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1. ÚVOD
Naše ZŠ a MŠ na tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně je středně velká městská škola, založená
v roce 1912. Je úplnou základní školou. Škola poskytuje vzdělání 230 dětem. Učitelský sbor
čítá 25 pedagogických pracovníků, včetně 4 asistentů pedagoga a školního psychologa.
Průřezovému tématu EVVO se na naší škole věnujeme od roku 2004, kdy jsme začali
plánovat první aktivity a první integrovanou tematickou výuku. Ve stejném roce jsem byla
jmenována koordinátorem EVVO. Environmentální výchova na naší škole je stabilní součástí
našeho ŠVP. Za práci v této oblasti se nám podařilo získat různá ocenění - v r. 2008 jsme se
stali Ekologickou školou Moravskoslezského kraje, v r. 2009 jsme obdrželi titul Škola pro
udržitelný život, který se nám v roce 2014 podařilo obnovit. V roce 2011 jsme v Praze na
půdě MŠMT převzali titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.
Environmentální vzdělávání zasahuje do každodenního života školy. Například třídění
odpadů má u nás dlouholetou tradici (třídíme – papír, plasty, sklo, elektrozařízení, baterie,
použité tonery do tiskáren). Úzce spolupracujeme s různými institucemi, které se zabývají
odpadovým hospodářstvím(F.C.C., MÚ v Bohumíně, KÚ Moravskoslezského kraje,
Bohumínský městský servis, Asekol, Ecobat apod.). Využíváme jejich služeb k odvozu
recyklovatelného odpadu. V loňském roce se nám podařilo zaktivovat žáky a ve spolupráci s
Unií rodičů jsme odevzdali 6 102 kg starého papíru.
Pravidelně pořádáme školy v přírodě, adaptační pobyty, ozdravné pobyty, dny
integrované tematické výuky, kromě těchto celoškolních akcí organizujeme i ročníkové
projekty (různé vycházky, exkurze, např. Meandry Odry).
Tyto akce jsou pro naše děti přínosem, jelikož se jedná ve velké většině o děti městské a
navíc ze sociálně málo podnětného rodinného prostředí a tyto děti se do přírody dostanou
jenom a pouze se školou. Díky pobytu v přírodě propojíme teorii, kterou děti získají ve školní
třídě, s praxí venku.
Další aktivitou, která stojí za zmínku, je organizování školních žákovských EVVO
konferencí, pravidelně se také účastníme i dalších EVVO konferencí - městských a krajských.
Už 10 let funguje na škole Ekohlídka, což je skupinka asi 10 nadšenců od 3. po 9.
třídu, kteří se schází jednou za 14 dní. Úkolem Ekohlídky je dohlížet na šetření energiemi a
vodou, kontrolovat třídění odpadu, plnit úkoly projektu Recyklovaní a šířit ekologickou
osvětu mezi spolužáky. Jejich úkolem je měření PM 10 v rámci projektu „Ovzduší bez
hranic“.
Už čtvrtým rokem jsme zapojeni do pilotního programu Regionálního sdružení
Těšínské Slezsko pod názvem Ovzduší bez hranic. V rámci tohoto projektu naši žáci absolvují
přednášky na téma zdravý životní styl a ovzduší. Pravidelně měříme emise, výsledky našich
měření by měly být zveřejněny na web stránkách i-air.eu. Ovšem přístup Regionálního
sdružení je velmi vlažný a spolupráce je nedostatečná.
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2. Celoroční program EVVO na školní rok 2018/2019
Konkrétní akce školy
název akce

Cílová skupina

Termín

Zodpovídá

Sestavení plánu práce
Všichni žáci školy,
na nový školní rok
zaměstnanci školy
2018/19 výroční zprávy
2017/18

Srpen, září

Žádníková

Web stránky, FCB
školy – doplňování
informací o EVVO
ve škole

Všichni žáci školy,
zaměstnanci školy

Celoročně
září - červen

Piechowicz,
Žádníková

Pravidelné schůzky
Ekohlídky

Zájemci

Celoročně říjen - Žádníková
červen

Tvorba Kroniky s
Všichni žáci školy
fotodokumentací aktivit,
s
ohlasy v tisku,
k prezentaci činnosti

