
 

      

   

Školní projekt EVVO  (Evidenční číslo: 0246/2009) 

 
„Environmentální výchova ve  vyučovaných oborech jinak“ 
 
Projekt je finan čně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
rozvojového programu Podpora Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) ve školách v roce 2009. 
 
 
V červnu 2009 byla zahájena realizace tohoto školního projektu EVVO, potrvá do 31.12. 

2009. Dotace MŠMT činí 65 000 Kč.  

 

Projekt je zaměřen na výchovu a vzdělávání, poskytování informací, tvůrčí zapojení studentů 

do nabízených aktivit environmentálního charakteru. Jednotlivé akce by měly vést ke změně 

ekologického myšlení, vytvoření pozitivního vztahu k životnímu prostředí a prosazování 

zdravého životního stylu. Projekt by měl pomoci posílit a rozšířit EVVO do odborných 

předmětů, a také bychom chtěli prosadit EVVO do mimoškolní činnosti a života na Domově 

mládeže. Do projektu jsou začleněny také akce, které jsou určeny k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků i propagaci na veřejnosti. 

Cílem je rovněž vybavení školy DVD a výukovými programy s environmentální tematikou, 

tyto programy budou používány i v následujících letech. Součástí projektu je i zpracování 

inovovaného vzdělávacího obsahu a  metod povinného předmětu  Základy přírodních věd a 

Základy ekologie v souvislosti se ŠVP od 1.9.2009 pro obory:  Informační služby 

v knihovnách a veřejném sektoru, Management umění a reklamy, gastroobory. 

Aktivity, které bude projekt realizovat: 

 

1. Pro Informa ční služby v knihovnách a veřejném sektoru:  Práce s informacemi 

• Dovybavení knihovny EVVO, systematizace knih, časopisů, CD, DVD, vypracování 
prezentací s touto tématikou, jejich poskytnutí pro výuku 

• Práce s materiály s tématikou EVVO v anglickém jazyce, překlady, obohacení slovní zásoby, 
vytvoření tématického slovníčku  



 

• Výukový program poskytovaný VIS Bílé Karpaty  „Životní prostředí anglicky“ – 
interaktivní program zaměřený na procvičení angličtiny, pomoc při přípravě na maturitní 
zkoušku 

2. Pro Umělecká řemesla: Prezentace tradice řemesel a šetrného hospodaření, 
alternativních zdrojů energie 

• Exkurze (Centrum modelových ekologických projektů Hostětín – nízkoenergetické domy, 
výtopna biomasou, moštárna BIO, sušírna ovoce, dřevěné sochy v krajině) 

• Větrné mlýny - prvky v krajině, návštěva větrného mlýnu Kuželov a vodní nebo atomové 
elektrárny,  výtvarné zpracování (fotodokumentace) 

• Výukový program  „Energie a čas“  poskytovaný CEV Žabka Uherské Hradiště – aktivity, 
které studentům ujasní pojmy „obnovitelné a neobnovitelné“ zdroje energie, jaká mohou být 
úsporná opatření, souvislost s globálními problémy 

3. Pro Management v umění a reklamě:  Výukové programy s tematikou : „Země je jen 
jedna, je složitá a zranitelná“ 

• Výukové programy poskytované Ekocentrem Čtyřlístek:  
„Supermarket“  – kolik bychom zaplatili, kdyby se do cen výrobků promítlo poškození 
životního prostředí, špatné pracovní podmínky lidí? – světový obchod, Fair Trade 

              „Odpadov“  – co si počít, když na vašem oblíbeném místě vznikne skládka? –  nadprodukce 
   odpadů, jejich třídění, recyklace, regionální problémy  

• Výukový program VIS Bílé Karpaty: 
Chráněná území ČR – Co je zkratka ÚSES? Jaké jsou střety zájmů ekologie a ekonomiky? 
Práce se slepými mapami a propagačními letáky jednotlivých CHKO. 

4. Pro gatroobory:  Ekozemědělství a biopotraviny 

• Výukový program poskytovaný Ekocentrem Čtyřlístek: 

„Biozahrádka, Biopolíčko“   – poznáme pravé BIO? – ochutnávka, aktivity, tvořivé učení 

5. Pro studenty bez ohledu na studijní zaměření:   

• Exkurze do vybraných lokalit CHKO Bílé Karpaty s odborným průvodcem z Vzdělávacího a 
informačního střediska Bílé Karpaty: 

• Kněžpolský Les – Přírodní rezervace Kanada a Trnovec – expedice do prostředí lužního 
lesa, slepého ramene a tůní  - s bohatým programem pro účastníky 

 

6. Pro pedagogické pracovníky: Účast na konferencích a vzdělávacích akcích a programech  
organizovaných SEV a jinými subjekty zabývající se EVVO:  

• Pedagogická konference „Škola – místo k životu“ – Alcedo Vsetín 

• Exkurze Sluňákov – centrum ekologických aktivit Olomouc – vzdělávací akce Alceda 

• Terénní exkurze Pulčínské skály  

• Návštěva sídliště Jižní Chlum u Zlína – exkurze pro zaměstnance školy – představení 
nízkoenergetických domů, proč můžete mít doma stěnu z nepálených cihel, kořenová čistička 
a její provoz a výhody 

• Eventuelně další semináře dle aktuální nabídky 

 


