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Abstrakt: 

Tématem této práce je projektové vyučování environmentální výchovy v Praktické 

škole dvouleté. Práce nastiňuje problematiku projektového vyučování a možnosti 

žáků Praktické školy v této oblasti. Záměrem této práce je popsat, jak lze v oblasti 

speciálního školství aplikovat environmentální vzdělávání v podobě jednoduchých 

projektů, založených na spolupráci vedení školy, pedagogů, koordinátora environmentální 

výchovy a žáků. Cílem je tedy poskytnout osnovu a inspiraci při teoretickém a praktickém 

zpracovávání projektu. Dílčím cílem této práce je nastínit oblast vzdělávání žáků s 

mentálním postižením.  

V praktické části jsou specifikovány dva projekty, na kterých se žáci praktické 

školy dvouleté spolupodíleli. Přínos praktické části práce spočívá v prozkoumání 

použitelnosti projektů při vyučovacím procesu. Pro zájemce projektového vyučování jde o 

užitečný návrh vlastní aplikace projektů, včetně zohlednění mentální úrovně žáků a dalších 

aspektů jako je ozdravení klimatu školy. 

Hlavní přínos práce spočívá v nastínění problematiky vzdělávání žáků v Praktické 

škole dvouleté formou projektů, následném vyvození poznatků o projektovém vyučování a 

možnostech realizace environmentálního vzdělávání ve vyučovacím procesu.  

 

Klíčová slova: Žák s mentálním postižením, odborné činnosti, Praktická škola, ekologie, 

ochrana životního prostředí, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. 
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Abstract: 

Theme of this work is project of teaching environmental education in two-year 

practical school. This essay is outlining some problems with project education and 

possibilities of pupils of practical school in this area. Intention of this essay is to describe 

how we can apply environmental education in the form of simple projects which are based 

on cooperation, that all in the area of special education. The goal is to provide an outline 

and inspiration for theoretical and practical processing of project. A partial goal is to 

outline area of education of mental disable pupils. 

There is specification of two projects in the practical part on which will the pupils 

of two-year practical school collaborate. Outcome of the practical part is in the 

examination of usefulness of project in process of teaching the environmental education. 

For those who are interest this is helpful proposal for application of your own projects in 

which is taken into account mental level of pupils and other aspects such as rehabilitation 

of school environment . 

The main purpose of this work is in showing the issue of education of pupils in 

two-year practical school through projects and the following deduction of findings about 

project education and possibilities of realization of environmental education in the teaching 

process. 
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1 ÚVOD 

 

Tato práce pojednává o aktivitách žáků Praktické školy (dále jen PŠ), které se 

zaměřují na ochranu životního prostředí. Žáci 1. a 2. ročníku PŠ tyto aktivity vykonávají 

většinou v předmětech „Ruční práce“ a „Základy přírodních věd“. Vedou žáky k získání 

kompetencí uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu (dále RVP), respektive ve 

Školním vzdělávacím programu (dále ŠVP), tedy k sebereflexi, samostatnosti uvažování, 

povědomí a tvoření představ prostřednictvím konkrétních činností, které se přímo týkají 

lidského konání a vlivu člověka na životní prostředí a z toho plynoucí nutné ochrany 

životního prostředí. Důležité je v tomto vyučovacím a výchovném procesu nejen 

teoretizování, ale především vlastní zkušeností a praxí získaná dovednost, která vede 

k prožitku a pozdějším návykům žáků. Veškeré aktivity vykonávané žáky v rámci školy, 

které se promítají prakticky do všech předmětů a spolupracují na nich všechny třídy, vedou 

i k ozdravení klimatu školy. 

V teoretické části se věnuji systému českého školství na úrovni Praktické školy 

(dále PŠ) s dvouletou přípravou, možnostem začlenění environmentální výchovy do 

vyučovacího procesu a problematice environmentálního vzdělávání na školách obecně.  

První kapitola pojednává o legislativě a Školském zákonu č. 561 z roku 2004. Dále 

krátce specifikuji problematiku vzdělávání žáků s mentální retardací. Další kapitola 

teoretické části se věnuje pojmu environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (dále 

EVVO) a možnostem začlenění EVVO do vyučovacího procesu na PŠ. Jednou z cest 

k plnění EVVO na školách je práce formou projektů, což je obsahem další kapitoly této 

práce. 

V praktické části mojí bakalářské práce pokračuji na téma odpady, které jsou 

celosvětově diskutovaným problémem. Následují dva projekty EVVO, které se přímo 

týkají této problematiky, jejichž prostřednictvím žáci PŠ plnili průřezové téma ŠVP - 

environmentální výchova. Smyslem a záměrem projektů zaměřených na hospodaření 

s odpady je rozvíjet prostřednictvím různých konkrétních činností kladný vztah žáků k 

sobě, k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Žáci se učí poznávat a chápat, že lidská 

činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Hlavním cílem je motivovat 

děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. V rámci projektů 
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mají žáci možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně si osvojovat znalosti, 

dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí a k vytváření si základních 

ekologických návyků. 

Záměrem této práce je přehledně zdokumentovat projekty včetně fotografií 

zaměřené na konkrétní aktivity environmentální výchovy, které budou předlohou 

pedagogům na Praktické škole. Tyto projekty jsou zpracovány tak, aby pedagog mohl 

kdykoliv projekty použít a aplikovat ve vyučovacím procesu nebo se inspirovat a připravit 

podle již zpracovaného materiálu projekt obdobný. Zpracované projekty se také mohou 

obohacovat a přizpůsobovat typu školy a žákům. 

 

2 Cíle a úkoly práce 

 

 Cílem práce je ukázat možnost jiného přístupu k vyučovacímu procesu. Na 

základě teoretických znalostí obohatit, zatraktivnit vyučovací proces a nenásilnou formou 

ukázat žákům i pedagogům, jak lze ve škole pracovat. Předpokládám, že dobře připravený, 

zpracovaný a realizovaný projekt přitáhne pozornost, zaujme pedagogy i žáky a napomůže 

k ozdravení klimatu školy.  

 Cílem je též nastínit jak lze využít koordinátora EVVO na škole, který má 

k dispozici veškerý výukový, obrazový a didaktický materiál. Spolupráce s koordinátorem 

též poskytne vzájemnou podporu při realizacích projektů a odborné vedení.  

Dalším cílem této práce je připravit učební plán tak, aby plnil principy 

mezipředmětových vztahů, korespondoval s průřezovým tématem Environmentální 

výchova podle ŠVP, který nám dává možnost toto téma plnit formou integrace do 

jednotlivých předmětů nebo formou projektů na dané téma. 

