 1. až 9. ročník. Nacházíme se v centru vesnice téměř na břehu 

říčky Olešná, bohužel také u okresní silnice 4848. Máme novou moderní školu s překrásným 

výhledem na Palkovické Hůrky. 

V budově školy se nacházejí kmenové třídy, odborné učebny a kabinety. Součástí školy je 

moderně vybavená školní družina, šatny, školní jídelna a žákovská knihovna. 

Škola má světlé, moderní, čisté a estetické prostory s velkým množstvím pokojových rostlin.  

K pohybovým aktivitám žáci využívají dvě tělocvičny, sportovní areál s velkým hřištěm, u 

školy je asfaltové hřiště pro míčové hry.  K výstavkám žákovských prací využívá škola 

prostornou halu v přízemí, veřejná vystoupení je možno uskutečnit ve školní jídelně. 

V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, zejména poměrně 

rozlehlou školní zahradu, odpočinkové koutky na chodbách, pingpongové stoly. Je jim 

k dispozici občerstvovací automat. 

 

 



3. Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy  

3.1 Současné priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání 

Cíle školního programu EVVO jsou zakomponovány ve školním vzdělávacím programu 

školy ve výstupech jednotlivých předmětů. 

Hlavním úkolem školy je rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně 

se rozhodovat, aby cítil odpovědnost za vlastní chování a jednání v míře přiměřené svému 

věku. Neméně důležité je budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a 

vzdělávání dětí. Zaměříme se na základní učivo, které zvládnou všichni žáci. Rozšiřující 

učivo bude zařazováno podle schopností žáků. Nutné je zajistit především důkladné 

procvičení a osvojení učiva.  

Naplnění hlavní priority je přednostně realizováno průřezovými tématy (environmentální 

výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova 

demokratického občana, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální 

výchova). Výchovné a vzdělávací strategie naplňující cíle EVVO jsou obsaženy také na 

úrovni jednotlivých předmětů v učebních osnovách a dále rozpracovány v tematických 

plánech jednotlivých ročníků. 

V oblasti kompetencí vedeme žáky k využívání kooperativních a komunikačních dovedností 

jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, k hledání různých variant řešení 

problémů životního prostředí, rozvíjíme schopnosti kritického posuzování a vyhodnocování 

informací souvisejících s životním prostředím. V rámci praktických činností je vedeme k 

šetrnému chování při pobytu v přírodě, k uplatňování nabytých zásad v každodenním životě, 

vedeme je k odpovědnému a ekonomickému nakládání s přírodními zdroji a odpady, učíme je 

minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. V oblasti kompetence občanské vedeme 

žáky k poznávání přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí, v regionu, vedeme je k 

porozumění jedinečnosti regionu i jeho potřeb. Učíme žáky uvažovat v souvislostech, vnímat 

závislosti rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět 

zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům 

životního prostředím minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o 

budoucnosti. Učíme je odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a 

aktivně se účastnit ochrany životního prostředí. Škola se zaměřuje na zájmové vzdělávání 

žáků. 

 

 

 



3.2. Úkoly koordinátora EVVO  

  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, 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 

 

3.3. Výchovně vzdělávací cíle 

 Žák se orientuje v zařazování organismů do systému rostlin a živočichů a do 

       ekosystémů. 

 Žák pozná a určí typické zástupce z naší přírody, orientuje se i v cizokrajných 

      ekosystémech. 

 Žák pracuje s přírodninami, používá lupu, dalekohled a mikroskop. 

 Žák vyhledává informace z oblasti EVVO v literatuře a na internetu. 

 Žák mikroskopuje a vyhodnotí závěr z pozorování v laboratorní práci. 

 Žák ovládá základy anatomie a fyziologie člověka a zásady první pomoci. 

 Žák se orientuje v přehledu nerostů, hornin a geologických dějů. 

 Žák se zamýšlí nad vznikem a vývojem Země, života a člověka. 

 Žák zkoumá vliv různých pracovních činností na přírodu a krajinu. 

 Žák se seznámí s ekologicky šetrnými výrobky, biopotravinami a ekologickým 

            zemědělstvím. 

 Žák se zapojuje do ochrany přírody. 

