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Enviromentální výchova….kam směřuje projekt  školy 
 

Metodickým pokynem MŠMT k zajištění 
environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty( EVVO) ze zákona 
123/1998Sb o právu na informace o životním prostředí, byla do 
vzdělávacích osnov zařazena  environmentální výchova.  V novém 
„Školním vzdělávacím plánu  Komunitní školy“ v husinecké škole se 
odráží v předmětech Prvouky, Přírodovědy, Přírodopisu, Vlastivědy, 
Ekologie, Zeměpisu  a  Výchovy k občanství. Pochopitelně s řadou 
praktických  dovedností se žáci  setkávají  i  v dalších  předmětech. 

O nutnosti  rozšíření tohoto vzdělávání a  průběžné  osvěty,  
svědčí stav povědomí žáků základních škol o životním prostředí. 
Současný konzumní způsob života a odtržení od přírodního prostředí, 
většiny mladé populace, je alarmujícím jevem pro léta budoucí. Projekt 
není zaměřen pouze na předávání množství teoretických informací o 
dané problematice, ale hlavní osou je praktické poznávání přírodního 
prostředí, upozorňování na chyby a nedostatky i hledání správných 
přístupů k nápravě. Negativ, špatných přístupů a nařízení z dob 
minulých vidíme kolem sebe dost a dost. Musíme si i uvědomit, že 
odstraňování těchto mocenských zásahů do přírody je proces, který trvá 
desetiletí. Aby se environmentální výchova vžila dnešní mladé generaci 
do  jejich myšlení,   jako samozřejmá činnost při rozhodování, musí se 
podílet na jejich kladném  utváření nejen škola, ale i  rodina, vedení 
obcí,spolků a samozřejmě také média. Doufejme, že si naši žáci 
dokonale osvojí motto  projektu „Ctíme životní prostředí a chováme se 
ekologicky“ a hlavně zásady školního ekologického desatera, které by si 
měli přenášet do praktického života.  

 
 

 
Barevná škola (Lída Hejnová) 

 

Barevná škola (Pavla Ledrerová) 
 
 
 

 

 
Klidný exteriér školy v Husinci s velkou zahradou a třemi hřišti, 
přímo vyzývá k výuce v přírodě. Proto součástí projektu je i 
víceúčelová učebna. 
 
 
…ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA   Úkolů v oblasti EVVO ( 
Environmentální  výchova, vzdělávání a osvěta ) zaměřených na prohloubení, 
aktualizaci a  ochranu  životního  prostředí  je  možno  najít  tolik, že  k jejich  
splnění  určitě nepostačí jeden lidský život.    K pochopení  vztahu mezi  
člověkem a přírodním prostředím je opravdu  nutno vést  od  školních  let  a  
přispívat  tak  systematicky k utváření hierarchie životních  hodnot. A pokud 
k tomu  máme  zázemí  jako  naše  škola z hlediska  exteriéru,  nešlo  než  se  
zamyslet nad  smysluplným  využitím  tohoto  daru.  Proto  vznikl nápad  
vytvořit vlastní  environmentální  zahradu  s venkovní učebnou, která  skýtá  
řadu možností  i  námětů nejen  pro  žáky  školy, ale i  rodičovskou a  
husineckou veřejnost. 

Jakmile se  projekt rozběhl, vedle projekčních  prací a  prvních  
úpravách  prostoru zahrady, nastalo i   hledání, tvorba a  realizace projektů, 
efektivních z hlediska EVVO, neboť  organizací, které  se  touto  
problematikou zabývají je  velice mnoho. Která je však ta nejzkušenější 
z hlediska  odbornosti a především  koncepce rozvoje  životních  dovedností, 
včetně  potřebné   inspirace pro  vlastní činnosti, náměty  i  adaptaci na  místní 
podmínky, bude úkolem celého trvání projektu. 

 
Ač máme  za  sebou necelý půlrok práce,  lze již vyzdvihnout  

konkrétní přínos projektu „Komunitní škola – symbol živé obce“  v řadě  
oblastí. Konkrétně: 
● Jasnou  návaznost na vlastní ŠVP ZV „Komunitní škola a koncepci, týkající 
se zapracování této  problematiky do  jednotlivých  předmětů  -  
PRV,PŘV,EK,PČ,ČJ,VKO,M,VV, TV …. . 
● Spolupráce s řadou organizací zabývajících se EVVO – NPŠ, ICŠ, ….. 
● Projektové akce – Odpady a my ( návštěva Malešice ), akce – NPŠ, …. 
●  Účast v programech a spolupráce – Dřípatka – sběr hliníku, Město Husinec 
– program odpady  a doprava v Husinci, Den Země  - celoroční úklidové akce 
okolí školy a Husinci, 

 



 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním  rozpočtem České republiky. 

ŽÁCI  NESTOJÍ   STRANOU 

Žáci opravdu nestojí stranou v žádné projektové  činnosti. Důležitým  krokem byla i  

návrhářská  činnost  dotýkající se přímo  realizace environmentální školní  zahrady.  

Začalo to přáním, jak má vypadat  budova školy, kdy vznikly velice  zajímavé návrhy 

(můžete posoudit  na stránkách dnešního  zpravodaje ) a  vlastní návrhy zahrady  již 

byly  přímo odborným koncertem  a především  podkladem  i motivací  pro  odbornou 

firmu  Geovizión Plzeň, která  návrh  realizovala. 

 

Veronika Kaštánková 

 

Michaela Podlešáková 

 

Žaneta Mrázová 

CESTY  ODPADU  V HUSINCI 

Již  řadu let  se ve výuce  žáci  zabývají  problematikou  odpadů  a 

nejinak tomu  bylo  s realizací  školního odpadového projektu, 

vedeného panem učitelem J.Jarošem.  Vzdělávací a osvětová 

kampaň  přinesla své  výsledky  a  výstupy  byly předány zástupcům  

našeho  města. Stranou v třídění odpadů pochopitelně nezůstala ani 

škola. Třídíme  papír, plast, hliník  - cena Města Prachatice za  

1.místo v okrese, sklo,  ( ekologické koše ve třídách ). Tím jsme určitě 

pomohli  zlepšit odpadovou situaci  ve škole i našem okolí. Určitě 

vyvrcholením a  velkou  životní  zkušeností pak  byla návštěva  

spalovny odpadů v Praze – Malešicích. 

 

 

T Ř Í D Í T E   O D P A D ? 

Hanka - 8.třída 

Snažíme se doma třídit co se dá: sklo, plast, papír. 

Tomáš – 9.třída 

Abych řekl pravdu, snažím se třídit vše poctivě a docela rád.  Až se 

někdy rodiče diví. 

Zuzana – 7.třída 

Třídím hlavně láhve, protože za některé ještě  dávají  3 koruny. 

Zbyněk – 7. třída 

Ne, netřídím, dělají to za mne rodiče. 

Dominik –9.třída 

Ano, třídím, protože fandím zdravému způsobu  života. Pro celou 

naší rodinu to je naprostá  samozřejmost. 

 

 

Jan Kolda – ano, třídíme vše  

Anča Hejnová -  ano, nechceme znečišťovat prostředí 

Lenka Hodinová – ano, ale jen plast 

Monika Mikešová – ano, ale také jen plast 

Markéta Friedbergerová – ano, třídíme vše 

Michaela Kováčová – ano 

Jan Schindler – ano, třídíme 

Lada Markovcová – ano, trochu třídíme 

Lenka Kovářová – snažíme se třídit 

 

Kontakty na nás 

 

 


