
 

Příloha č. 3 
Hodnocení environmentálního programu za školní rok 2020/2021 
    

Na úvod je třeba konstatovat, že škola v environmentální oblasti má velmi širokou 
škálu aktivit, tato oblast rozhodně patří mezi jednu z priorit, program je vedením školy 
maximálně podporován a je mu věnována náležitá pozornost. Škola je zapojena do projektu 
environmentální výchovy již třináctým rokem. Mnoho akcí má tedy prakticky podobu určité 
tradice, opakují se s menšími obměnami každoročně. Přitom samozřejmě dochází k inovacím, 
osvědčené akce jsou zachovávány, doplněny jsou pak o další vylepšení. Cílem projektu je 
ukázat cestu k ekologicky šetrnému životnímu stylu a k trvale udržitelnému rozvoji celé 
společnosti.  Oblast činnosti zahrnuje utváření integrovaného pohledu na vztah člověka 
a okolí. Specifický význam má především stránka emocionální a volně aktivní. 

Ve vzdělávací oblasti poskytuje ucelený pohled na okolní přírodu a prostředí. Učí 
pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních 
dovedností a návyků aktivního a odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. 
V maximální míře využívá kontaktů žáků s životním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení 
s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. 

Prostřednictvím environmentální výchovy se vytváří vědomí soužití člověka 
s přírodou a zodpovědný vztah člověka k prostředí, ve kterém žije – vůči přírodě, lidem, 
lidským výtvorům. 

 
Materiální zabezpečení, informace: 

V budově školy byla vyčleněna nástěnka, na které jsou pravidelně uváděny informace 
z této oblasti, žáci si navykli soustavně sledovat i dění prostřednictvím sdělovacích 
prostředků, jsou k tomu vedeni učiteli v jednotlivých předmětech, tematika je začleněna 
do tematických plánů vždy ve vztahu k danému předmětu. 

Mnoho materiálů je k dispozici ze „Zeleného balíčku“ a z balíčku „Co je doma, to se 
počítá“, které škola získala od koordinátora akce“ Cania, agentura životního prostředí.“ 

 Spolupráce byla navázána s neziskovou organizací Asekol a Ecobat, která je 
zaměřena na celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, od ní byla získána řada 
propagačních materiálů, které byly využity zejména v systému Recyklohraní.  
www.asekol.cz, www.ekolamp.cz, www.elektrowin.cz, www.cart4future.cz, www.ecobat.cz  

V letošním školním roce pokračovala spolupráce s EUUV Lesná v Krušných horách se 
podstatně se rozvinula, počet plánovaných účastí školy na výukových programech se zvýšil. 
 
Aktivity – projekty: 

Žáci devátých tříd se zapojili do připraveného projektu na téma „Odpady a dopad 
na životní prostředí“ v posunutém termínu v měsíci květnu a červnu z důvodu „Mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví“ – uzavření škol od 14. 10. 2020 do 24. 5. 2021. . 

 



Dále probíhal celoroční projekt „Otevřená popelnice“ zaměřený na třídění odpadů 
na škole za účasti žáků 6. ročníku. Tento projekt byl splněn v posunutém termínu v měsíci 
květnu a červnu z důvodu „Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví“ – uzavření škol 
od 14. 10. 2020 do 24. 5. 2021.                                                                                                                                                                          

Žáci svoji činnost v tomto projektu zaměřují do svého okolí a s pomocí zhotovených 
výrobků se snaží vnuknout svoji myšlenku i ostatním. Vyrábějí poutače, nástěnky, výrobky 
z odpadů, pexeso, puzzle. 
          Dochází k propojení předmětů, kde získávají další informace o třídění odpadů.  
Účastníci tohoto projektu se snaží zaujmout co nejširší okruh veřejnosti a spolužáků, 
propagují svůj projekt prostřednictvím školního rozhlasu, nástěnek, školního časopisu, osobní 
agitací apod.  

