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RESUMÉ : 

         Práce se zabývá otázkami řízení environmentálního vzdělávání a výchovy. Charakterizuje 

základní  možnosti  environmentálního  vzdělávání na gymnáziích a středních školách,  podrobně 

analyzuje  metody   řízení  environmentální  výchovy  na  Gymnáziu  J.S.Machara,  Brandýs  nad 

Labem.  Popisuje  činnost  Centra  environmentálního  vzdělávání  a  výchovy  UK  Pedagogické 

fakulty,  které  navrhuje  pro  SŠ  koncepci  environmentálního  vzdělávání  a  poskytuje  školám 

podkladové informace pro kvalitní řízení a organizaci environmentální výchovy. Pozornost je dále 

věnována  hodnocení  projektů  environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a  osvěty  v  rámci  sítě 

PAVUČINA  (sdružení  středisek  ekologické  výchovy,  které  v roce  2001  na  základě  státního 

programu environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v ČR se souhlasem MŠMT ČR začalo 

realizovat dlouhodobý program vytváření regionálních sítí spolupráce a systémů podpory EVVO – 

PAVUČINA zahájila činnost v roce 1996) a navazující program M.R.K.E.V. Byla provedena a 

zhodnocena anketa k environmentálnímu vzdělávání.  Problematika  environmentální  výchovy je 

sledována  v souvislosti  s platnými  právními  normami,  jsou  komentována  legislativní  opatření 

republiky i Evropské Unie vztahující se k  tematice ekologické orientace. 

SUMMARY: 

         The  work  deals  with  issue  of  environmental  education.  It  introduces  methods  and 

management of education at the grammar school J.S.Machara in Brandýs nad Labem. It describes 

the activity  of the Centre  for environmental  education  at  the Faculty of  Education  of Charles 

University. It evaluates the project of environmental education and culture within the frame work 

of  the  net  PAVUČINA  and  the  following  programme  M.R.K.E.V.  and  investigation  to 

environmental education. It comments on some of the legislative measures concerning the topic of 

ecological orientation in the Czech Republic and also the European Union. 

KLÍČOVÁ SLOVA :

   -  Environmentální výchova

   -  Gymnázium J.S.Machara

   -  Centrum ekologického vzdělávání UK PedF

   -  Základní materiály řízení environmentální výchovy
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Návrhy na diskuzi.

1. Úvod.

         Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu podmínek, ovlivňujících  současný 

stav přípravy, řízení a realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

         V  teoretické části práce jsou sledovány principy environmetálního vzdělávání na ZŠ A SŠ v 

závěru této části práce jsou jednak zhodnoceny poslední tendence výchovně vzdělávacích aktivit 

navazujících  na  školní  projekty,  jednak  je  analyzován  současný  stav  i  perspektivy 

environmentálního  vzdělávání a výchovy v  rámci Středočeského kraje. Hodnocení konkrétního 

programu,  realizace  i  zkušeností  jsem  v souladu  se  zadáním  práce  provedl  na  Gymnáziu 

J.S.Machara,  Brandýs  nad  Labem.   Pro  porovnání  jsem  dále  uvedl  stručnou  charakteristiku 

střediska  environmentální  výchovy  –  Centra  environmentálního  vzdělávání  a  výchovy  UK 

Pedagogické  fakulty,  které  zabezpečuje environmentální  výchovu,  vzdělávání  a  osvětu  jak pro 

posluchače UK PedF, tak i pro ředitele a další vedoucí pracovníky managementu ZŠ a SŠ.

         Dále jsou uvedeny  charakteristiky některých  vazeb a skutečností, které souvisí se členstvím 

ČR v EU. 

         V závěru a diskusi jsou shrnuty výsledky, snažil jsem se také o vyjádření svých názorů mimo 

rámec  uváděného  textu.  V přílohách  jsou  uvedeny  příklady  textu   volných  témat  i  témat  pro 

diskuse se studenty k prohloubení jejich ekologického uvažování. 

         Před zahájením dotazníkové akce jsem se pokusil odhadnout účinnost sledovaných hlavních 

dokumentů při  řízrení,  přípravě a realizaci EVVO. Porovnání dosažených výsledků je uvedeno 

v závěru práce. Mohu konstatovat, že management školy většinu hlavních materiálů využívá více 

než jsem odhadnul. (v průměru cca o 30%). Uvedenými základními dokumenty mám na mysli ŠK 

(Školský zákon 561/2004 Sb., ve znění p.p.), MPEVVO (Metodický pokyn k environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních, č.j. 32 338/2000 z 14.12.2001), 

SPEVVO (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, část Akční plán SP 

v ČR na léta 2004 – 2006) a M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).

          Konzultacemi  v Centru jsem zjistil, že v současné době nemá Centrum k dispozici přehled o 

využívání  uvedených  základních  materiálů  při  přípravě,  řízení  a  realizaci  environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty na středních školách. 

