
 

 

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace 

Pátova 406, 470 01  Česká Lípa 

IČ: 48283061 
 

 

Vyhodnocení environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty 
za školní rok 2021/2022 

________________________________________________________________________ 

       
________________________________________________________________________ 

1. Výuka:  

− Vyučující byli seznámeni s ročním realizačním plánem EVVO pro školní rok 2021 / 2022 a s 

příslušným metodickým pokynem MŠMT 

− Ve všech ročnících byla EV realizována prostřednictvím průřezových témat zařazených v rámci 

ŠVP do jednotlivých předmětů, v 9. ročníku také v rámci samostatného vyučovacího předmětu 

Environmentální výchova  

 

 2. Školní koordinátor EVVO:  

− Vypracoval roční plán EVVO a seznámil s ním ostatní vyučující 

− Vyučoval předmětu Environmentální výchova 

− Udržoval užitečné kontakty s centry ekologické výchovy, zpřístupnil informační zdroje zabývající 

se problematikou ekologie (nástěnka, časopisy, odborné publikace), získal materiály využitelné při 

EVVO, propagoval ekologickou a environmentální výchovu  

− Podílel se na provozu a rozšíření školní ekozahrádky  

− Organizoval další školní činnosti zaměřené na ekologickou výchovu  

 

3. Vyučovací předmět Environmentální výchova  

− Realizace průřezového tématu Environmentální výchova prostřednictvím samostatného 

vyučovacího předmětu zařazeného do ŠVP od školního roku 2017/2018 

− Předmět vede žáky k environmentálně odpovědnému jednání na základě komplexně propojených 

znalostí, dovedností a postojů a aktivizuje zájem žáků – budoucích občanů o své okolí 

− Pro naplnění stanovených cílů využívá různé formy metodické a odborné podpory, ekologické 

výukové a pobytové programy, ekologické poradenství i DVPP  

 

4. Celoškolské a celoroční aktivity:  

− Třídění odpadu, spolupráce s firmou Marius Pedersen a. s. 

− Úklid a úprava venkovního areálu školy  

− Péče o zeleň uvnitř školní budovy 
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− Exkurze, školní výlety 

− Tematické vycházky do přírody 

− Ekologizace provozu školy, šetření energií  

 

 5. Jednotlivé akce:  

− Projekty Ovoce do škol a Mléko do škol 

− Celoroční putování po ZOO (ŠD) 

− Příběhy našich sousedů (loňští deváťáci) 

− Výstava zahrádkářských výpěstků (I. a II. roč.) 

− Léky jako mikropolutanty / negativní vliv léků na životní prostředí – tematický den (9. roč.) 

− Třiďme, má to smysl – ekologický program pro I. stupeň ZŠ (II. třída) realizovaný žákyněmi IX. B 

− Výroba dárků pro Alzheimer centrum a účast v projektu Krabice od bot (III. tř.) 

− Obilí – vzdělávací program Ekocentra Brniště (III. tř.) 

− Podnebné pásy – přírodovědný projekt (5. tř.) 

− Masopustní týden ve ŠD a ŠK 

− Finanční sbírka na pomoc Ukrajině  

− Zdravé svačinky (I. tř.) 

− Madagaskar – příběh pradávné Lemurie – interaktivní přednáška v rámci vzdělávacího projektu 

Planeta Země 3 000 (VII. A, B) 

− Hurá do přírody – návštěva NPP Peklo (I. tř.) 

− Den země – projektový den 

− Po stopách K. H. Máchy (VI. A) 

− Safari Park Dvůr Králové (VIII. tř., IX. A) 

− Týdenní ekologický pobyt s výukovým programem v SEV SEVER Horní Maršov (IX. B)1 

 

 

 

 

V České Lípě, 30. 8. 2022   

                                                                                                                              

                                                                                                                             ………………………… 

                                                                                                                                  Mgr. Zdeněk Bártl  
                                                                                                                                školní koordinátor EVVO 

 

 
1 Řada aktivit zařazených v Ročním realizačním plánu EVVO do I. pololetí školního roku nebyla vzhledem k přetrvávajícím 

protiepidemických opatřením realizována.    
 