 Úkolem této práce je ukázat, že pedagog, který pracuje s žáky s mentálním 

postižením, může obohatit vyučovací proces sobě i žákům o metody, které všechny 

zúčastněné zaujmou, povedou je k samostatnosti, spolupráci, komunikaci a především k 

uvědomění si potřeby šetrného zacházení s životním prostředím. Dále předpokládám, že se 

problematika  nakládání s odpadky, konkrétně třídění odpadků, stane běžnou součástí dění 

ve škole a potřebou celé školy. 
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3 Praktická škola dvouletá 

 

Výuka na základní škole praktické dvouleté se řídí Učebními dokumenty oboru 

vzdělání 78-62-C/02 Praktické školy dvouleté schválenými MŠMT dne 9. prosince 2004, 

č. j. 32 090/2004-24 s platností od 1. září 2005 a dodatkem MŠMT č. j. 20 597/2005-24 ze 

dne 23. května 2005. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola 

dvouletá Odbor 28 MŠMT ČR. 
1
 (dokument MŠMT 2005) 

 

3.1 Možnost výchovy a vzdělávání mentálně retardovaných 

 

Výchovu a vzdělávání mentálně retardovaných osob je nutné chápat jako 

celoživotní proces. Tento proces můžeme realizovat přímo v rodinách, v ústavních 

zařízeních sociální péče a ve vzdělávacích zařízeních. Vzhledem k limitu v poznávacích 

procesech oproti většinové populaci výrazněji vystupuje potřeba jejich permanentního 

rozvíjení, stálého opakování a prohlubování znalostí a dovedností a soustavného vedení ke 

stálé komplexnějšímu poznávání okolních skutečností. Učení je dle zkušenosti řady 

pedagogů hlavní a nejúčinnější terapií mentální retardace. 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 MŠMT: Učební dokument oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktické školy dvouleté ze dne 9. prosince 2004, 

č. j. 32 090/2004-24 s platností od 1. září 2005 
2
 PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 

2006. s. 208. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 80-86633-40-3 
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3.1.1 Charakteristika Praktické školy dvouleté 

 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává 

možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, 

případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, 

které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. 

Praktická škola dvouletá rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a 

hodnoty získané v základním vzdělávání. Tato škola poskytuje obsahově širší vzdělání 

spojením všeobecného a odborného vzdělávání. 

Vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život a přípravu na výkon 

povolání nebo pracovní činnosti. Obsah, formy a metody středního vzdělávání jsou 

přizpůsobeny vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Důraz je kladen především na 

vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke 

zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení 

sociální integrace. 
3 

 

3.1.2 Vstupní předpoklady žáků 

 

Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, 

kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole, v 

nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém 

ročníku základní školy. 
3
 

 

 

 

 

                                                           
3
 MŠMT: Vyhláška č. 174/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 
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3.1.3 Cíle vzdělávání 

 

Cílem praktické školy dvouleté je naučit žáky znalostem, které budou v reálném 

životě využívat a dále rozvíjet a poskytnou jim základy pro tzv. celoživotní vzdělávání. 

Plnění cílů vzdělávání závisí na míře využívání podpůrných opatření žáků se zdravotním 

postižením, především s mentálním postižením, jejich schopnostech, možnostech, míře a 

stupni postižení. Dosažení uvedených cílů znamená posílení předpokladů integrace žáků 

do společnosti. 
4 

 

3.1.3.1 Cíle praktické školy dvouleté 

 

 rozšiřování a prohlubování poznatků získaných v základním vzdělávání 

 upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí, zkvalitňování vědomostí, dovedností 

a formování postojů 

 podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnému 

řešení problémů 

 vedení žáků k využívání komunikativních dovedností (případně alternativních 

způsobů komunikace), používání účinné a otevřené komunikace 

 rozvíjení tělesné, duševní a specifické schopnosti a dovednosti žáků 

 rozvíjení vnímavosti, rozvíjení vztahu k lidem, prostředí, přírodě a směrování i v 

souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 formování odpovědného postoje k plnění svých povinností a respektování 

stanovených pravidel 

 vedení žáků k vytrvalému a pečlivému přístupu, k týmové i samostatné práci 

 vedení žáků k osvojování poznatků a pracovních postupů a připravovat je k 

vykonávání pracovních činností, pro které byli připravováni pro uplatnění se na 

trhu práce 
4
 

 

                                                           
4
  Rámcový vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou. RVP pro praktickou školu dvouletou 

[online]. č.j.: 13 155/2010-28. 25. května 2010 [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: 

<http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-

programy/ramcove-programy-pro-specialni-vzdelavani> 

http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-programy-pro-specialni-vzdelavani
http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-programy-pro-specialni-vzdelavani
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3.1.4 Absolvent praktické školy 

3.1.4.1 Očekávané výstupy absolventa 

 

 osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu 

 rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností 

srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou, rozumí smyslu sdělení, umí vést 

dialog, naslouchat druhým a adekvátně reagovat na jejich sdělení 

 plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce, 

respektuje práci vlastní i druhých 

 rozvíjí své osobnostní kvality, vědomě dodržuje morální zásady, orientuje se v 

základních mravních hodnotách, respektuje základní pravidla společenského 

chování, kultivovaně vystupuje na veřejnosti i v soukromí 

 rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky 

 chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví i zdraví 

jiných, dovede se podílet na ochraně životního prostředí 

 je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se 

základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků 

nedodržování zákonů a porušování lidských práv 

 osvojil si základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v 

každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka, zná 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, chápe závažnost 

rozhodování o své budoucí životní a profesní orientaci 

 je motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností 
4 

(Tamtéž, dle RVP) 
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3.1.4.2 Možnosti pracovního uplatnění absolventa 

 

Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních 

schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v 

sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných 

pracovištích. 
4
 (Tamtéž, dle RVP) 
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4 Environmentální výchova 

4.1 Metodický pokyn k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě ve 

školách a školských zařízeních 

 

Tento metodický pokyn vyplývá ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 

životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 10. 2000 č. 1048 o 

Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. 