         Pro zjištění   skutečného stavu jsem se rozhodl  získat  stanoviska vedení  škol  formou  

dotazníkové ankety. Sestavil jsem návrh dotazníku a jeho strukturu jsem konzultoval s Centrem 

ekologické  výchovy  a  vzdělávání  naší  fakulty.  Centrum mi  současně  poskytlo  databázi  adres 
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příslušných škol. (v souladu s doporučením Centra jsem dotazníkovou akci směroval na střední 

školy a gymnázia na území hlavního města Prahy). S vedoucím Centra Doc. RNDr. V. Zieglerem, 

CSc., jsem se současně dohodl , že po zpracování mu předám souhrnné vyhodnocení celé akce 

k případnému dalšímu využití při práci Centra. 
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Dílčí cíle práce : 

1.  Zmapovat organizaci a řízení environmentální výchovy na SŠ  a gymnáziích a charakterizovat 

roli ředitelů při realizaci environmentálního vzdělávání. 

2. Uvést příklady školních projektů k tematice trvale udržitelného rozvoje.

3. Podat informace o současném stavu a perspektivě environmentálního vzdělávání,  výchovy a 

osvěty ve školách Středočeského kraje.

4.  Podat charakteristiku řízení, přípravy a realizace environmentálního vzdělávání a výchovy na 

Gymnáziu J.S.Machara v Brandýse nad Labem. 

5. Zhodnotit realizaci projektu M.R.K.E.V. a činnost Centra ekologické výchovy UK PedF, uvést 

některé možnosti jejich využití pro pracovníky školského managementu SŠ a gymnázií.

6.  Připravit, realizovat a vyhodnotit dotazníkovou akci ke zjištění stavu řízení, přípravy a realizace 

EVVO  ve  vztahu  k základním  dokumentům  (ŠZ,  EVVO,  SPEVVO,  M.R.K.E.V.)  na  SŠ  a 

gymnáziích. 

7.  Závěr. Diskuse.
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2. Teoretická část.

2.1.  Přehled současného stavu organizace a řízení environmentální výchovy na SŠ.

         Hlavní a rozhodující úloha při realizaci řízení managementu školy připadá řediteli školy. 

V dlouhodobém horizontu musí ředitel školy zabezpečovat reálné strategie rozvoje školy. Spolu 

s ostatními členy managementu ředitel samozřejmě řeší i přípravu, řízení a kontrolu krátkodobých 

akčních plánů.

         Nezastupitelná je funkce ředitele školy při přípravě a zpracování organizační struktury, která  

je zásadní z hlediska zabezpečení chodu školy. Měla by pokrývat všechny oblasti života školy.

         Pro zajištění demokratického stylu řízení by ředitel školy měl delegovat pravomoci vedoucím 

pracovníkům a  současně  transparentně  stanovit  kompetence  dalším  zaměstnancům.  Konkrétně 

mám na mysli  zachycení  uvedených zásad v Organizačním řádu školy a dalších dokumentech, 

např. Pracovní náplně zaměstnanců školy, Organizačním zajištění školního roku. Pokud jsou tyto 

materiály zpracovány v duchu uvedených směrů vytvářejí velmi dobré předpoklady pro efektivní 

zabezpečení chodu školy. Důležitou součástí řídící úlohy ředitele školy a jeho managementu je i 

zajištění  kvalitního  vnitřního  informačního  systému  školy.  Tento  systém  by  měl  v maximální 

možné míře zajistit potřebný přenos informací od ředitele školy a jeho managementu vůči všem 

zaměstnancům a spolupracovníkům školy. (Pravidelné týdenní porady vedení – kolegium ředitele, 

organizační porady, nástěnky, internetové stránky školy, apod.).

         Důležitou částí náplně řídící funkce ředitele a jeho managementu je i vytváření, podpora a  

kontrola předmětových komisí, pedagogické rady školy, spolupráce s rodiči apod.

         Spojení  ekologické  resp.  environmentální  výchovy  (a  to  jak  z pohledu  propojení 

samostatných vědních disciplin, tak i z pohledu pedagoga) je mj. i pro nesporně interdisciplinární 

charakter těchto disciplin důležité.

         V současných  pohledech základního trendu zaměřeného na strategii trvale udržitelného 

rozvoje  roste  podstatným  způsobem  vliv  a  dopady  antropogenní  činnosti. Strategie  trvale 

udržitelného rozvoje uvedená v knize „Naše společná budoucnost“ a rozvinutá po 1. celosvětové 

Konferenci o životním prostředí, Stockholm 1972, Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji 

v Rio  de  Janeiro  dává  odpověď  na  základní  otázky  další  existence  lidstva.  Zdůrazňuje  svojí 

ústřední  myšlenku,  kterou  není  zastavení  hospodářského  růstu,  ale  jeho  usměrnění  takovým 

směrem, aby se současná neudržitelná expanzní fáze průmyslové civilizace změnila ve fázi trvale 

udržitelnou. Světový ekonomický a sociální systém musí být v souladu s planetárním systémem 

ekologickým.  Jedině  tak  může  být  zachována  nezbytná  základna  přírodních  zdrojů,  jedině  tak 
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nebudou porušeny globální  biosférické  systémy a udržena  snesitelná  kvalita  složek  prostředí, 

ovlivňujících lidské zdraví i živou přírodu.

         Všechny základní zásady,  které určují hlavní strategii  trvale udržitelného rozvoje jsou 

obsaženy v deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji.  Konference se konala ve 

dnech 3.  – 14.6.1992 a přijala  27 zásad se společným jmenovatelem – spolupráce mezi  státy, 

mezinárodní  dohody,  nedělitelnost  globálního  spojení  životního  prostředí,  nedělitelnost  a 

vzájemnost všeho na Zemi.  Dokumenty a komentáře ke konferenci jsou uvedeny ve zprávě B. 

