PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
ZŠ A MŠ KOLLÁROVA
šk. rok 2016/2017
Plán pro školní rok 2016-2017 vychází z metodického pokynu MŠMT ČR pod č.j.
32 338/2000-22 a je součástí předmětové komise přírodovědné oblasti, součástí ŠVP –
ČLOVĚK A PŘÍRODA.
1. Koordinátor environmentální výchovy na ZŠ a MŠ Kollárova
v Prostějově ustanoven ředitelem školy: Mgr. Michaela Kyzlinková
- Plán vychází ze spolupráce vyučujících, metodické pomoci, průřezových témat a
kompetencí ŠVP v předmětech Př, Z, F, Ch, Rv, Ov, Pc.
- Z celoroční nabídky Schola servis, odboru školství v Pv aj.institucí si jednotliví vyučující
budou volit akce, které budou přínosem pro jejich sebevzdělávání a uplatnění informací
žákům ve vyuč. procesu.
- Ve spolupráci s vedením školy budeme do Hlavních úkolů a plánu školy zařazovat akce,
které slouží k poznávání okolního životního prostředí, regionálních zvláštností, rozvoje
globálních vztahů k Zemi a jejím problémům, vztahu člověka k přírodě a ke světu.
- Pokračovat budeme ve spolupráci s regionálními středisky ekologické výchovy – např. IRIS
v Pv
- Prvky environmentálního vzdělávání jsou zařazeny do témat a učebních plánů, prolínají se
programem ŠVP školy – ŠKOLA S INFORMAČNÍ TECHNIKOU JE HROU.

2. Konkrétní úkoly a akce:
- Pokračování v realizaci oživení zeleného prostoru, Realizace probíhá ve spolupráci s rodiči
a sponzory školy.
- Organizace a sestavení plánu prezentaci žáků ke světovým a evropským dnům (aktivity žáků
6. – 9. roč. např. Den stromů, Den vody, Den Země)
- Projektová činnost a prezentace bude navazovat a vycházet z předcházejících škol. projektů:
Den stromů, Den vody, Den Země, Den zdraví a Vývoj člověka a pokračovat ekologickými
tématy.
Nové projekty: Vztah člověka ke světu – Evropská Unie – poznáváme svět.
- Exkurze a vycházky, získávání konkrétních dovedností, ověřování znalostí dětí bude
pokračovat v tématech vztahujících se k
- Podzimní a jarní výstava rostlin, dřevin –
FLORA Olomouc
- Botanická zahrada – Prostějov
- Okrasné sady a parky – Prostějov
- Zahrádkáři v Prostějově

- Projektové dny: Pokračovat v návštěvách zoologických zahrad formou exkurze pro žáky 2.
stupně, doplnit o možnost navštívit lokalitu Moravský kras- Macocha, termín září- říjen 2016,
jaro 2017- Brněnská ZOO a projížďka parníkem po přehradě.
- V soutěžích a olympiádách budou pokračovat žáci 6. až 9. ročníku – Zelená stezka, Zlatý
list a dalších akcí ekologického sdružení Iris Pv.
- V tradici ,,Zelený týden“ budeme pokračovat ve 4.cyklu u žáků 6. až 9. ročníku – akce je
zaměřena na péči o životní prostředí školy a okolí (zeleň, květinová výzdoba, praktické
určování a poznávání)- patronát a péče o zeleň školy v rámci výuky spec. tříd 6.B. až 9.B.
- Pokračování v účasti na akci ,,EKO DEN“ a ,,EKO JARMARK“ – ekologické sdružení IRIS
- V oblasti výchovy k volbě povolání a profesní orientaci budeme pokračovat v osvědčených
akcích – besedy, přednášky, praktické ukázky lidových řemesel, prezentace zástupců
středních škol a učilišť zaměřených na přírodní a vědní obory.
- Odborná učebna ,,PŘÍRODOPIS“ – změna režimu a řádu pro žáky, ochrana životního
prostředí a majetku školy, využití kontejnerů v atriu školy k výuce a praktické ukázce
pěstování rostlin, výchova ke zdravému živ. stylu. Instalace nové učebny přírodopisu z fondu
EU. Zavedení interaktivní výuky pro žáky 6. – 9. ročníku. 100% využito.
- Průběžné doplňování odborné knihovny, videotéky, DVD a CD.
- V plné možné míře budeme využívat výukových programů Zoologie, Botanika, Člověk a
zdraví, Biologie člověka, Výchova k rodičovství – učebna informatiky.
- Učebnice 6. – 9. roč. přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis doplněny o počty pro žáky a
dokoupeny chybějící ročníky učebnic interaktivního programu nakladatelství Fraus. Objednat
dostatečný počet učebnic pro žáky 8.A a 8.B.
- Ekologická výchova a environmentální výchova žáků 2. stupně pokračuje v praktické
výchově k životnímu prostředí. V prostorách školy jsou nově instalovány sběrné nádoby na
plasty, papír, umělé hmoty, PET láhve a sběr plastových víček. Ustoupili jsme od sběru
elektro zařízení z důvodu nevhodného prostoru. Na školním dvoře máme instalovány Bio
nádoby na zbytky rostlinného materiál- kompostér.
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Mgr. Michaela Kyzlinková