Informuje ředitele základních a středních škol, ředitele školských zařízení o 

environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, doporučuje postupy při realizaci 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

 

4.1.1 Pojem environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

 

 předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů 

člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního 

hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje 

 rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů 

ekologických, technicko technologických, ekonomických i sociálních 

 podněcovat aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání 

 ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti 

a spolupráce v mezilidských vztazích 

 působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve 

smyslu potřeb udržitelného rozvoje 
5
 

 

 

 

                                                           
5
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi. In: Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) [online]. Č. j. 16745/2008 - 22. 27. října 2008, Poslední změna souboru: 
2013-10-09 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/modules/search/index.php?plugin=3&query=koordin%C3%A1tor%20evvo 

http://www.msmt.cz/modules/search/index.php?plugin=3&query=koordin%C3%A1tor%20evvo
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EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje, 

který je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské 

civilizace. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy Evropské 

unie. Základním předpokladem nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení 

ekologického vědomí lidí a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy 

v celé technicko ekonomické a sociální oblasti. 

Novelizovaný Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO č. j. 16745/2008–22 

dále uvádí: „Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, 

k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i 

pochopení vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní.“  
5
 (Tamtéž, dle 

MŠMT – EVVO) 

Obsahem je vzdělání, jež se vztahuje k životnímu prostředí, tedy soubor poznatků, 

dovedností, vyznávaných hodnot, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí a 

rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí. EVVO je i preventivním nástrojem 

ochrany životního prostředí. 

 

4.1.2 Jak začlenit environmentální výchovu do vyučovacího procesu 

 

Do roku 2001 bylo ekologické snažení ve školách závislé na vedení školy. Nadšení 

iniciátoři museli být obrněni notnou dávkou trpělivosti a nadhledu. Metodický pokyn 

MŠMT k zajištění environmentální výchovy z roku 2000 (platný od ledna 2001 a 

novelizovaný v roce 2008), doporučil vytvoření školního programu ekologické výchovy 

s dlouhodobou účinností a konkretizací na školní rok. Každá škola může pověřit 

koordinátora environmentální výchovy, který vypracuje strategický plán školy a dále 

spolupracuje při jeho plnění. 

 

V našich školách se stále většinou učí jednotlivé izolované předměty a málokdy se 

setkáme s jejich propojením. Je jasné, že některé věci se propojovat nedají, ale přesto se 

zdá, že se málokdy setkáme s komplexním přístupem. Jednou z možností, jak propojit 

zdánlivě nesouvisející vzdělávací obsahy, jsou projekty. Průřezová témata RVP na naší 

škole plníme především formou projektů nebo integrace do jednotlivých předmětů. Školní 
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koordinátor environmentální výchovy může doporučovat cesty k realizaci projektů, 

navrhovat formy začlenění průřezových témat do výuky. Potřebuje k tomu ale hodně sil, 

trochu talentu, zkušenosti a především schopné kolegy ze sboru a podporu vedení školy. 

 

4.2 Koordinátor EVVO 

 

Koordinátor EVVO je pedagogický pracovník, který ve škole iniciuje a koordinuje 

rozmanité formy ekologické (environmentální) výchovy. Spolupracuje přitom s vedením 

školy, s ostatními pedagogickými pracovníky, žáky, správními zaměstnanci. Měl by úzce 

spolupracovat i se školním koordinátorem Školního vzdělávacího programu. 

V prosinci 2001 stát doporučil plnit komplexní ekologickou (environmentální) 

výchovu ve školách a školských zařízeních metodickým pokynem MŠMT č. j. 

32338/2000-22. Z metodického pokynu vyplývá, že pro komplexní přístup je zapotřebí, 

aby na škole fungoval někdo, kdo činnosti iniciuje, koordinuje – „koordinátor ekologické 

výchovy“.  Velmi důležité je to, zda je činnost koordinátora podporována vedením školy. 

Trpělivý koordinátor se pokouší organizovat změny ve výuce i v samotném životě 

školy. Může sám organizovat akce nebo projekty, nebo je může pouze doporučovat méně 

zkušeným kolegům. Může vedení školy navrhovat změny směřující k vlídnému prostředí 

školy. Přináší do školy novinky jako např. literaturu, právní dokumenty, tipy na nové 

pomůcky, náměty na projekty, exkurze, výlety, cvičení v přírodě, ozdravné pobyty, 

kontakty na osobnosti, firmy, střediska EVVO. Koordinátor také zajišťuje propagaci 

environmentálních aktivit v tisku, připravuje projekty, soutěže, výstavky aj. 

Průřezová témata školních vzdělávacích programů mají mnoho společného, v praxi je 

mnohdy nejde oddělovat. Žádoucí je proto aktivní účast koordinátora EVVO na přípravě a 

realizaci projektů. 
5 

(Tamtéž, dle MŠMT – EVVO) 
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4.3 Projekt 

4.3.1 Cesta k plnění environmentální výchovy na školách 

 

Projekt z latinského pro-jicio, pro-iectum, návrh, rozvrh znamená: Nějaký 

zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku. Jinak 

řečeno též časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo 

služby.
6
 

Podle S. Velinského píše ve své publikaci Jana Kratochvílová: „... projekt je určitě 

a jasně navržený úkol, který můžeme předložit žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý 

tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“ (cit) 
7
 „O projektech se hovoří často 

v souvislosti se vzděláváním, se školami a jejich aktivitami. Co se však za ním skrývá ve 

školním prostředí? Jak mu rozumí sami učitelé? Je vše, co pojmenovávají a realizují jako 

projekt, skutečně projektem?“ (cit) 
7
 

Zjednodušeně řečeno projekt je plánovaná činnost, která směřuje k nějakému cíli. 

Vytváření projektů se nazývá projektování a člověk, který se tím zabývá, je projektant. 

Výhodou projektu je týmová spolupráce. Problémem je tento tým sestavit, protože lidé, 

kteří se podílejí na realizaci projektu, zároveň nesou plnou odpovědnost za svou práci. 