Moldana z roku 1993. Podrobné údaje jsou uvedeny v dokumentu Agenda 21 (agenda pro 21. 

století).

2.2.1.  Psychologicko-filozofické aspekty životního prostředí.

         Podobně jako v období studené války byla stálým centrem pozornosti problematika možného 

válečného  střetu  obou hlavních  světových ideologií,  je  dnes  celosvětovým centrem pozornosti 

ekologie,  životní  prostředí,  environmentalistika,  environmentální  výchova,  přístupy,  apod. 

Jednotlivé  pojmy  se  zejména  ve  hromadných  sdělovacích  prostředí  se  zaměňují,  nepřesně 

vykládají. Používání adjektiv „ekologický“ a „environmentální“ je předmětem léta trvající diskuze. 

Při předkládání dokumentů ES byly Centrem Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí 

uvedené pojmy sjednoceny takto:

EKOLOGIE je vědní obor, který se zabývá životním prostředím,  resp. organismy a skupinami 

organismů a jejich soužitím s prostředím.

EKOLOG je vědec, badatel ve vědním oboru ekologie nebo kdokoliv, kdo se zabývá souvislostmi 

životního  prostředí  (přírodovědnými,  společenskovědními,  politickými)   a  rovněž  ochránce 

životního  prostředí  a  přírody,  vyznavač  ideologie,  zdůrazňující  hodnotu  životního  prostředí  a 

odvozující obecnější společenské závěry.

EKOLOGICKÝ se vztahuje k ekologii jako vědě, k obecným problémům.

ENVIRONMENT se používá pro označení životního prostředí, popř. jakéhokoliv prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ je adjektivum, které je vztaženo k prostředí a spíše ke konkrétnímu místu 

a subjektu v něm.

         Ekologii tedy v souladu uvedenými definicemi můžeme chápat i jako vědu, která popisuje 

náš „domov“ v nejširším slova smyslu.  Má na mysli  nejen péči o domov, ale zároveň i hlubší 

poznání zákonitostí, které jej utvářejí.

         Z pohledu filozofie výchovy můžeme do centra ekologie postavit člověka, tvůrce domova a 

jeho činnost v kladném i záporném smyslu. Další a další získávané dílčí ekologické poznatky se 

stále vrší do větších výšek tak, jak pokračuje rozvíjení poznání i rozsahů antropogenní činnosti. 

Toto vše je v neustálých, často velice složitých interakcích. Vznikají tak nové souvislosti, objevují 

se  nová fakta.  Příčiny jsou mnohdy ne  právě  evidentní,  např.  zvýšený počet  náhlého výskytu 

9



určitého  živočišného  druhu  způsobený  administrativním  rozhodnutím  v konzervárenském 

průmyslu.

         Příroda se tak dostává s člověkem do opozice. Ta je výsledkem civilizačního pokroku. Hned 

zde se nám naskýtá úvaha: jde opravdu o pokrok ? Může to být pokrok, který nám sice dnes přináší 

pohodlnější život, ale zítra nebo pozítří nás zahubí ?  Jasnou, vyčerpávající odpověď nenajdeme, 

nenechá se nalézt – jsem zde již v oblasti „filozofické“ ekologie, kde musíme respektovat základní 

principy filozofie výchovy, která se nezabývá technikou, nezkoumá fakta, neurčuje zákony. Jediný 

zákon, který může určit, nebo spíše formulovat, rozvíjet, pěstovat, je zákon vnitřní odpovědnosti 

jedince  –  je  to  dlouhodobý,  asi  nikdy  nekončící  obtížný  a  náročný  proces,  ale  právě  on  je 

základním výchovným parametrem.

         Filozofie výchovy přináší i nový pohled na „vzdělání“ – „Educatio“, které nechápe v  tom 

prostém smyslu učte se, učte ty, kteří to chtějí a potřebují. Z toho snad více „pasivního“ obsahu 

přechází na výklad „vytažení na cestu“, chápe výchovu jako „cestu kulhavého poutníka“. 

         O co tedy hlavně jde ? Vytažení  poutníka na cestu je vlastně přípravou na celkovou 

odpovědnost,  na cestu k nápravě,  jak to udělat  ? Toto „jak“ je vlastně pochopením školy jako 

takové. Vždyť co to je škola ? Co to je „Scholus“ – nic více ani nic méně než „Příprava na život“.

         Tedy výchova je v tomto sokratovském přiblížení vlastně pouť, vstup na cestu nekonečného 

tázání , je to „vědoucí nevědění“, jehož výsledkem je odpoutání, vstup na cestu poznání. 

