Hodnocení EVVO ve školním roce 2019/2020
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta se vyskytuje ve všech předmětech všech ročníků (viz školní dokument
EVVO v předmětech), nejvíce však v přírodopisu, přírodovědě, zeměpisu, chemii a občanské nauce. Výuku doplňují
vycházky do přírody, poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, výukové programy, besedy, soutěže,
projektové dny, projekty, sportovně turistický kurz, zájmové kroužky, výlety a exkurze. I mnohé aktivity školní družiny
jsou zaměřené na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a její ochranu.
Některé plánované akce letos nemohly proběhnout z důvodu opatření proti koronavirové nákaze. Od 16. 3. 2020
probíhala výuka distanční formou.
Žákovský parlament – ekotým se zapojil do projektu charitativní organizace Mary’s Meals. Děti nosily do školy
zachovalé školní tašky, školní pomůcky a připravovaly batůžky pro kamarády v africké Malawi. Batůžky se měly
dovézt na sběrné místo a dále by putovaly ke svým novým majitelům. Bohužel odvézt už se nestihly, takže v projektu
bude dětský parlament pokračovat i příští školní rok.
Druhým nápadem byla návštěva Centrinu (domov seniorů). Zástupci dětského parlamentu by navštívili Centrin ve
Zruči nad Sázavou a vzájemně by jedna generace učila něco nového druhou generaci - např. hraní deskových her,
společenských her, ruční práce apod. Bohužel se to také nestihlo zrealizovat.
Celoškolní projektový den „DEN ZEMĚ“ měl být 20. dubna. Přípravné a doprovodné akce ke Dni Země proběhly.
Téma letošní výtvarné a literární soutěže bylo „Slunce“. Z vybraných literárních žákovských prací byla vydána sbírka,
která je k nahlédnutí na webových stránkách školy (http://www.zszruc.cz/evvo/). Výtvarná díla byla vystavena na
stránkách školy. Den Země byl aktuálně připomenut při on-line výuce a na stránkách školy s výzvou „Napiš, jak jsi
oslavil letošní Den Země“. Tradiční představení dramatického kroužku ZUŠ ke Dni Země bylo odloženo na začátek
příštího roku.
Projektový den prvního stupně „Den zvířat“ se v říjnu uskutečnil.
Dva výukové programy pro 4. a 6. ročník odpadly z důvodu protivirových opatření.
Všichni žáci naší základní školy byli seznámeni s problematikou plýtvání jídlem v programu „Zachraň jídlo“.
Žáci prvních a druhých tříd se zúčastnili programu „Smysly zvířat“. Pracovníci Obory ve Žlebech jim přivezli ukázat
živá zvířátka a vyprávěli o nich.
Druháci se zúčastnili oblíbeného programu „Od zrnka k bochníku“ v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi.
Žáci 3. tříd byli ve Včelím světě v Hulicích. Učili se v interaktivním programu o životě včel a vyrobili si svíčky ze včelího
vosku.
Žáci třetích až sedmých tříd zažili program „Divoká školní zahrada“(Ornita). Při této příležitosti vždy vidí živé
zástupce ptáků k danému tématu a dozvědí se mnoho zajímavého nejen z ptačí říše.
Skupina páťáků v závěrečném týdnu školního roku navštívila zručskou expozici „Příběh řeky Sázavy“. Odbor kultury,
školství a sportu ve Zruči nad Sázavou pro ně připravil výukový program. Načerpali mnoho informací. Zároveň se
zamysleli nad tím, jakou by chtěli mít řeku a co pro ni mohou udělat.
Výchovu ke zdraví doplnily výukové programy z cyklu „Čas proměn“ - MP Education pro 6., 7., 8. ročníky.
Žáci devátých tříd se zúčastnili vzdělávacího programu ČEZ „ Energie - budoucnost lidstva“, tentokrát netradičně online.
Deváťáci byli, jako každý rok, na exkurzi v Techmanii Science Center v Plzni.
Osmáci v projektu „Naše hory“ poznávali na zeměpisné exkurzi Sněžku.
Jako každý rok bylo zorganizováno školní kolo biologické olympiády. Okresní kola byla zrušena, ale v závěru roku
vítězové školních kol soutěžili prostřednictvím on-line testu. Naši žáci se umístili v první polovině. Jan Trpišovský ze
třídy 9. A byl mezi žáky kutnohorských škol třetí. Pěkné třetí místo v okrese jsme obsadili i v zeměpisné olympiádě.
V rámci EU šablon byly otevřeny dva badatelské kluby pro mladší a starší žáky.
Noc s Andersenem pro čtvrťáky a vysazení stromu bylo odloženo na podzim.
Jsme zapojeni do sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu M.R.K.E.V.
Třídíme odpad na směsný, bioodpad, plast a papír. Ke třídění plastu a papíru jsou určena místa na chodbách nižšího i
vyššího stupně. V blízkosti těchto míst jsou nástěnky s ekologickou tématikou. Pokračuje sběr plastových víček pro
Dobrého anděla na pomoc nemocným dětem a jejich rodinám.
Pokračovala spolupráce s místními firmami DENSO Czech (bývalé Asmo), Wikov Sázavan s. r. o., BOKI industries a.s.,
TRW Autoelektronika s. r. o., Variel a.s. Společně vedou na naší škole technický kroužek pro žáky 4. – 9. tříd. Zajistily
zdarma lektory, program i materiál. Při zajištění některých projektů, besed, programů, exkurzí a školení jsme
spolupracovali s městským úřadem, ZUŠ, Podblanickým ekocentrem Vlašim, Včelím světem a Domem vody v
Hulicích, MP Education, s. r. o. a dalšími.
Dokumenty EVVO jsou pravidelně aktualizovány (Roční plán EVVO, Plán akcí EVVO, EVVO v předmětech). Dle potřeby
jsou učitelé vysíláni na školení. Zúčastnili jsme se každoroční středočeské pedagogické environmentální konference

„XIX. středočeská MRKVOVÁ konference“ pořádané vlašimským ekocentrem (za nižší stupeň koordinátorka EVVO
Mgr. K. Fremlová, za vyšší stupeň koordinátorka EVVO Mgr. Pavla Císařová).
Nadále budujeme a využíváme školní pozemek. Venkovní pracovna, pařeniště, záhony, arboretum se využívají při
výuce. V rámci projektu „Učíme se z přírody“ vznikla kolem školy naučná stezka se sedmi stanovišti.
Informace o akcích prezentujeme na stránkách školy a v místních novinách. Většinu environmentálních programů
spolufinancuje škola s podporou zřizovatele. Získali jsme dotaci na environmentální vzdělávací programy pro všechny
žáky a učitele. Programy se uskuteční během září a října 2020 v Domě vody v Hulicích.
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