Chceme-li napsat, prosadit a úspěšně zrealizovat projekt, musíme být sami 

přesvědčeni o jeho smysluplnosti a prospěšnosti. Projekt je považován za komplexní 

metodu vyučování nebo za organizační formu, je však pojímán i jako specifický způsob 

zpracování obsahu vyučování, jako jedna z variant způsobu koncentrace učiva a typ 

vzdělávací strategie založené na aktivním přístupu žáka k vlastnímu učení. Umožňuje 

naplňovat potřeby a zájmy žáků, rozvíjet jejich schopnosti, posilovat seberegulaci při 

učení, změnu rolí učitele a žáka, týmovou spolupráci, aktualizaci školních podnětů, 

interdisciplinaritu. Projektové vyučování zahrnuje teoretické i praktické činnosti, které 

směřují ke konečnému produktu. Cílem projektového vzdělávání a výchovy je aktivní 

                                                           
6
 Wikipedie. Projekt [online]. 2014, Stránka byla naposledy editována 2. 4. 2014 [cit. 2015-04-02]. Dostupné 

z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt 
7
 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, c2006, 160 

s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 100. ISBN 80-210-4142-0.  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
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přístup k získávání informací a učení, propojení teorie a praxe a výchova k zodpovědné a 

samostatné práci.
 8

 

 

4.3.2 Plánování projektu 

 

Při plánování projektu je vhodné postupovat podle určitého obecného schématu a 

dle něj dané téma konkretizovat a rozpracovat: 

 vybrat problém k řešení v projektu (např. v rovině žáka a v rovině učitele) 

 zvolit výstup projektu (závěrečný produkt projektu) 

 vytvořit časové rozvržení projektu (kdy se projekt uskuteční, jak dlouho bude 

probíhat, zda nepřetržitě nebo s přestávkami atd.) 

 zvolit prostředí, kde bude projekt realizován 

 vymezit účastníky, kteří se projektu zúčastní 

 vytvořit organizaci projektu 

 zajistit vhodné podmínky pro realizaci (materiální, personální, finanční) 

 stanovit způsob hodnocení projektu (jak bude hodnocen a kdo bude hodnotit) 
9
 

 Při realizaci projektu postupujeme vždy podle stanoveného plánu. Není na závadu, 

pokud v průběhu vlastní realizace projektu nastanou drobné změny, které souvisejí s 

vývojem konkrétních okolností. Tyto změny by měly být pod kontrolou hlavního 

realizátora, který je bude řídit, usměrňovat, rozvíjet či redukovat a postupně začleňovat do 

plánů a cílů vlastního projektu. 

Na realizaci projektu se žáci aktivně podílejí např. shromažďováním vhodného 

materiálu s projektem souvisejícím, třídí ho, zpracovávají, analyzují a kompletují. Pedagog 

vystupuje v roli poradce, koordinátora činností, usměrňuje a řídí konání žáků v případě, že 

se odklánějí od záměrů a cílů projektu. Hlavní pedagogickou intervencí v případě realizace 

projektů je podpora a motivace žáků k jeho dokončení. 

                                                           
8
 TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M.: Učíme v projektech. PORTÁL Praha 2009. ISBN: 

978-80-7367-527-1 
9
 SKÝBOVÁ, J. Environmentální výchovné projekty: pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, 44 s. ISBN 978-807-2903-764. 
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Náročnost projektů by měla odpovídat věkové kategorii žáků. Prezentovat výsledky 

projektu můžeme různými způsoby. V každém případě je tato fáze více než nutná, ať je 

prezentována rodičům, v rámci třídy, školy, veřejnosti nebo institucím zainteresovaným na 

průběhu projektu. 

 Výstupy projektu můžeme prezentovat ústně, písemně, prezentací praktického 

výrobku, formou videozáznamu, audio nahrávky nebo fotodokumentace, dále jako knihu či 

časopis, model, pomocí besedy, přednášky, vlastní realizací výletu nebo exkurze a na 

internetových stránkách. Hodnocení je nedílnou součástí realizace každého projektu. 

Odpovědně a pečlivě provedené hodnocení projektu se vždy odrazí na kvalitě projektu 

následujícího. 
9
 

4.3.3 Metodika tvorby projektů 

 

Před započetím vlastní tvorby projektu je vhodné postup tvorby projektu přehledně 

a logicky rozpracovat. Jana Skýbová navrhuje následující strukturování: 

 Název projektu 

 Autorský tým 

 Cílová skupina 

 Místo a čas realizace 

 Účel projektu 

 Závěrečný výstup, výstupy 

 Předpokládané činnosti 

 Předpokládané cíle 

 Organizační činnosti 

 Využívané výukové metody 

 Pomůcky 

 Způsob závěrečné (případně dílčí) prezentace 

 Závěrečné (případně dílčí) hodnocení projektu 
9
 

 

                                                           
9
 SKÝBOVÁ, J. Environmentální výchovné projekty: pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, 44 s. ISBN 978-807-2903-764. 
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4.3.4 Metoda řešení projektu 

 

 Stanovení základní myšlenky 

 Identifikace problému, hypotézy, výzkum 

 Plánování práce v terénu 

 Metody 

 Pomůcky 

 Vlastní práce v terénu a zaznamenávání výsledků 

 Prezentace výsledků 

 Hodnocení projektu 

 Závěry, výstupy 

Aby měl projekt úspěšný průběh, musí perfektně fungovat spolupráce všech 

zúčastněných aktérů, kteří musí být samozřejmě dostatečně informováni. Dále je potřeba 

zabezpečit dostačující materiální i finanční zajištění. Propojení prostředí realizace projektu 

s externím prostředím se předpokládá. Řídící aktér projektu funguje ideálně jako poradce. 

Projekt musí být svou náročností přiměřený cílové skupině, aby nebylo narušováno 

pozitivní naladění všech aktérů projektu. 
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4.3.5 Zařazení environmentálních projektů do školních plánů environmentální 

výchovy 

 

Celoškolní roční plány EVVO mohou být koncipovány společně pro první i druhý 

stupeň ZŠP a třídy Praktické školy. Zařazujeme dílčí krátkodobé a střednědobé 

environmentální projekty (jednodenní, týdenní až měsíční) do koncepce celoročního plánu 

EVVO. Na přípravě plánů se ideálně podílejí všichni vyučující tak, aby docházelo 

k integraci v jednotlivých předmětech. Na škole je vhodné ustanovit funkci odborného 

garanta celoškolního projektu EVVO (viz. koordinátor EVVO). Učitelé by měli mít 

možnost se odborně i metodicky vzdělávat. Vedení školy by ve spolupráci s koordinátorem 

EVVO mělo před započetím projektu provést nezbytnou finanční rozvahu, jelikož bez 

dostatečného zajištění materiálních potřeb nelze projekt úspěšně realizovat.
 