         Když francouzský filozof René Descartes hovořil o člověku jako o bytosti, směřující k  tomu, 

stát se pánem a vlastníkem přírody, netušil a nedokázal si ani představit, jaké ohromné problémy 

s sebou tento civilizační trend přinese. Jak jsme se již lehce zmínili, čím dále tím více se ukazují 

nevýhody, pasivní bilance. Všechny dopady antropogenní činnosti – pokud  v horizontu několika 

následujících desetiletí nechceme zahynout v ekologickém kolapsu – musí respektovat to, že jako 

lidé jsme nedílnou součástí přírody a její zákonitosti prostě musíme respektovat. Složitý historický 

vývoj  přinesl  velice  složitou  strukturu  prostředí,  které  bylo  uměle  vytvořeno  lidskou  prací  a 

činností  –  antropocenózu.  Ta  musí  být  uváděna  v co  nejoptimálnější  soulad  s rytmem přírody 

v časovém i  prostorovém rozměru.  Zde  je  to  právě  a  především ekologie,  která  musí  sloužit 

k maximálně  zodpovědnému  rozhodování  o  budoucích  činech  člověka  tak,  aby  své  životní 

prostředí přetvářel ke svému prospěchu.

         Klíčový význam zřejmě  mají  hierarchie  lidských hodnot  sdílené  různými  sociálními 

skupinami. Tyto hodnoty se promítají do kritérií, která užíváme při rozhodování ovlivňujícím náš 

vztah k přírodě a jejím zdrojům.

         Mezi psychologicko-filozofické aspekty životního prostředí můžeme zahrnout i výlučnost 

člověka (oproti jiným, nespočetným druhům živých organismů).  Tato výlučnost spočívá jednak 

v tom, že je součástí přírody, jednak v tom, že jde o druh mimořádně nebezpečný svému okolí. 
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         Dnešní způsob „hospodaření člověka v přírodě“ vede nepochybně k rychlé katastrofě a to 

nejen v regionálním, ale také globálním měřítku.  A to nejen z důvodů ekologických, ale také – a 

především z důvodů sociálních, ekonomických, demografických, a dalších. Dnes máme ještě šanci 

tento vývoj zvrátit. Řešení musí být ale velice rychlé. V tomto smyslu převládá názor, že strategie 

trvale udržitelného způsobu života je pravděpodobně jedinou reálnou alternativou hrozící globální 

krize.

         Zde je třeba poznamenat, že v některých ekologických kruzích se začíná prosazovat názor, že 

je  dnes  již  třeba  mluvit  ne  o  trvale  udržitelném  způsobu  života,  ale  spíše  o  „survivable 

development“. Jde o strategii, která nás má vést k ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi 

člověkem a přírodou. Jde skutečně o „přežití“   (surfoval) člověka – a s ním velkého množství 

jiných druhů živočišných organismů, tedy o takový způsob života, který by umožnil kvalitní život 

také budoucím generacím a zároveň zachoval přírodu. Vhodný název pro takovou strategii zřejmě 

musíme teprve nalézt. Dnes používané „sustainable development“ je oprávněně předmětem kritiky 

zejména  proto,  že  bývá  užíváno  pro   masování  pokračujícího  kvantitativního  růstu,  „surfoval 

development“ může zase vést k panickým, defétistickým reakcím. S českými ekvivalenty těchto 

pojmů  je  ještě  větší  potíž.  Ani  dnes  užívaný  pojem  „trvale  udržitelný  způsob  života“  nelze 

považovat za ideální a definitivní. (3,9,15)

2.2.2.  Environmentální výchova a vzdělávání na základních a středních školách

         Environmentální vzdělávání a výchova je neoddělitelnou součástí výuky všech předmětů na 

základních a středních školách. Nejen v předmětech přírodovědných, jako je chemie, biologie a 

fyzika,  ale  i  v předmětech  společenskovědních  by  měla  environmentální  výchova  zajišťovat 

přípravu žáků tak,  aby na  úrovni  své  věkové kategorie  pochopili  praktický  význam a  nutnost 

udržitelného rozvoje lidské společnosti. 

         Pro výchovu budoucích generací lidí, kteří budou rozhodovat o kvalitě životního prostředí  

naší planety Země je nezbytné, aby pojem udržitelný rozvoj (susteinable development) vstoupil 

zábavnou a nenásilnou formou do podvědomí již nejmladších žáků prvního stupně základní školy. 

Proto je vhodné začleňovat do výuky všech předmětů základní a střední školy, úměrně věku žáků, 

základní termíny a znalosti z oblasti ekologie a životního prostředí, údaje o způsobech a rozsahu 

ohrožování životního prostředí. Z těchto z těchto základních faktů by se žáci měli učit hledat a 

navrhovat na základě svých dosažených znalostí možnosti nápravy škod na životním prostředí a 

předcházení těmto škodám.

          Záleží na možnostech každé školy,  jakým způsobem působí ve vlastním vyučovacím 

procesu v jednotlivých předmětech i mimo vyučovací dobu v rámci mimoškolních aktivit. Velkým 
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přínosem  pro  environmentální  výchovu  žáků  a  vytváření  jejich  ekologického  povědomí  je 

spolupráce  s ekologicky  zaměřenými  institucemi,  především  s  ekocentry.  Ta  nabízejí  mnoho 

zajímavých  krátkodobých  či  dlouhodobých  projektů  environmentální  výchovy,  zaměřených  na 

různou problematiku, někdy i úzce regionálně specifikovanou, pro všechny věkové kategorie. 