Projekt přispívá k výchově mladé generace v oblasti problematiky nakládání s odpady 
a ekologie. Žáci si upevňují povědomí o nutnosti třídění odpadů nejen na území školy. 
Poskytuje základ pro vznik společnosti ztotožňující se základními principy ekologického 
chování, ke kterému patří jak uvážené používaní všech produktů, které ohrožují životní 
prostředí, tak následné nakládání s odpady.  Uvědomí si složitost a význam globální 
ekologické situace a jejího vývoje v blízké budoucnosti. Seznámí se s principy „zeleného 
myšlení“, uvědomí si odpovědnost člověka za budoucnost lidstva. 

Projekt je nutno chápat jako činnost zaměřenou do budoucnosti, rozhodně ne jako 
příležitostnou, jednorázovou akci. V následujících obdobích se bude využívat jak materiální 
zabezpečení, tak především získané poznatky a zkušenosti 

Obsah tohoto projektu bylo možno plnit pouze částečně, v rámci časového úseku před 
„uzavřením“ denní docházky. 

 
Projektový den mimo školu s odborníkem – ŠABLONY II. – Lesná v Krušných horách. 

Akce školy uskutečněná v tomto areálu opět mimořádně přínosná. Žáci mohli projevit svoji 
aktivitu, úkoly je velmi zaujaly, zapojili se i žáci, kteří jsou obvykle pasivnější.                                                                                                                                                                           
 
Projekt 1. stupně: 
 

∗ Akce Kontík a Třídílek 
           Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s Městskou policií Žatec. Zúčastnily se třídy 
3. a 4. ročníků. Po přednášce provedené příslušníky policie žáci zpracovávali test na téma 
třídění odpadu, ve kterém využili své vědomosti ze soustavné práce a svými výsledky 
překvapili samotné hodnotitele.  
 
Projekt „Panda - Rok v přírodě“ byl splněn v rámci projektového dne „Den dětí“ – žáci 
získávají informace o přírodě. 
 
Akce školy: 

� „Den Země“ se neuskutečnil z důvodu uzavření škol „Mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví“ – uzavření škol od 14. 10. 2021 do 24. 5. 2021   

� Zdravá snídaně třídy 6.A v arboretum školní zahrady 
� Ovoce a mléko do škol 



                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ocenění: 

Dne 18. 2. 2019 proběhlo v Konferenčním sále Krajského úřadu hodnocení plnění 
programu "Škola udržitelného rozvoje " jehož certifikát obdržela i naše škola v roce 2017. 
Aktivity školy jsou příslušnou institucí oceňovány i nadále a škola byla dokonce zařazena 
do vyššího stupně tohoto certifikátu. Velmi si tohoto ocenění vážíme, v rámci Ústeckého kraje 
se jej podařilo získat pouze sedmi školám. 
 
 Titul „Škola udržitelného rozvoje“ náleží škole i pro školní rok 2020/2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exkurze další akce školy: 

Projekt mimo školu 
Exkurze – Lesná – Krušné hory  
ŠABLONY II. 

6.A, 6.B 54 žáků 24. 9. 2021 

Lesná - Krušné hory, „Nesem Vám novinu“ 6.A 27 žáků 10. 12. 2020 

Exkurze - Lesná - Krušné hory, výukový 
program 

7.A, 7.B 39 žáků 14. 6. 2021 

Exkurze - Lesná - Krušné hory, výukový 
program 

8.A, 8.B 35 žáků 17. 6. 2021 



Exkurze - Lesná - Krušné hory, výukový 
program 

6.A, 6.B 35 žáků 
 

18. 6. 2021 
 

Exkurze - "Muzea pivovarnictví Žatecka" 6.A 25 žáků 16. 6. 2021 

Exkurze – Techmánia Plzeň 9.B 17 žáků 
   

18. 6. 2021 
 

Exkurze - "Muzea pivovarnictví Žatecka" 8.A, 8.B 15 žáků 22. 6. 2021 

Exkurze - "Muzea pivovarnictví Žatecka" 6.B 20 žáků 23. 6. 2021 

Exkurze - "Muzea pivovarnictví Žatecka" 7.B 25 žáků 23. 6. 2021 

Exkurze - "Muzea pivovarnictví Žatecka" 9.A, 9.B 40 žáků 24. 6. 2021 

ARBORETUM 

 
1. – 9.  
třídy 

 
426 žáků 

 
od 1. 9. 2020 – 30. 6. 