Každá škola má v současnosti pro svou výchovnou a vzdělávací práci široké 

hranice, vymezené Rámcovým programem. Tyto hranice jsou velkou příležitostí pro 

tvorbu vlastních ŠVP (i třídních vzdělávacích programů), které vyhovují dětem v konkrétní 

lokalitě. Zaměření školy a tím i ŠVP má velké výhody, prakticky podporuje individuální 

přístup, možnost výběru tématu k řešení aktuálních problémů, poznat pečlivě blízké okolí, 

vytvořit pocit sounáležitosti s komunitou, obcí a poznávat tradice. 
9
 

 

Projekt ve výuce založené na vzájemné interakci svojí povahou působí na 

samotného žáka, učitele, na procesy učení se, ale má i přesah do okolního prostředí školy, 

jde za její hranice. Spolupodílí se na celkové změně klimatu třídy a školy. 
7
 

(Kratochvílová, 2006) 

 

 

  

 

 

                                                           
9
 SKÝBOVÁ, J. Environmentální výchovné projekty: pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, 44 s. ISBN 978-807-2903-764. 
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Tuto situaci znázorňuje Kratochvílová schematicky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chce-li učitel ve výuce pracovat s projekty, pak musí věnovat hodně pozornosti 

utváření vhodného klimatu třídy, které je nezbytnou podmínkou úspěšné realizace 

projektu.“ 
7 

(Kratochvílová, 2006)
 

Tuto skutečnost pedagogovi ztěžuje nejen to, že pracuje s dětmi s mentální 

retardací, ale i jejich návyky a chování, které odráží samotné výchovné prostředí, z kterého 

pocházejí. Mluvíme o prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a výchově v rodině.  
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5 Ochrana životního prostředí 

 

Pokud nás zajímá ochrana životní prostředí a potažmo se zajímáte i o to, jak 

můžeme svou existencí stav životního prostředí vylepšit, je důležité začít u sebe. Cokoli 

děláme, produkuje to odpad. Jsme konzumní společnost. Každý Čech ročně vyprodukuje 

více než 500 kilogramů odpadu, celostátně to pak činí více než 5 miliónů tun komunálního 

odpadu. 

Třídění odpadů předchází recyklaci, které ovšem svět nespasí. Ale je jedním z 

projevů civilizovaného člověka, který ví, že máme jen jeden svět a že se k němu musíme 

chovat ohleduplně. V České republice je v současnosti k dispozici více než 213 000 

kontejnerů na tříděný odpad. Je třeba rozlišovat třídění odpadu, což je činnost, při které se 

odpady třídí podle druhu, a recyklaci. Otázka recyklace se tak stává v širším pohledu i 

otázkou existence naší civilizace.
 

 Třídění odpadu námi obyvateli má za primární cíl snížit negativní dopad produkce 

obalového průmyslu na životní prostředí a společnost jako takovou. Účelem třídění odpadu 

je zredukovat objem celkového komunálního odpadu a vytřídit z něj ty složky, které je 

možné dále využívat a poskytnout je tak zpracovatelům k dalšímu využití, popřípadě 

zlikvidovat jinak než skládkováním nebo pálením. Tříděním odpadu snižujeme množství 

odpadu, které bychom jinak svezli na skládky pro příští generace nebo je spálili ve 

spalovnách odpadu. Účelem třídění odpadu je snížit negativní dopad obalového průmyslu 

na společnost. 
10

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Třídění odpadu. Třídění odpadu [online]. 2007 [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: http://www.trideniodpadu.cz 

http://www.trideniodpadu.cz/
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5.1 Odpady 

 

S každou aktivitou člověka je spojena i produkce odpadů. S odpady se setkáváme 

na každém kroku, představují trvalé nebezpečí pro životní prostředí, jehož jsme součástí. 

Učitel v přípravné fázi praktických cvičení seznámí žáky s problematikou odpadů. 

Teoretické znalosti může učitel čerpat např. v knize Martina Braniše „Základy ekologie a 

ochrana životního prostředí“, kde v kapitole o odpadech najdeme: „Každá látka má svůj 

zdroj, tedy již na Zemi existuje. Po skončení životnosti výrobku nemizí, ale v každém 

případě se vrací zpět do prostředí“. (cit) 
11

 

Pro každou surovinu a s ní spojenou lidskou výrobní činnost lze sledovat osud 

využívané látky, její životní cyklus, čili jakýsi metabolický proces získání, zpracování, 

využití a odstranění. Při každé přeměně získané látky však vzniká nějaký odpad. 

„Odpad je následek výroby a spotřeby“ (cit) 
11

. Tato tvrzení s žáky ověříme 

v projektu „Kam s odpadky“. Pokračuji v citaci: „Ani člověk, ani příroda ve skutečnosti 

nic nevytvářejí a nic nespotřebovávají, pouze přetvářejí (transformují). Opomenutí 

principu koloběhu látek (tedy i zákona zachování hmoty) vede k nepochopení problému 

odpadů, které prostě vznikat musejí.“ (cit) 
11 

Žáci se učí pochopit i definici odpadu. „Odpad je chápán jako věc, které se chce její 

majitel či původce zbavit, nebo věc, jejíž odstranění je nutné z hlediska ochrany životního 

prostředí, popř. ochrany zdraví člověka.“ (cit) 
11 

Žáci musí získat základní přehled druhů odpadů podle jejich původu. Podle toho 

rozdělujeme odpady na odpady: 

 rostlinného a živočišného původu 

 minerálního původu 

 z chemických procesů 

 komunální z obcí 

 radioaktivní 

                                                           
11 BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí: učebnice pro střední školy. 3., aktualiz. vyd. 

Praha: Informatorium, 2004, 203 s. ISBN 80-733-3024-5.  
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Jakmile je odpad vyprodukován, podléhá obvykle řadě předpisů a norem. Není 

možné, aby se odpad hromadil na místě vzniku. Je třeba, aby byly následky produkce 

odpadu minimalizovány. Proto je přijímána řada opatření k jeho nejvhodnějšímu způsobu 

zneškodnění. 
11 

(Braniš, 2004) 

Způsoby zneškodňování odpadů je pro žáky PŠ velmi těžké pochopit. Proto je 

vhodné do výuky zařadit jednoduché pokusy jako např. výroba ručního papíru. Vhodné a u 

dětí velmi oblíbené exkurze jsou také možností jak s touto problematikou pracovat. Viz 

projekt „Kam s odpadky“. 

Braniš v jednotlivých odstavcích vysvětluje možnosti zneškodňování odpadů, 

konkrétně:  

 Recyklace 

 Kompostování 

 Ředění 

 Skládkování 

 Vitrifikace 

 Tepelné zpracování 

 Snižování produkce odpadů 
11 

(Braniš, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

6 Projektové dny: „Kam s odpadky“ 

 

Projekt je vzdělávací metoda s poměrně širokým záběrem. Jde o teoreticky 

zpracovaný dokument, na jehož vzniku mohou spolupracovat žáci s pedagogy. 

V podmínkách speciálního školství při práci s žáky s mentálním postižením jde spíše o 

dokument zpracovaný pedagogem a připravený k realizaci. 

