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Hlavní cíle: 

▪ Vytvářet citové vazby dětí k přírodě a rodnému kraji  

▪ Uvědomění si možnosti každého člověka pozitivně ovlivnit 

stav životního prostředí a odpovědnosti vůči budoucím 

generacím 

▪ Rozvíjení schopnosti orientovat se v informacích o životním 

prostředí 

▪ Pochopení zásad trvale udržitelného života 

 

Výuka:  

K environmentální výuce se snažíme co nejvíce využívat našeho okolí. V areálu 

školy máme zbudovánu dendrologickou stezku a nově jsme zde pro podporu 

života opylovačů a udržitelnost druhové sklady hmyzu zřídili květnatou louku 

s hmyzím hotelem. Využíváme také polohy naší školy v bezprostřední blízkosti 

CHKO Blanský les, PR Vyšenské kopce k pozorování rostlin a živočichů okolo 

nás a jiným praktickým činnostem v přírodě. Naše škola také úzce spolupracuje 

s Lesy města Český Krumlov.  

Do předmětů prvouky, přírodopisu, dějepisu, vlastivědy i zeměpisu jsou 

v našem školním vzdělávacím plánu zařazena témata týkající se pozorování, 

vyhodnocování a ochrany životního prostředí v našem městě a jeho nejbližším 

okolí. Dalším výukovým tématem, které se prolíná všemi ročníky, jsou odpady a 

odpadové hospodářství ve městě i ve škole.  

 

Projekty: 

Na pozemku školy je naučná interaktivní dendrologická stezka, která je 

využívána ve výuce přírodovědných předmětů. Součástí venkovní stezky jsou 

také přírodovědné výukové záhony, zaměřené na poznávání prostředí a rostlin 

v PR Vyšenské kopce a Dívčí kámen. 

V loňském roce jsme nově osázeli terasy v okolí školy osivem „Luční kvítí“ 

s cílem podpořit hmyzí společenství. Hmyzu za poslední léta ubylo opravdu 

velké množství, proto bychom jim chtěli poskytnout co nejvíce potravy a také 

klidný úkryt. 

 

Další formy výuky: 

 



 
 

Ve škole budeme i nadále využívat terénních forem výuky, exkurzí, výletů, 

besed s různými ekologicky činnými osobami ke sběru informací o problematice 

životního prostředí.  

Využijeme s dětmi průřezem celou školou nabídek programů středisek 

ekologické výchovy - Cassiopea Č. Budějovice a Dřípatka Prachatice, a to i 

v rámci školních výletů.  

Zachována také zůstane spolupráce s Lesy Český Krumlov, ať už při pomoci se 

sběrem podzimních plodů či sázením stromků nebo ve využití jejich výukových 

programů a také výukové stezky zbudované na Dubíku.  

Většina tříd 1. stupně se pravidelně na Den Země účastní celodenního 

ekologického programu nabízeného DDM. 

 

Třídění odpadů ve škole: 

 

Žáci se i nadále budou učit odpad třídit v rámci výuky pod vedením svého 

třídního učitele a využívat k tomu barevně odlišených kontejnerů ve třídách, 

které si sami po zpětném dotřídění vynesou do kontejnerů na chodbách. Koše na 

tříděný odpad jsou ve většině tříd. V naší škole třídíme plasty, PET lahve, papír, 

sklo, baterie a elektroodpad.  Škola získala za třídění elektroodpadu certifikát 

Zelené školy. I nadále povedeme děti k uvědomění si množství odpadu, který 

produkujeme, a k hledání možností jeho regulace v rámci třídy i domova. 

Na školním pozemku budeme i nadále využívat kompost na biomasu z okolí 

školy. 

 

Šetrné hospodaření : 

I nadále budeme vést naše žáky k šetrnému hospodaření s elektrickou energií ve 

třídách i doma, k uvědomění si zbytečného plýtvání vodou, papíry a jiným 

materiálem. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Pedagogičtí pracovníci mají možnost se účastnit vzdělávání v oblasti EVVO 

 

Provoz školy a školní kuchyně a  jídelny: 

 

Ve školní jídelně paní kuchařky třídí odpad, na biologický odpad používají 

drtičku. Odběrem potravin ve velkých baleních se snaží snižovat množství 

obalového odpadového materiálu. Na saláty a dezerty používají plastové 

omyvatelné misky a kovové lžičky. 

 

Paní uklízečky se ve škole snaží používat mycí prostředky, které neškodí zdraví 

a obaly od nich před vhozením do tříděného odpadu pečlivě vymývají. Snaží se 

šetřit vodou a elektrickou energií. Pomáhají dotřídit odpad, starají se o 

kontejnery na třídění odpadu. 



 
 

 
 DATUM PODPIS 

Seznámení ředitele školy se ŠPEV   

Seznámení pedagogického sboru školy se 

ŠPEV 

  

Seznámení nepedagogických pracovníků 

školy se ŠPEV 

  

 