2021 

 
Soutěže: 

Recyklohraní: škola reprezentovaná zejména žáky třídy 6.A se zapojila do projektu pod 
záštitou Ministerstva školství a tělovýchovy „Recyklohraní“. Projekt je zaměřen na sběr 
baterií a elektrospotřebičů a práce výtvarného, literárního, manuálního, vědomostního 
charakteru. Za školu byla podle propozic soutěže odeslána vždy jen jedna práce příslušné 
kategorie. Tento projekt je dlouhodobějšího charakteru, probíhá jedenáctým rokem, během 
kterých se postupně shromažďují body za jeho jednotlivé části. V případě úspěchu lze získat 
předměty k vybavení školy. 
 

� škola se zapojila do 4. evropského dne recyklace baterií, elektrospotřebičů, který 
proběhl od září do listopadu 2020  

� „Věnuj mobil“ – sběr mobilních telefonů – zapojení všech žáků školy 
� sběr elektrospotřebičů – zapojení všech žáků školy 
� sběr baterií – zapojení všech žáků školy                                     



Žáci průběžně přinášejí použité elektrospotřebiče, telefony a baterie, tyto byly 
odesílány na příslušná sběrná místa a škola inkasuje další body do průběžné soutěže. 

 
Ve všech uvedených soutěžích bylo dosaženo maximálního bodového zisku. 
 
     
Soutěže v projektu „Recyklohraní“ 

� EKOABECEDA  - „Odpady“ 
Žáci získávali informace o nutnosti třídění odpadu, sběru vysloužilých 
elektrospotřebičů, použitých baterií, byli vychováváni k občanské zodpovědnosti.  

Úkol plnili průběžně všichni žáci 2. stupně a 1. stupně.    
 

� Reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody  
Žáci měli vytvořit reklamní kampaň nabádající k šetrné spotřebě vody. Mohli 
si vybrat, zda jejich reklama bude zaměřená na jejich školu (pedagogy a spolužáky), 
na rodinu, nebo na širokou veřejnost.  Zpracovali samotný koncept reklamní kampaně 
zaměřenou na rodinu.  Vymysleli si, jak zaujmout a přesvědčit ostatní, aby k vodě 
přistupovali zodpovědně a zbytečně s ní neplýtvali, nejvíce se při tom naučí oni sami.  

            Výstup: prezentace na chodbě školy  

  Úkol splnila třída 6.A pod vedením J. Kumstýřové v době distanční výuky.                              
                    

� Ostatní soutěže byly přerušeny z důvodu „Mimořádného opatření Ministerstva 
Zdravotnictví“ – uzavření škol od 14. 10. 2020 do 24. 5. 2021 

 
Ostatní soutěže: 

� Celostátní výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“ - Správa Národního parku Podyjí. 
Zapojili se žáci 6.A v době online výuky. 
 

� Celostátní výtvarná soutěž – „Namaluj svého Anděla“ - Salesiánské středisko Štěpána 
Trochty Teplice – výrobky vystaveny v Domě kultury v Teplicích. 
Zapojili se žáci 6.A v době online výuky. 

                                                                                                                                                                                                             
Škola se nezúčastnila plánované celostátní akce „Evropský týden udržitelného rozvoje“ 
z důvodu „Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví“ – uzavření škol od 14. 10. 2020 
do 24. 5. 2021. 
 

 
 
 



Aktivity žáků: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      
 
 
 
 
 
Jarní zahrada arboretum „Příroda nás učí“: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Další akce školy – výrobky z odpadu: 
 

 
 

 
                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt Arboretum „Příroda nás učí“: 

Tento projekt byl vytvořen za finanční pomoci REVOLVINGOVÉHO FONDU MŽP. 
V tomto roce je pak podle možností využíván k výuce i k odpočinku žáků.       
             

Závěr:   
Environmentální program probíhá na škole velmi intenzivně, je do něj zapojena 

značná část žáků, některá z aktivit v jeho rámci se dotkne prakticky každého z nich. 
Výchovné působení programu je značné, přispívá i ke zlepšení prostředí ve škole, nakládání 
s odpady, zlepšilo se i materiální zabezpečení např. odpadkové koše na třídění odpadů, 
na nebezpečný odpad apod.   
 
 
 

                                                                                                         
Koordinátorka EVVO:    Jaroslava Kumstýřová 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 