Vyučovací projekty nabízejí možnost, jak realizovat výuku, která bude mimo jiné 

smysluplná a jíž se žáci budou účastnit zodpovědně. 

Cílem projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí s 

tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě, spojit obsah učení se životem. Jedná se o 

nejkomplexnější vyučovací metodu. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí 

na ni z různých stran. 

Projekt je zpracovaný ve své teoretické části převážně podle metodiky Jany 

Skýbové. Jelikož je každý projekt originálem jeho tvůrce, nelze se striktně držet všech 

metodických pokynů jak je J. Skýbová navrhuje. Je nutné každý projekt navrhnout a 

zpracovat dle možností školy, pedagogů, koordinátora, učebních plánů a žáků. Nezbytná je 

spolupráce všech zainteresovaných. 

 

Úvod 

Tyto projektové dny žáci PŠ plní při exkurzích do mlékárenského provozu a 

obchodu s potravinami.  Dále pak  získávají informace o odpadovém hospodářství na 

internetu, z informačních letáků a z výukové „Krabice odpadů“, kterou si škola zapůjčila 

ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Činnosti v rámci projektových dnů prolínají 

všemi předměty. Žáci PŠ připraví realizaci projektu „Příroda bez odpadků“. 

 

Obsah 

 Hlavní cíl projektu  

 Vedlejší cíl projektu  
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 Délka projektu 

 Metody užité v projektu 

 Praktické činnosti 

 Seznam pomůcek 

 Předpokládaný výstup 

 

Hlavní cíl projektu 

Naučit žáky rozpoznávat jednotlivé druhy obalových materiálů, jako budoucího 

odpadu. Například obalový materiál mléčných výrobků obsahuje prakticky všechny druhy 

odpadů.  Hlavním cílem projektu je tedy ukázat dětem cestu produkce odpadů např. v 

potravinářském provozu, konkrétněji při exkurzi do mlékárenského podniku, kde v podobě 

obalů vzniká, až po jeho likvidaci. 

 

Vedlejší cíl projektu 

Celý projekt ovšem směřuje k tomu, aby se žáci PŠ aktivně podíleli na projektu 

„Příroda bez odpadků“ a svými nabytými vědomostmi a dovednostmi přispěli k třídění 

odpadů v rámci celé školy 

 

Délka projektu 

Celý projekt prakticky proběhne v rámci dvou týdnů v předmětech Dílenské práce a 

Základy přírodních věd. 

 

Metody užité v projektu 

 problémové vyučování 

 skupinová práce 

 exkurze 
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 práce s PC 

 vyučování prožitkem 

 práce s informací 

 diskuze k tématu 

 třídění a likvidace odpadů správným směrem 

 

Praktické činnosti 

Žáci absolvují exkurzi do mlékárenského podniku (viz obr. č. 1). Pracují s texty o 

odpadech (viz příloha č. 1), na internetu vyhledávají informace o odpadech a možnostech 

jejich likvidace. Dále pracují s materiály z „Krabice odpadů“ (viz příloha č. 2). Žáci jsou 

seznámeni s projektem „Příroda bez odpadků“ a spolupracují na jeho realizaci (viz obr. č. 

2). 

V diskuzi pak žáci toto téma řeší s učitelem a koordinátorem EVVO. Žáci jsou 

seznámeni s možnostmi realizace projektu “ Příroda bez odpadků“ na kterém se prakticky 

budou podílet. Své návrhy zapisují nebo kreslí. Vytvoří pozvánky k projektu pro nižší 

stupeň. Dále v dílnách připraví materiál pro tvorbu makety přírody a navrhnou prostor 

realizace budoucího projektu. Vše za plné podpory učitelů a koordinátora EVVO. 

 

Seznam pomůcek 

PC, Krabice odpadů, pracovní listy, obrázkový materiál, plakáty s odpadovým 

hospodářstvím, plakáty tříděného odpadu, kartony, překližka, textil, nůžky, dílenské 

nářadí, lepidla, barvy, štětce. 

 

Předpokládaný výstup 

Žáci se na základě přímého kontaktu seznámí s množstvím a druhy produkovaného 

potencionálního odpadu (v rámci exkurze do mlékárenského podniku s obalovým 

materiálem, který se v budoucnu stane odpadem). Jsou schopni rozpoznat základní druhy 

odpadů, chápat množství odpadků vyprodukované lidskou společností a pochopit nutnost 



29 
 

odpady likvidovat co nejšetrnější cestou. Seznamují se především s pojmy třídění, 

likvidace a recyklace odpadů. 

Dále se učí toleranci, komunikaci, kooperaci, samostatnosti pracovat a uvažovat 

nad daným problémem. Pracují ve skupině, vzájemně se tolerují a naslouchají si.  

Používají různé nástroje a nářadí, pracují s netradičními materiály. Připravují se na 

roli starších spolužáků v rámci školy a odpovědnost za přípravu, realizaci projektu a za 

následnou kontrolu třídění odpadků ve škole. 
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7 Projekt „Příroda bez odpadků“ 

 

Úvod 

Tento projekt si žáci PŠ připraví při pracovních činnostech v předmětu Ruční práce 

a předmětu Základů přírodních věd a realizovat ho budou v prostorách školy – konkrétně 

na velké chodbě v patře. Žáci nižšího stupně se svými třídními učiteli budou pracovat dle 

pokynů žáků PŠ.  

Obsah 

 Hlavní cíl projektu  

 Dílčí cíle projektu  

 Metody užité v projektu 

 Praktické činnosti 

 Rozsah projektu 

 Seznam pomůcek 

 Předpokládaný výstup 

 

Cílová skupina 

Žáci Praktické školy a žáci nižšího stupně Základní školy praktické. 

