
Plán a hodnocení projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty na ZŠ Česká Lípa, Školní 2520  za šk. rok 2021-2022 
 

 

Plán  x  hodnocení 

a. Výuka  
             Projektu ekologické výchovy se zúčastní všichni pedagogové naší školy. 

Během roku bude kladen důraz na prvky ekologické výchovy na I. i II. stupni 

v povinných a volitelných předmětech. Každý vyučující odpovídá za zařazení 

ekologie během celého školního roku ve vhodných případech. Základní 

dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy, jsou: 

▪ Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělání, výchově a osvětě ve 

školách a školských zařízení čj. 16745/2008-22. 

▪ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání čj. 27002/2005-22. 

▪ Od školního roku 2007/08 - průřezové téma Environmentální výchova je 

povinnou součástí ŠVP. Lze ho zařadit do všech vzdělávacích oblastí (Zákon 

261/2004 Sb. školský zákon) 

▪ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), za obecné cíle 

vzdělávání považuje mj. získání a uplatňování znalostí o životním prostřední a jeho 

ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje. 

▪ Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, upozorňuje, že se výchova, osvěta a 

vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s 

principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho 

formách. 

 

Každý vyučující na I. i II. stupni v povinných i ve volitelných předmětech zařadil 

vhodné prvky environmentálního vzdělávání. 

 

          V rámci výuky pracovních činností bude probíhat v areálu školy výsadba 

školního arboreta a projekt ozeleňování okolí školy.  

 

Podle plánu se prováděla údržba zeleně v okolí školy. 

 

 

b. Celoškolské aktivity 
 

a. Třídění odpadu 

-na chodbách I. a II. stupně jsou umístěny nádoby na papír, plast a směsný odpad 

(dohlédnou všichni vyučující, zodpovídá Němcová) 

 

Třídění odpadu probíhalo po dobu prezenční výuky, odvoz zajišťovala firma 

AVE, s.r.o. komunální služby. 

 

b. Sběr papíru 

- celoročně bude probíhat sběr papíru za účasti I. i II. stupně 

 

Bylo sebráno 5600 kg. Papír odvezla firma WEGA recycling s.r.o. 

 

 

c. Sběr baterií 

-  sběr použitých baterií za účasti I. i II. stupně. 

 

  Sběr probíhal podle plánu. 



d. Sběr lesních plodů 

 

- sběr žaludů a kaštanů 

 

Žáci I. stupně sebrali 1400 kg kaštanů a žaludů. Plody si odvezlo Myslivecké 

sdružení Avia Slunečná a Okrouhlá. 

 

 

e. Úklid venkovního areálu školy 

v rámci pracovních činností a Dne Země se v průběhu roku se vystřídají jednotlivé 

třídy I. a II. stupně.  

 

Proběhlo podle plánu.   

 

f. Kroužky 

- přírodopisný  

                                 – návštěva laboratoře a botanické zahrady na Přírodovědecké   

fakultě v Praze 

                       – Co vypráví kameny? – ekoporadna ORSEJ 

                       – Život ve vzduchu, na Zemi a pod vodou ekoporadna ORSEJ 

                       – žáci se zapojí do projektů v rámci programu GLOBE    

pořádaného vzdělávacím centrem TEREZA 

                       – členství Přírodovědci.cz 

  Najdi si svůj kámen  - přednáška s praktickými ukázkami Geopark Ralsko 

  Česká geologická společnost Praha – Den otevřených dveří 

      

 - cyklistický – alternativní doprava  

Pro žáky od 5. třídy (Pokorná) 

                                  

- chytré hlavičky – přírodovědný kroužek  

Pro žáky osmých a devátých tříd (Pospíšilová) 

 

g. Plánované jednodenní výlety 

- návštěva výukových programů: 

I. ZOO Praha, Liberec, Dvůr Králové a Děčín  

II. Botanická zahrada 

III. Podralský nadační fond – Ekocentrum Brniště 

IV. Divizna Liberec. 

V.  Planetárium Praha, Planetárium IQLANDIA Liberec 

VI. Národní technické muzeum Praha 

 

ZOO Liberec  -  návštěva s programem ZOO expedice – 9. B (Bubáková) 

                        - 6. B, 1.A,B (Zdražilová, Chadimová, Zoubková) 

Divizna Liberec – Prales na talíři 9.B (Bubáková) 

Štefanikova hvězdárna Praha, Petřín – 2.A, 3A,B,C (Maderová, Hofmanová, 

Reková, Eichlerová) 

Planetárium Praha, Národní muzeum – 5.A,B,C (Šámalová, Lacíková, Kozáková) 

Národní technické muzeum Praha – 8.A,B,C (Němec, Němcová) 

Botanická zahrada Liberec – 5.A, 6.B (Šámalová, Zdražilová) 

 

- další jednodenní akce 

I. Přírodovědci.cz 

II. Vycházka do lesa 

III. Návštěva Okresního vlastivědného muzea a galerie v České Lípě - 

Den zvířat, Den Země 

IV. Návštěva ekologických programů ekoporadny ORSEJ 



V. Severáčkovo mototrophy 

VI. Národní technické muzeum Praha 

 

- Okresní vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě:7.A, 8.A (Mášková, 

Kaňková) 

- Doksy, muzeum Čtyřlísku  – 3A,B (Hofmanová, Reková) 

- Sloup v Čechách – 4.A, 6.B, 9.B (Soukupová, Zdražilová, Bubáková) 

- Vycházka Špičák – 6.A, 7.B (Mertlíková, Goda) 

