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Věcné vyhodnocení projektu 

Číslo rozhodnutí  

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách 
v roce 2009 

Název projektu Environmentální výchova ve  vyučovaných oborech jinak 

Název právnické 
osoby 

Střední odborná škola Luhačovice 

IZO školy 600171078 
 

Věcné vyhodnocení projektu: 
Projekt  Environmentální výchova ve  vyučovaných oborech jinak , který byl  podpořen 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora 
environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009, probíhal na 
SOŠ Luhačovice v období od června do prosince 2009. Do projektu se zapojili žáci všech 
vyučovaných oborů, většina pedagogů a také rodiče žáků. Většina aktivit v rámci projektu byla 
uskutečněna, splnila svůj cíl a obohatila výuku ekologie a přírodních věd netradičním způsobem. 
Časové rozplánování akcí jsme přizpůsobili jejich  charakteru a možnostem výuky .  

Výčet uskutečněných aktivit: 

Exkurze pro žáky  

 Návštěva sídliště Jižní Chlum u Zlína – 2., 4.  ročník uměleckých řemesel 

 Terénní exkurze Pulčínské skály – 4. ročníky  

 Exkurze - Centrum modelových ekologických projektů Hostětín – 1. U 

 Větrné mlýny - prvky v krajině, návštěva větrného mlýnu Kuželov + lokalita CHKO  
Bílé Karpaty – Filipovské údolí -  2. ročníky 

 Praha – skleník Fata Morgana – 4. ročník 

 Exkurze do Kovosteelu Staré Město ( spojený s výukovými programy) 1. U, 2. K 

 Exkurze Sluňákov – centrum ekologických aktivit Olomouc – 1. ročníky 

Exkurzí se zúčastnilo asi 250 žáků a byly zastoupeny všechny obory. 
 

 



Výukové programy 

 Výukový program poskytovaný VIS Bílé Karpaty Životní prostředí anglicky 

 Výukový program poskytovaný VIS Bílé Karpaty Chráněná území ČR 

 Výukový program poskytovaný CEV Žabka Uherské  Hradiště Energie a čas a 
Poklady z naší popelnice 

 Výukový program poskytovaný CEV Žabka  Globální vesnice a Nakupuj ekologicky 

 Výukové programy  Šetrná energie a Odpady a nápady jak na ně 

Výukových programů se zúčastnilo  asi 220 žáků. 
 

Dovybavení  knihovny EVVO  

 Nákup odborných a metodických publikací – 50 kusů 

 Nákup DVD – 25 kusů 

 

Semináře pro pedagogické pracovníky 

 Hnutí Duha – Seminář o globálních změnách podnebí (19 pedagogů) 

 Sluňákov – Seminář o začlenění ekologie do ŠVP, průřezové téma (25 pedagogů) 

 Alcedo - veletrh EVVO – Vsetín (Martinková, Johnová) 

 Alcedo – krajská konference EVVO – Uherské Hradiště (Martinková, Johnová) 

 

Dotazník pro žáky a pedagogické pracovníky  na téma Biopotraviny (marketingový výzkum) -  
100 osob 

Dotazník pro žáky a rodiče na téma Úspory energie -  40 dotázaných 

Vytvoření  anglicko-českého tematického slovníčku (základní pojmy týkající se životního 
prostředí) 25 studentů 

Prezentace výtvarných děl v prostorách školy (díla inspirovaná přírodou) 

Uveřejnění literárních prací ve školním časopise (úvahy, fejetony o vztahu člověka k přírodě) 

Zdokumentování dojmů a poznatků z jednotlivých akcí  v prostorách školy  

Vytvoření prezentací z uskutečněných akcí na DVD – 30 kusů 

Nové zpracování vzdělávacího obsahu povinného předmětu Základy ekologie a Základy 
přírodních věd (jako součást ŠVP od 1 .9. 2009) 

Aktualizace školního programu EVVO 

 
Realizace projektu  zvýšila zájem o životní prostředí, také znalosti žáků v této oblasti se 
dostaly na vyšší úroveň. Jednotlivé akce nabídly studentům možnosti a alternativy, které 
se týkají jejich dalšího života (zdravá výživa, ekologické bydlení, zacházení s odpady, 
možnost podílet se na rozvoji regionu). Studenti se také naučili ptát, hodnotit, 
argumentovat, vyjádřit své připomínky. Pochopili důležitost spolupráce, seznámili se 
s mnoha ekologickými institucemi a setkali se spoustou nadšených lidí, kteří hledají a 
nacházejí netradiční řešení a do své práce dávají energii a srdce.  
 

 

 

 



Díky akcím, které projekt umožnil, se o mnoha aktivitách a  institucích dověděli i rodiče 
žáků. Činnosti spojené s projektem inspirovaly i pedagogy, kteří tak lépe pochopili 
důležitost začlenění průřezového tématu do jednotlivých předmětů. 
 
Průběh projektu byl pravidelně prezentován na www stránkách školy, přičemž byla 
zajištěna publicita poskytovateli  podpory – MŠMT.  Závěrečná zpráva z projektu bude 
zveřejněna na www stránkách 2 roky. 
 

RNDr.  Petra Martinková,  Mgr. Anna Johnová 
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