Projekt „Příroda bez odpadků“ uskuteční žáci PŠ za spolupráce učitele Ručních 

prací, ZPV, třídních učitelů nižšího stupně ZŠP. Učitelé, kteří se ho se svými žáky 

zúčastní, pomohou jednotlivé části vytvářet dle pokynů žáků a učitelů PŠ. (viz obr. č. 3) 
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Tabulka 

Začlenění projektu do ŠVP formou integrace do předmětů 

Cílová skupina žáků Počet žáků Předměty 

   

1. ročník 7 Pv, Vv, Vu, Tv 

2. ročník 9 Pv, Vv, Vu, Tv 

3. ročník  8 Pv, Vv, Vu, Tv 

4. ročník 11 Pv, Vv, Př, Vl, Tv 

5. ročník 9 Pv, Vv, Př, Vl, Tv 

1. a 2. ročník PŠ 8 ZPv, Rp 

Celkový počet žáků 52  

Vysvětlivky zkratek: Pv – pracovní vyučování, VV – výtvarná výchova, VU – věcné 
Učení, Př – přírodověda, Vl – vlastivěda,Tv – tělesná výchova, ZPv – základy přírodních 
věd, Rp – ruční práce 
 

Hlavní cíl projektu  

1) na základě osobního kontaktu s přírodou pozitivně ovlivnit vztah žáků nižšího 

stupně k životnímu prostředí 

2) seznámit žáky s vlivem člověka na životní prostředí 

 

Dílčí cíle projektu 

 prohloubit estetické vnímání a cítění kontaktu s přírodou 

 prohloubit emoční vztah k životnímu prostředí 

 vztah člověka k životnímu prostředí, devastace životního prostředí odhazováním 

odpadků 

 uvědomit si nutnost ochrany přírody 

 naučit žáky, co do přírody (ne)patří 

 kam patří odpad, jeho likvidace, nutnost třídění  
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Metody užité v projektu 

 problémové vyučování 

 skupinová práce 

 výtvarné a pracovní činnosti z dostupných materiálů 

 vyučování prožitkem 

 monitoring odpadů 

 diskuze na téma odpady 

 třídění a likvidace odpadů správným směrem 

 

Přípravu a realizaci jednotlivých částí projektu budou mít žáci na starost ve 

skupinách. 

Praktické činnosti 

Žáci získají v rámci výuky nové poznatky o přírodě, přírodních kulturních 

památkách a přírodních rezervacích. Organizovaně s vyučujícími nebo lektory střediska 

environmentální výchovy činí vycházky a exkurze do přírody.  

Formou pracovních listů nebo návštěvou obchodu se seznamují s materiály, které se 

používají jako obalové. Pomocí naučných a informačních textů, didaktických pomůcek 

z knihovny EVVO se učí rozpoznat druhy odpadu, třídit ho, dobu rozkladu (viz příloha č. 

3) v přírodě atd. Dále se seznamují s pojmem třídění, recyklace, likvidace odpadů.  To vše 

nejlépe hravou formou.  

 

 fáze přípravná – žáci 

Žáci se seznamují se základními pojmy z oblasti příroda, ochrana přírody, vztah 

člověka k přírodě, odpady, které produkuje člověk. V této fázi je využíváno textových, 

obrazových materiálů, učebnic a vzorků (hygienicky nezávadných) odpadů. 

V přírodě se žáci učí vnímat přírodu všemi smysly, poznávat zajímavá místa, 

CHKO, rozmanitost rostlinných a živočišných druhů, orientaci a porozumění textům na 

tabulích naučných stezek, monitorovat odpady, které do přírody nepatří. 
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 fáze přípravná – pedagogové 

Pedagogové školy a ostatní zaměstnanci školy jsou seznámeni s projektem a 

poučeni o změně likvidace odpadu, který následně po realizaci projektu bude tříděn do 

košů na tříděný odpad (viz obrázek č. 4) a odnášen do městských nádob na tříděný odpad, 

které jsou v bezprostřední blízkosti školy. 

Pomocný personál školy v rámci svých možností nashromáždí hygienicky 

nezávadný odpad v co největší rozmanitosti druhů. (viz obrázek č. 5) 

Zainteresovaní učitelé zajistí veškerý materiál k tvorbě makety krajiny. 

Koordinátor EVVO připraví výukový, metodický a didaktický materiál pro učitele, 

žáky PŠ a pracovní listy, brožury, učebnice, plakáty atp.  

 

 fáze realizační 

Žáci PŠ vysvětlí žákům nižšího stupně postup práce a rozdají potřebné pomůcky a 

materiál. Žáci s  pomocí pedagogů vytvoří v interiéru školy maketu krajiny z připravených 

materiálů. Snaží se vytvořit zmenšenou část přírody, kterou navštívili v rámci vycházek a 

exkurzí. Učitel a žáci PŠ jsou pouze koordinátory činností, pomocníky a rádci, motivují 

žáky k činnosti. 

V této fázi všichni spolupracují, při tvořivé práci vedou rozhovory mezi sebou i 

s pedagogy o tom, co tvoří, co v přírodě viděli, tvoří makety živé a neživé přírody. Zaujetí 

pro činnost by mělo být spontánním projevem v přátelské atmosféře. 

Ve fázi dokončování díla učitel žáky chválí, vyzdvihuje především autorské kvality, 

tvořivost, nechá děti chlubit se podařeným dílem. 

Nastává část prožitková. Do hry vstupují nečekaně žáci PŠ převlečení za „vandaly“ 

a pohazují do krajiny vytvořené dětmi odpadky, boří dílo, šlapou na rostliny, křičí a plaší 

zvěř. Učitelé se snaží „vandaly“ ukáznit, okřiknout. Předpokladem je, že se děti spontánně 

přidají, nechtějí si nechat zničit svou krajinu, svou přírodu, dají najevo emoce. Učitel musí 

citlivě rozpoznat, kdy je pravý čas spor ukončit. (pozn. Naši žáci bývají velmi emotivní ve 

svých projevech). 
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 fáze závěrečná – diagnostická 

Všichni žáci s učiteli posbírají odpadky, roztřídí je do připravených a označených 

nádob na tříděný opad.  

Následuje diskuze žáků, kdy děti vyjadřují svoje pocity a nové poznatky. Z celé 

činnosti by mělo vyplynout ponaučení o jedné z možností ochrany přírody a to, že odpadky 

do přírody nepatří a proč je nutné odpad třídit. 

 

Rozsah projektu 

Praktické činnosti: průběžně od měsíce září. 

 Fáze přípravná  

 žáci nižšího stupně: 2-4 dny (v kompetenci třídního učitele) 

 žáci PŠ: 1 týden v rámci Projektových dnů „Kam s odpadky“                 

 pedagogové: 2 dny 

 Fáze realizační - 2 vyučovací hodiny 

 Fáze diagnostická - 2 vyučovací hodiny 

 

Seznam pomůcek 

Hygienicky nezávadný odpad 

 papír - noviny, kartony, ubrousky, kapesníčky, staré sešity, čtvrtky, barevný  

 papír, krabičky, role, plakáty atp. 

 sklo -  obroušené střepy, lahve,  

 plast – molitan, polystyren, PET lahve, mikrotenové sáčky, igelit. fólie, kelímky, 

pouzdra, celofán, guma 

 tetrapak – krabice od mléka 

 kov – plechovky, víčka od jogurtů 

 biologický odpad – starý chléb, rohlíky, slupky od ovoce, zeleniny 

 textil, baterie, rozbité hračky atd. 
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Materiál a pomůcky na maketu krajiny 

Krabice, barvená fáčovina, barevný papír, papírová drť, dřevitá vlna, látky všech 

barev, nůžky, lepidla, barvy, kostky, hračky, stoly, lavice, židličky, kulisy, loutky. 