         Do vzdělávacích programů pro základní školy je environmentální vzdělávání a výchova 

začleněna do většiny přírodovědných a některých společenskovědních předmětů prvního a druhého 

stupně. Na prvním stupni je to především prvouka, přírodověda a vlastivěda, na druhém stupni, 

přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis a občanská nauka. Environmentální vzdělávání a výchovu lze 

samozřejmě začlenit i do všech ostatních předmětů základního vzdělávání. Ekologie se vyučuje 

jako samostatný předmět v rámci výuky přírodopisu v devátém ročníku spolu s geologií. Realizace 

environmentálního vzdělávání a výchovy závisí nejen na ekologickém vzdělání a myšlení učitelů, 

ale především na zaujetí a nadšení pro danou věc. (3)

2.2.3.   Environmentální výchova a vzdělávání na středních školách

         Na středních školách gymnazijního typu neprobíhá výuka ekologie a životního prostředí 

v rámci samostatného předmětu, ale jako součást ročníkové výuky v rámci výuky biologie člověka, 

obecné biologie a ekologie na víceletých gymnáziích, nebo v rámci ročníkové výuky pouze obecné 

biologie a ekologie na čtyřletých gymnáziích.

         Environmentální vzdělávání je možné na gymnáziích stejně jako na základních školách 

aplikovat do jednotlivých přírodovědných i společenskovědních předmětů,  především do výuky 

chemie,  biologie,  fyziky,  zeměpisu  a  společenskovědního  základu.  Významným  výukovým 

prvkem jsou tématické exkurze, využitelné především v přírodovědných předmětech. (3, 9, 14)

2.2.4.   Školní plány environmentální výchovy a vzdělávání

         Celoškolní plány environmentálního vzdělávání a výchovy můžeme koncipovat pro základní 

i  střední  školy.  Můžeme  je  koncipovat  jako  krátkodobé  nebo  dlouhodobé  plány,  přičemž 

efektivnější  je  dlouhodobý,  nejčastěji  roční  celoškolní  plán  environmentálního  vzdělávání  a 

výchovy.  Uvedené celoškolní plány z hlediska dlouhodobé strategie řídí,  kontroluje a garantuje 

ředitel školy, krátkodobé zabezpečují pedagogové jednotlivých předmětů. Na přípravě plánu by se 

měli podílet všichni členové pedagogického sboru tak, aby plán zahrnoval integraci v jednotlivých 

předmětech (je nezbytně nutné zajistit mezipředmětovou spolupráci, zavádět projektové metody, 

využívat mezipředmětové diskuze a exkurze). Pro zdárnou realizaci environmentálního vzdělávání 
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a výchovy v rámci celoškolních dlouhodobých plánů je nutné, aby se učitelé odborně a metodicky 

vzdělávali  a  zvyšovali  si  kvalifikaci  v dané  oblasti.  Na škole  by  měla  být  ustanovena  funkce 

koordinátora. Podle Metodického pokynu MŠMT ČR z 14.12.2001, který bude celý program řídit. 

Velkou pomocí  škole,  která  tyto  aktivity realizuje  je spolupráce a výměna zkušeností  s jinými 

školami. Celoškolní plán by měl vycházet z podmínek a tradic školy,  regionálních zvláštností i 

aktuální situace v obci a vždy by ho měla provázet finanční rozvaha. (9)

         Při  tvorbě ročních plánů environmentálního vzdělávání  a výchovy je vhodné sestavit  

metodická  doporučení  pro  všechny  učební  předměty  základní  nebo  střední  školy,  připravit 

integraci jednotlivých předmětů a koordinovat průběh realizace celého plánu. Do plánu zařadíme i 

mimoškolní aktivity žáků a provedeme podrobnou finanční rozvahu ke stanoveným úkolům. Do 

vlastní realizace environmentálního vzdělávání a výchovy můžeme podle možností zapojit i rodiče 

žáků, obec a střediska ekologické výchovy, případně další subjekty.  Pro úspěšnou práci v 

celoškolních  dlouhodobých  projektech  je  nezbytné  zajistit  pedagogům  pravidelné  vzdělávání 

v problematice environmentální výchovy. (3)Tyto aktivity dnes pro Prahu resp. Středočeský kraj 

zajišťuje Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy UK Pedagogické fakulty. (15)

2.2.5.    Školní projekty zaměřené na problematiku trvale udržitelného rozvoje.

         Beneš P., Pumpr V. (1) uvádějí : Na základě hodnocení různých organizačních a obsahových 

forem projektové výuky byl vytipován jako nejvíce vhodný krátkodobý (jednodenní) školní projekt 

řízený učitelem daného předmětu. Za předpokladu, že projekt připravuje, organizuje a řídí pouze 

jeden vyučující (např. vyučující chemie, zeměpisu, fyziky) a projekt se realizuje v jednom dni (6 

vyučujících hodin), dochází k minimálnímu narušení učebního plánu a chodu školy.  

Cíle navrhovaných školních projektů

Z hlediska činnosti učitele a školy byly pro krátkodobé školní projekty stanoveny následující cíle: 

 oslovit především ty učitele, kteří s projektovou výukou nemají žádné (nebo téměř žádné) 

zkušenosti;

 příliš nenarušit běžný provoz školy;

 projekty  konstruovat  tak,  tak  že  budou  proveditelné  jedním  vyučujícím  a  přitom 

vyučujícího co nejméně pracovně zatížit;

 umožnit  diferencovaný  přístup  k žákům a  vytvořit  prostor  pro uplatnění  jejich  různých 

zájmů;

 zařadit co nejvíce prvků informačních a komunikačních technologií;
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 postupně rozvíjet schopnosti vyučujících tvořit a řídit vlastní projekty;

 volit  témata  „ze  života“  blízká  (rovnoměrně  )  chlapcům  i  děvčatům  a  s významným 

podílem environmentální výchovy a výchovy ke zdraví;

 počítat  s možností  využití  zpracovaných  témat  školního projektu  také  v jiných formách 

výuky, např. pro zpracování referátů, nebo pro motivaci výuky. 