 Žák diskutuje nad problémy z oblasti ochrany a přírody. 

 Žák pracuje s denním tiskem, časopisy, informacemi v médiích, s internetem. 

 Žák zpracuje referát (samostatně i ve skupinách), zápisy z exkurzí, terénních cvičení, 

            výstav. 

 Žák chápe odpovědnost lidstva za změny v přírodě. 



 Žák pracuje ve dvojicích, skupinách, týmech. 

 Žák sleduje aktuality ve světě, v ČR, Moravskoslezském kraji a v okolí Palkovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Plánované aktivity na školní rok 2020/2021 

 Celoročně vedeme žáky i pedagogické a nepedagogické pracovníky školy k třídění  

odpadu, vedeme žáky k třídění domácího odpadu, spolupracujeme se sběrným dvorem 

v Palkovicích, kde jsou žáci obeznámeni s dalším nakládáním s odpady a jejich 

využitelností (recyklací)  

  Vedeme žáky k udržování pořádku v areálu školy a vytváření příjemného pracovního 

klimatu. 

 Dlouhodobě jsme zapojeni do projektu: „ Les ve škole, škola v lese“. Pracovní listy a 

metodické příručky využíváme např. při branných dnech, Dnu Země, … 

 V rámci školních výletů navštěvujeme ostravskou ZOO, jsme dlouhodobě zapojeni do 

přírodovědných soutěží, které ZOO Ostrava pořádá. 

 Na podzim probíhá na naší škole sběr lesních plodů (žaludů, kaštanů). Vítězná třída se 

následně účastní besedy s myslivci. 

 V rámci školních výletů navštěvujeme planetárium v Ostravě, kde měli žáci možnost 

zhlédnout množství výukových programů. 

 Dlouhodobě spolupracujeme s panem Bc. Martinem Hlaváčem, který žáky během 

terénních exkurzí zábavnou formou seznamuje s jednotlivými ekosystémy (charakteristika, 

zástupci organismů), jeho služeb jsme využili i v rámci projektu: „Společně na Lysou“, 

během kterého se žáci seznámili s beskydskými horami i organismy, se kterými se v nich 

mohou potkat. 

 Pravidelně organizujeme vícedenní pobyty pro žáky 1. i 2. stupně (školy v přírodě, 

cyklokurzy, turistické kurzy, lyžařské výcviky, adaptační pobyty, …) 

 Průběžně doplňujeme žákovskou knihovnu o „ekologickou“ literaturou. 

    Vedeme žáky k hospodaření s vodou a energií. 

 Spolupracujeme s firmou REMA, která se zabývá ekologickou likvidací nepotřebných 

elektrozařízení a baterií (naše škola = sběrné místo) 

 Na naší škole probíhá sběr vršků PET lahví pro Slezskou Diakonii v Ostravě 

 V průběhu distanční výuky se žáci 1. i 2. stupně zapojili do sportovních výzev, během 

kterých poznávali své okolí i hřebeny Beskyd. 

 Další aktivitou zařazenou během distanční výuky byla výroba ptačích budek, 

ježkovníků, hmyzích hotelů i ptačích krmítek. 

 V Pracovních činnostech žáci vyrábějí ptačí krmítka a budky, čímž významně 

přispívají k ochraně ptactva v obci. 



 Terénní měření s platformou PASCO 

 Vycházky do přírody v rámci předmětu praktika z přírodopisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Hlavní formy a metody EVVO ve škole 

Na naší škole je EVVO integrována do všech předmětů. Nejvíce je zastoupena v předmětech: 

prvouka (1.- 3. třída), přírodověda ( 4.-5. třída), přírodopis ( 6.-9. třída), zeměpis ( 6.-9. třída), 

chemie ( 8.-9. třída). EVVO je dále realizována při pobytu v přírodě, během školních výletů, 

vícedenních pobytových akcí i jednodenních terénních exkurzích realizovaných jako doplněk 

probíraného učiva. 

K nejcennějším metodám, prostřednictvím kterých se žáci seznamují s okolní přírodou, náleží 

přímé pozorování rostlin a zvířat při vycházkách, pobytu v zahradě, na louce a v lese. Žáci 

zde přicházejí do bezprostředního styku s okolní přírodou, zjišťují její vlastnosti.  