Celoročně
září - červen

Žádníková,
Krpcová,
Sitková

Aktualizace nástěnky na Všichni žáci školy
chodbě školy o akcích s
EVVO tématikou

Celoročně
září - červen

Žádníková

Recyklohraní - sběr
Všichni žáci školy
použitých baterií,
elektrozařízení, mobilů,
plnění úkolů

Celoročně
září - červen

Žádníková

Sběr starého papíru s
Všichni žáci školy
firmou F.C.C. , od ledna
zajišťuje odvoz starého
papíru BMS

Celoročně
září - červen

Žádníková,
příslušní tř.
učitelé, parlament, Ekohlídka,
Unie rodičů

Třídění odpadu

Všichni žáci školy

Celoročně
září - červen

Žádníková, vedení
školy, příslušní
třídní učitelé,
Ekohlídka

Sběr tonerů

Všichni žáci školy

Celoročně
září - červen

Žádníková, vedení
školy, Piechowicz
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Výběr a organizace
výukových programů s
tematikou EVVO – dle
momentální nabídky
(Rozchodník)

Vybrané třídy školy

Celoročně
září - červen

Žádníková +
příslušní třídní
učitelé

Výkový program
Recyklohraní

Žáci 7. ročníku

Říjen 2018

Žádníková

Venkovní učebna –
údržba družinové
zahrady

Všichni žáci školy

Září – červen

Družina, vedení
školy, učitelé,
rodiče, Unie
rodičů, Ekohlídka

Konference EVVO v
MSK, DVPP, letní
škola EVVO
koordinátorů

Žádníková
Učitelé přírodovědných
předmětů

Celoročně

Žádníková

Škola v přírodě –
adaptační pobyt

Žáci 6. třídy

Říjen 2018

Vedení školy,
Tomicová,
Adámková

Nazdobení vánočního
stromu pro zvířátka
(ptáky)

Žáci 1. stupně

Prosinec 2018

Příslušní třídní
učitelé 1. a 2. tř.

Účast na Krajské
žákovské konferenci

Zájemci

Jaro 2019

Žádníková, vedení
školy

Návštěva ZOO

Dle zájmu žáků

Celoročně

Příslušní třídní
učitelé, Sitková

Adopce zvířátka v ZOO Všichni žáci školy

Celoročně

Sitková, vedení
školy

Ozdravný pobyt

Žáci 2. st.

Říjen 2018

vedení školy,
Žádníková,
Lisztwan,
Piechowicz

Školní žákovská
konference

Žáci 1. a 2. stupně

Jaro 2019

Vedení školy,
Žádníková

Podávání grantových
žádostí

Všichni žáci školy

Celoročně

Žádníková, vedení
školy
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Měření emisí

Ekohlídka, všichni žáci
školy

Celoročně

Žádníková,
Lisztwan, vedení
školy

Prezentace výsledků
měření

Ekohlídka, všichni žáci
školy

Celoročně

Žádníková,
Lisztwan,
Piechowicz,
vedení školy

Výukové programy
Velký svět techniky

5. a 8. ročník

Celoročně

Lisztwan, Zelková

Účast žáků na městské,
krajské EVVO
konferenci

Vybraní žáci školy

Celoročně

Žádníková

Distribuce EVVO
pomůcek

Koordinátoři EVVO

Celoročně

Žádníková

Rekuperace vzduchu

Žáci školy

Celoročně

Vedení školy

Projekt Emise

Ekohlídka, Ekologie

Celoročně

Žádníková,
Lisztwan

Celoměstská akce
Barevný den

1.stupeň

Září 2018

Učitelky 1. st.

Envofilm

7. tř.

Říjen 2018

Žádníková

Ekologická soutěž se
ZŠ Masarykova

6. tř.

Říjen 2018

Hilšerová
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