 

Struktura navrhovaných projektů

Publikace obsahují školní projekty, které mají jednotnou strukturu složenou ze dvou částí. První je 

určená žákům a druhá učitelům.

a)  Část určená žákům obsahuje:

 motivační text popř. úkol, 

 návrh úloh pro jednotlivé skupiny žáků.

Struktura předložených školních projektů záměrně počítá s tím, že žáci nemají velké zkušenosti 

s plánováním práce,  jejím rozvrhováním a s formulováním dílčích úkolů pro větší  kolektiv. 

Proto jsou v části určené žákům navrženy úlohy pro jednotlivé skupiny žáků. Plánování práce 

ve skupinách, rozdělování rolí a úkolů jednotlivým členům skupiny však už je na žácích. Cílem 

práce všech skupin je pak přispět svým dílem k objasnění širší problematiky, kterou vyjadřuje 

název projektu. 

b)  Část určená učitelům obsahuje:

 cíle školního projektu,

 návrh organizace projektu

 věcné  informace  k jednotlivým  úlohám  a  odkazy  na  tištěnou  literaturu  a  na  webové 

stránky.

Cíle školního projektu a věcné informace mají co nejvíce zkrátit a ulehčit přípravu vyučujících 

na realizaci projektu a nejsou určeny pro žáky.

Tabulka 1: Příklad hodnocení prezentace účastníků projektu

Kritéria Hodnocení

bodově

Hodnocení 

slovní
mimořádné  nasazení,  nápadité,  přesvědčivé,  skvělý 

výkon

10 bodů výborné

prokazatelná snaha, velice pěkné výkony, splnění cílů 7  až  9 

bodů

velmi 

dobré
určitá  snaha,  solidní  výkony,  splnění  cílů,  dobrá 5  až  6 dobré
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prezentace bodů
jen průměrný výkon, splnění cíle, dobré hodnocení 3  až  4 

body

průměrné

slabý výkon, pouze dílčí splnění cílů, hodnocení pouze 

za účast

1  až  2 

body

slabé

výkon tak špatný, že na něm není co hodnotit 0 bodů propadák

V literatuře za období 2001–2004 jsou uvedeny celkem 4 školní projekty pro výuku chemie ve 

vztahu k životnímu prostředí, 2 projekty pro výuku zeměpisu a 1 pro výuku fyziky se vztahem 

k životnímu prostředí:

 Chemie a automobily (chemie a životní prostředí – viz. příloha č. 2)

 Detergenty (chemie a životní prostředí)

 Krajina mého domova (zeměpis)

 O sacharidech a tucích (chemie)

 Jak si představuji prostředí, kde chci pracovat a žít aneb snaha více poznávat a porozumět 

chování člověka v prostoru a čase (zeměpis)

 Ochrana  člověka  za  mimořádných  událostí  při  haváriích  s únikem  nebezpečných  látek 

(chemie a životní prostředí)

 Ochrana člověka za mimořádných událostí při radiační havárii (fyzika a životní prostředí) 

(1)

         Některé fakulty rozšiřují počet hodin v kurzech zaměřených na ekologii a životní prostředí 

jen v některých, tzv. nosných aprobačních předmětech; méně změn se týká univerzitního základu, 

který by plošně obohatil environmentální znalosti všech studentů. (8,9,10,12,15)

         Je tedy zřejmé, že ČR má neopakovatelnou příležitost využít značného objemu fondů EU 

k dalšímu zvyšování  kvality   životního prostředí   včetně  prohloubení  a  zkvalitnění  ekologické 

výchovy a osvěty.  Je bohužel smutným faktem, že v řadě případů o možnost získání příspěvků 

přicházíme.  Státní  orgány  i  orgány  regionální  samosprávy  nejsou  mnohdy  schopny  vyhovět 

formálním postupům a požadavkům EU. Cesta ke zlepšení této situace vede právě i další činností a 

prohlubováním působení takových projektů jako je M.R.K.E.V.  
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3.  Současný stav zajišťování environmentální výchovy a vzdělávání ve Středočeském kraji.

3.1.  Gymnázia, Střední odborné školy, střední odborná učiliště a učiliště.

         Střední  školy typu  gymnázií  řeší  ekologickou a environmentální  problematiku  různě. 

Klasická  gymnázia  ji  zohledňují  především v biologii,  geografii,  chemii,  fyzice  a  v základech 

společenských  věd.  Tyto  „nosné“  předměty  vytvářejí  pojmový  základ,  na  který  navazují  i 

vysokoškolští  studenti  přírodovědných a lékařských směrů.  Bohužel,  problematika udržitelného 

rozvoje se ve výuce objevuje méně. Předměty typu „výchova“, včetně literatury, motivují studenta; 

emocionální přístup je často pro mnohé z nich významnější, než faktické, racionální informace o 

konkrétních  jevech.  Na  gymnáziu  je  ekologie  součástí  výuky  biologie,  která  zahrnuje  také 

problematiku  životního  prostředí.  Přístup  k výuce  environmentalistiky  nebo  její  části  je 

individuální, podle rozhodnutí vyučujícího.