Dále pak reagujeme na aktuální nabídky středisek ekologické výchovy a muzeí, z nichž si 

vybíráme programy k doplnění výuky jednotlivých předmětů. Výuka je také zpestřena 

projektovými dny. Vedení školy podporuje učitele ve vzdělávání v oblasti EVVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Náměty pro začlenění EVVO do jednotlivých předmětů 

Český jazyk a literatura 

- zdůraznění změny vztahu člověka ke krajině v literatuře 

- využití environmentálního tématu při procvičování psaní líčení 

- přírodní materiály používané starověkými civilizacemi k zápisu nejstarších písemných  

  památek 

Matematika 

-  procentuální počet, poměry, slovní úlohy (voda, půda, ovzduší) 

-  základy statistiky (počet obyvatelstva, menšiny) 

Fyzika 

- energetika a životní prostředí – využití energie větru a vody k výrobě energie elektrické, 

úspora energie  

- jaderná energie, jaderné záření ve službách člověka (použití v lékařství, zemědělství, 

kriminalistice apod.) 

- efektivní využívání přírodních zdrojů 

- motory a jejich vliv na životní prostředí 

- světelné znečištění 

- ochrana ptáků – úrazy na el. vedení 

 

Přírodopis, přírodověda, prvouka 

- ekosystémy Země, umělé ekosystémy 

- ekosystémy České republiky 

-  voda – základ života 

- znečišťování ovzduší 

- význam lesa v krajině 

- chráněná území České republiky 

- přírodní pohromy, ohrožené oblasti světadílů 

- skleníkový efekt a jeho dopady na planetu Zemi 

- ozónová díra 

- potravní řetězce  

- zásahy člověka do přírody v ČR a jejich důsledky (vykácení původních lesů, vyhynutí velkých šelem,  

     meliorace řek,…) 

- zdraví a nemoc (civilizační choroby) 



Chemie 

- odpady 

- voda 

- ovzduší       

 - třídění odpadů  

- poškození životního prostředí prvky a jejich sloučeninami 

- kyselé deště 

- hnojení um. hnojivy 

- skleníkové plyny, ozónová díra 

- plasty 

- saponáty a pesticidy 

 

Zeměpis, vlastivěda 

- doprava v dnešním světě, doprava paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) a jejich vliv na životní prostředí 

 - ekologický dopravní prostředek 

- ekosystémy světa  

- globální problémy lidstva 

- domov, krajina v našem regionu 

 

Dějepis 

- utváření krajiny, změny způsobené činností lidí, první zemědělství 

- úloha kultu Slunce, posvátné rostliny, zvířata, posvátná místa v přírodě  

 - průmyslová revoluce - vliv na člověka a přírodu – pozitiva, negativa 

 

Anglický a německý jazyk 

- zdravý životní styl 

- vztahy mezi lidmi – odlišné kultury 

- soužití ras a národností, kultura 

     

 

 

 

 



Výtvarná výchova 

- flóra a fauna jako nositelé symboliky středověkých obrazů 

- barokní ráz české krajiny 

- využití přírodních materiálů 

- ztvárnění okolní krajiny, různých ekosystémů 

 

Pracovní činnosti 

- využití přírodních materiálů 

- výroba ptačích krmítek, ježkovníků, hmyzích hotelů, ptačích budek, … 

 

Hudební výchova 

- texty lidových písní 

- výroba hudebních nástrojů 

 

Tělesná výchova 

- zdravý životní styl 

- pobyty v přírodě 

- vztah člověka k živ.prostředí 

 

Občanská výchova 

- zdravý životní styl 

- vztah člověka k živ.prostředí 

 

Výchova ke zdraví 

- zdravý životní styl 

- vliv prostředí na zdraví člověka 

 

Základy práce s PC, Informatika 

- vyhledávání informací na internetu ( chránění živočichové, problémy životního prostředí, 

…) 
 

 



7. Evaluace EVVO 

Hlavní metodou bude dotazník pro žáky devátého ročníku, ve kterém prokáží znalosti 

základních pojmů z oblasti ekologie, projeví své postoje a dovednosti v oblasti EVVO.  

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Tomalík 

 

 

V Palkovicích 19.10. 2021 

 

 

 