Krabice odpadů 

Materiál ze semináře Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice na téma 

ODPADY 2008. 

Záměr 

Silný emotivní prožitek celého kolektivu, pocit sounáležitosti, kolektivní řešení 

problému, zvládání náročných životních situací, vhodné vyjádření emocí, radost 

z výsledků práce, uvědomění si sebe samého ve vztahu k okolí 

Předpokládaný výstup (produkt projektu) 

Tento projekt má motivovat žáky k šetrnému chování vůči životnímu prostředí, též 

k prostředí školy a k třídění odpadů ve škole. 

Projekt prolíná několika předměty, tím je dána i jeho částečná nesourodost a 

nenávaznost. Stmelujícím prvkem ovšem zůstává snaha naučit žáky vztahu k životnímu 

prostředí, ať už je zkoumán z ekologického, hospodářského, biologického či estetického 

hlediska. Podstatné je naplnění hlavního cíle projektu. 

Dalším z výstupů je splnění hlavního cíle projektu: „na základě osobního kontaktu 

s přírodou pozitivně ovlivnit vztah žáků k  životnímu prostředí, uvědomit si dopad lidského 

chování na životní prostředí“. 

Dílčí cíl, tedy pochopení nutnosti ochrany životního prostředí, i správnou likvidací 

a tříděním odpadů, by měl potvrdit samotný prožitek žáků. Do jaké míry a jak trvale a 

hluboce je možné jejich vztah k životnímu prostředí pozitivně ovlivnit, však ukáže jen čas 

a jejich vlastní jednání a konání. 

Plnění dílčích cílů, které jsou zaměřeny konkrétněji na třídění odpadů a nakládání 

s odpadky, je v rámci školy snadněji hodnotitelé. Tyto cíle se v naší škole zatím daří plnit. 

Problematičtější je hodnocení plnění cílů zaměřujících se na emoční prožívání žáků. Přesto 



36 
 

lze říci, že se i toto podaří. Oporou pro toto tvrzení budou právě spontánní reakce 

samotných žáků.  

8 Závěr 

 

Cílem mé práce na téma „Aktivity žáků konkrétní školy k ochraně životního 

prostředí“ bylo ukázat jiné možnosti přístupu k vyučovacímu procesu. Většina speciálních 

pedagogů na škole, kde pracuji, stále používá frontální metodu vyučování, upadá do 

stereotypu a není ochotna pracovat např. projektovou metodou a dát tak více prostoru 

žákům samostatně pracovat a projevovat své názory, schopnosti a dovednosti.  

V této práci nechybí stručný popis práce a přístupu k žákům s mentálním 

postižením ve speciálních školách, dále pak legislativa praktické školy dvouleté a 

environmentální výchovy. V dalších kapitolách se zabývám ochranou životního prostředí, 

třídění odpadu, projekty a jejich začleňování do vyučovacího procesu. 

Ve speciálních školách se žáci často projevují emotivně a impulzivně, nemají vůli 

spolupracovat a přizpůsobovat se jeden druhému. Vše podřizují aktuálnímu uspokojování 

svých potřeb, vyžadují stereotypní opakování naučených dovedností, hůře snáší jakékoliv 

změny. Je obtížné naučit je jiným postupům práce, udržet jejich pozornost, žádat vytrvalost 

a především ochotu práci dokončit. Na učitele jsou kladeny velké nároky ve smyslu 

neustálé motivace žáků, udržování jejich koncentrace pozornosti, kázně, a vůli k dosažení 

daného cíle.  

Všechny tyto překážky je možné zvládnout, pokud bude spolupracovat sbor 

pedagogů, vedení školy, koordinátor environmentální výchovy a všichni zúčastnění budou 

ochotni přijmout jiné metody práce. Můj předpoklad, že dobře připravený, zpracovaný a 

realizovaný projekt zaujme pedagogy i žáky se potvrdil. Projekty se bez větších překážek 

podařilo uskutečnit v celém rozsahu s pozitivním výsledkem. Vedení školy bylo nadšeno, 

projekty se staly součástí ŠVP. Došlo i k ozdravení klimatu školy, pedagogové i žáci 

dalšími aktivitami navázali na realizované projekty, pokračují v třídění odpadů a udržování 

čistoty v okolí školy. Na škole vznikly ekohlídky a již jsou návrhy k realizaci dalších 

projektů, které tematicky navazují. Školní koordinátor environmentální výchovy získal 
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více respektu, učitelé z převážné většiny pochopili tuto funkci a jsou ochotni přijmout jeho 

rady, zkušenosti a používat pomůcky, které má ve správě. 

Nemalým problémem na školách obecně jsou finanční prostředky. Z mé zkušenosti 

doporučuji realizaci projektů s co nejmenší finanční zátěží. Rodiny našich žáků jsou 

většinou ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, nelze tedy od žáků očekávat 

jakoukoliv peněžní zainteresovanost na projektech.  

Nedostatek dále spatřuji v tom, že forma projektového vyučování je na naší škole 

aplikována pouze při environmentálním vzdělávání a z převážné většiny ji iniciuje 

koordinátor environmentální výchovy. Vedení školy jsem tedy navrhl, aby v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků přihlásilo učitele na semináře k problematice 

projektového vyučování.  

 Záměr práce připravit, zdokumentovat a zrealizovat projekty k environmentální 

výchově se podařil.  Projekty uvedené v mé práci se staly součástí ŠVP naší školy a v 

případě zájmu jsou k dispozici. 

Po realizaci projektů ve škole třídíme odpad, spolupracujeme se subjekty 

zabývajícími se ochranou životního prostředí, usilujeme o získání titulu EKOŠKOLA. 
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Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její 

obhajobou 

 

Závěrečná práce: 

Druh práce  

Název práce  

Autor práce  

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským díle, a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako 

s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze 

pouze na své náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu 

A4 černobíle byla stanovena na 5 Kč. 

 

V Praze dne ……………………………………… 

Jméno a příjmení 

žadatele 

 

Adresa trvalého bydliště  

 

                                                                       

……………………………………………………………. 

  podpis žadatele 
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Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani 

nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
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