         Jiná situace je u ekogymnázií, kde ekologie, životní prostředí, ochrana přírody, problematika 

udržitelného rozvoje atd. existuje jako samostatný předmět. Ve Středočeském kraji je soukromé 

ekogymnázium  s ekologicko-ekonomickým  zaměřením  zřízeno  v Poděbradech.  Významným 

faktorem je,  jakou učebnici  vyučující  zvolí,  jaké požadavky na studenty uplatňuje,  kolik  času 

věnuje  práci  v terénu,  jak  využívá  školní  ekologické  projekty  a  jakou  váhu  přikládá  uvedené 

problematice v samostatné seminární práci studentů.

Střední odborné školy, střední odborná učiliště a učiliště.

         Ve vztahu k široké diverzitě těchto škol je situace v uvedené oblasti velmi heterogenní. 

Učební  osnova  povinného  vyučovacího  předmětu  „Základy  ekologie“,  schválená  MŠMT 

21.7.1998,  pod  č.j.  23 212/98-23/230  s platností  od  1.9.1998  je  koncipována  jako  osnova  pro 

rozsah minimálně 1 hodiny týdně po celý školní rok. Vzhledem k zaměření školy mohou vznikat 

určité  odchylky.  Vyučovací  předmět  je  všeobecně  vzdělávací,  s průpravnou  funkcí  k odborné 

složce vzdělávání. Důraz je položen na řešení problémových situací z oblasti ŽP. Koncepce záleží 

na tom, zdali  je studijní obor netechnického nebo biologického zaměření.  Osnova je vzhledem 

k uvedené hodinové dotaci náročná. Vážným problémem je také odbornost učitele – ukázalo se, že 

ekologie se na některých SOŠ a SOU učí neaprobovaně.

3.2.   Vzdělávání pedagogů.

         Významné místo v oblasti profesionální přípravy učitelů SŠ a Gymnázií ve Středočeském 

kraji  zaujímají  Střední  pedagogická  škola  v Berouně  a  Vyšší  odborná  škola  pedagogická  – 
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Svatojánská kolej a Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou, okr. 

Beroun, které kladou důraz na vzdělávání v environmentální oblasti.

         Environmentální vzdělávání a výchova studentů učitelství  se na jednotlivých fakultách 

připravujících  učitele  a  v různých  aprobačních  předmětech  liší.  Obvykle  zahrnuje  základní 

ekologické a environmentální pojmy, problematiku životního prostředí a stále častěji se budoucí 

učitelé  seznamují  i  s otázkami  udržitelného  rozvoje.  Didaktické  aspekty  environmentálního 

vzdělávání a výchovy jsou postupně zařazovány do fakultních vzdělávacích programů. V současné 

době  se  připravuje  návrh  na  environmentální  minimum  znalostí  a  dovedností  absolventů 

učitelského studia.

         Pedagogické centrum střední Čechy realizuje DVPP prostřednictvím vzdělávacích akcí 

jednotlivých středisek: Kutná Hora, Příbram, Mladá Boleslav, Rakovník.

         Všechny vzdělávací  akce akreditované MŠMT ČR jsou nabízeny formou pololetních 

katalogů a průběžně časově upravovány v měsíčních zpravodajích. V nabídce vzdělávacích akcí je 

pozornost věnována také EVVO.

         Pedagogická fakulta UK Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy nabízí učitelské 

veřejnosti Středočeského kraje možnost celoživotního vzdělávání pro učitele různých stupňů škol 

„Environmentální vzdělávání a výchova – teorie a praxe.“

         Semináře DVPP s akreditací MŠMT zaměřené na EVVO nabízí učitelům Středočeského 

kraje také Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim a IVS Budy (CHKO Křivoklátsko). Vzhledem 

k rozloze kraje je však využívají zejména učitelé z okresů, v nichž tato SEV sídlí. Na uvedených 

seminářích  získávají  ředitelé  škol  a  metodici  EVVO náměty pro další  činnost  v oblasti  řízení, 

přípravy a realizace environmentálního vzdělávání.

         Významnou akcí zaměřenou na EVVO je Pedagogická konference Středočeského kraje 

„Výchova  a  vzdělávání  pro  život“,  kterou  každoročně  (od  roku  2001)  v Benešově  organizuje 

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Od roku 2002 je tato konference dvoudenní, zvlášť pro 

pedagogy MŠ a pedagogy základních a středních  škol. Akce se každý rok zúčastnilo více než 100 

pedagogů  z celého  kraje.  Základem konference  pracovní  dílny  zaměřené  na  praktické  ukázky 

aktivit EVVO, pomůcek nebo na získávání a procvičování pedagogických dovedností.

DVPP – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  České republiky
EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
IVS Budy – Informační a vzdělávací středisko Budy
CHKO – Chráněná krajinná oblast
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3.3.  Směry ekologické výchovy, které je třeba zlepšit v horizontu roku 2010.

         Praha, přirozené centrum kraje, narušuje vazby mezi ostatními místy a odčerpává značnou 

část  potenciálu  (např.  intelektuálního).  Veškerá  infrastruktura  je  orientována  hvězdicovitě  – 

dostředivě.