- Výlet Dubice – 2.A,B, 3.A,C, 4.B (Maderová, Fotrová, Hofmanová, 

Eichlerová, Hrdličková) 

- Výlet Peklo – 2.A,B,C, 3.A,C, 5.A,B,C (Maderová, Fotrová, Kostrbová, 

Hofmanová, Reková, Šámalová, Lacíková, Kozáková) 

- Výlet Hůrka, Hubertova stezka – 1.A,B, 6.B (Chadimová, Zoubková, 

Zdražilová) 

- Ralsko – Juliina vyhlídka – 4.A (Soukupová) 

- Svojkov – 5.B,C (Lacíková, Kozáková) 

- Jedlová, Jiřetín pod Jedlovou – 3.B (Reková) 

- Zákupy – zámek – 3.B, 4.B (Reková, Hrdličková) 

- Říp – 4.B, 6.B, 8.A,B (Hrdličková, Zdražilová, Pohorský) 

- Zubrnice – skanzen – 4.A (Soukupová) 

- Lemberk, Jablonné v Podještědí – mokřady  – 4.A, 6.A, 8.B (Soukupová, 

Mertlíková, Němec)  

- Letiště Lada – 5.B,C (Lacíková, Kozáková) 

- EKOPark Liberec - 5.B,C (Lacíková, Kozáková) 

- ZOOkoutek Libertin – 6.B (Zdražilová) 

- Čokoládovna Česká Lípa – 4.A (Soukupová) 

- Dopravní hřiště –  4.A,B (Soukupová, Hrdličková) 

- Vánoční nadílka pro zvířátka – 2.A,B, 3.A,B (Maderová, Fotrová, 

Hofmanová, Reková)  

- Ovoce a zelenina do škol – ochutnávka exotického ovoce - celá škola 

(Reková) 

- Adventní sbírka pro opuštěné psy a kočky – celá škola (Hrdličková) 

 

Projektové dny: 

Den Země – škola a okolí 

- Přírodopisný klub připravil pro žáky I. stupně soutěž na téma Užitkové 

plodiny (Němcová) 

- I. stupeň – úklid okolí školy 

- Ukliďme Česko – dobrovolnická úklidová akce v okolí naší školy – 2.A,B 

(Maderová, Fotrová) 

                            

 

h. Další akce 

 

-Magický Madagaskar – 7.A,B (Mášková, Goda) 

 

 

i. Soutěže 

 

Ekologická soutěž pro žáky ZŠ a gymnázií - online pořádající SOŠ a SOU 28. října 

Česká Lípa a Vlastivědné muzeum (5. místo) 

- Účastníci ekologické soutěže si připravili hodinu přírodopisu na téma Les 

v 5.C 

    Výtvarná soutěž - Život u vody a pod vodou – I. stupeň (Kozáková) 

                                 - Z živočišné říše - II. stupeň (Bubáková, Mertlíková) 

 



j. Škola v přírodě 

Chřibská, Lužické hory – 2.A,B, 3.A,B,C, 5.A (Maderová, Fotrová, Hofmanová, 

Reková, Eichlerová, Šámalová) 

                            

k. Školní družina 
   

Dopravní hřiště (Žigová, Vítová)  

DDM Libertin- výstava Na zahrádku se zahradníkem 

Vlastivědné muzeum Česká Lípa – Den zvířat – Pestrá krajina se zvířaty 

Výlet turistický kroužek 

 – letiště Lada   

  - Zvířetice, Bakov n. J. 

 - Kryštofovo údolí 

 - Jedlová, Tolštein 

 - Svor 

 - Holany, Stvolínky 

 - Lvová, Velký Valtinov 

 - Brniště 

 - Ronov, Hřídelík 

 - Doksy, Máchovo jezero 
 

 

l. Spolupráce školy se středisky ekologické výchovy a dalšími nevládními 

organizacemi 

- pokračování spolupráce s ekologickým sdružením „TEREZA“, DIVIZNA, 

ČMELÁK, Ekocentrom Brniště, ORSEJ, Přírodovědci cz. a celostátním 

sdružením škol M.R.K.E.V. (Němcová) 

- spolupráce se sdruženími TEREZA, ORSEJ, DIVIZNA  a M.R.K.E.V.,  

pokračovala.  

 

m. Vzdělávání pedagogů pro ekologickou výchovu. 

- k dispozici je nabídka seminářů pro učitele ze sdružení ORSEJ, TEREZA a 

DIVIZNA (témata a termíny u pí. uč. Němcové) 

- Účast na ekologické konferenci: Liberecká M.R.K.E.V. – Krajina v číslech 

ekologického střediska DIVIZNA v Liberci (Němcová) 

- Muzeum jako učebnice, Šelmy se vrací na Českolipsko – DIVIZNA (Němcová) 

- GeoLovci – terénní exkurze ORSEJ 

 

 

Realizace omezena z důvodů protiepidemických opatření Covid 

 

 

Muzeum jako učebnice – Severočeské muzeum Liberec (Němcová) 

Liberecká M.R.K.E.V. – DIVIZNA Liberec (Němcová) 

 

 

On-line semináře: 

- Šelmy se vrací na Liberecko – jak s nimi sdílet krajinu (Mgr. Miroslav 

Kutal Medelova univerzita) 

 

Obdrželi jsme od města Česká Lípa finanční dotaci na mimoškolní aktivity ve výši     

5 860 Kč na ozeleňování školy a jejího okolí. 

  

 

Ing. Jana Němcová 

školní koordinátor pro EVVO 