         Kraj nemá vlastní univerzitu, kterou by využíval jako intelektuální základnu.

         Zrušením okresních úřadů k 31.12.2002 a zkrácením jejich rozpočtů o rok dříve vznikl 

deficit  ve financování  aktivit  nestátních neziskových organizací  okresního a lokálního měřítka. 

V materiálu „Koncepce EVVO Středočeského kraje“ byly pro období 2003-2010 stanoveny směry 

environmentálního vzdělávání. (2)

4.   Environmentální vzdělávání a výchova na Gymnáziu J.S.Machara, Brandýs nad Labem.

         Dále  uvedený  přehled  byl  připraven  na  základě  materiálů,  které  zahrnují  „Plán 

environmentální výchovy a vzdělávání“ pro období roku 2006, výroční zprávy o činnosti v roce 

2005 a při osobních jednáních s ředitelkou uvedeného gymnázia. (5,6,7).

4.1.   Oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy.

4.1.1.       Aktuální témata v jednotlivých předmětech a vzdělávacích činnostech školy.

                a) EV se systematicky realizuje ve více předmětech, a proto (v nějaké formě) je   

                    součástí výuky všech žáků.

 Vzdělávací obory: 

           I. Fyzika, chemie, biologie, zeměpis

               - pochopení objektivní platnosti základní přírodní zákonitosti

               - ekosystémy a biosféra jako celek

               - funkce ekosystémů a postavení člověka v přírodě

               - zachování podmínek života, získávání obnovitelných zdrojů surovin, energie           

                 apod.

          II. Dějepis, občanská výchova (základy společenských věd)

               - souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy
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               - důraz na principy udržitelnosti rozvoje, „preventivní obezřetností v jednání  

                  v historických souvislostech i ve vztahu k budoucnosti“

          III. Informační a komunikační technologie

- využití výpočetní techniky (internetu) při zjišťování informací o stavu 

prostředí, poznávání propojenosti ekologických problémů, schopnost rozlišování

- podněcování zájmu a způsoby řešení ekologických problémů, možnost 

      navazovat kontakty, výměna informací

 

          IV. Výtvarná, hudební, dramatická výchova

- zamyšlení se nad vztahy člověka a prostředí, zdroj inspirace, vnímání 

      estetických kvalit prostředí

      

           V. Tělesná výchova (výchova ke zdraví)

                - vliv prostředí na vlastní zdraví a zdraví ostatních

                - péče o přírodu i při organizaci masových sportovních akcí

          VI. Jazyky, jazyková komunikace

                - příroda v literárních dílech (nejen jako zdroj inspirace)

                - zviditelnění a pojmenování souvislostí mezi světem přírody a světem lidí   

                - rozvoj vnímavosti a citlivosti k přírodě a okolnímu prostředí, ohleduplnosti 

                  k   přírodním,   duchovním,   kulturním   hodnotám,  podněcování   aktivity,          

                  tvořivosti, tolerance, vstřícnosti ve vztahu k prostředí

         VII. Matematika a její aplikace

                 - statistika

        VIII. Člověk a svět práce

                 - poznávání  významu  a rolí  různých  profesí ve  vztahu k  životnímu prostředí  

                 b) Do předmětů  a dalších  vzdělávacích   činností jsou začleněna témata,  která 

                     jsou aktuální (a výuka je jimi propojena)

- užitečné  je  zde zaměření  se i  na předměty,  které  nejsou považovány za  typické 

„ekologicky výchovné“ – tj. obecně – výchovy, dějepis + společenskovědní předměty, fyzika….

- výběrem  konkrétních  aktuálních   témat   vždy   společně   pojednaných  ve  více 

předmětech určitém období dojde ke vzájemnému propojení
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                  Příklad témat: 

                        1) Doprava v našem městě

                              -  Dějepis (historické   cesty,  přemostění   Labe,  doprava   v  dobách       

                                 minulých )

                              -  Výtvarná výchova a technické  kreslení (návrhy  řešení  dopravních 

                                  cest i  technických dopravních prostředků, auto budoucnosti ) 

                              -  Fyzika (minulost, současnost a budoucnost dopravních prostředků a 

                                  pohonů, energie )  

                              -  Chemie (energie, ozón, smog)

                              - Biologie (chráněná  území –  lužní  lesy  kolem  dopravních  cest  ve   

                                městě, chráněné druhy)

                        2)  Zatmění slunce

                              -  Fyzika   a   fyzikálně   astronomický   seminář (vlastní   pozorování, 

                                 příprava přístrojů ) 

                              -  Zeměpis, Biologie (kde, kdy, jak, proč – vysvětlení jevu)

                              -  Občanská výchova, Dějepis – historické pohledy, náboženství

                        3)  Tsunami

                              -  Biologie,  Přírodopis  (klimatické  změny  a  jejich  projevy,   reakce  

                                 zvířat  na nebezpečí – ekologie vyrovnání  se  přírody  s  podobnými 

                                 událostmi)

                              -  Zeměpis  (přímořské  oblasti  v  Asii,  „turistické  cíle  v  katalozích  

                                  cestovních kanceláří x informace o regionu v encyklopediích, klady  

                                  a zápory cestovního ruchu)

                              -  informační   a   komunikační    technologie,    jazyková  komunikace 

                                 (posouzení této události z různých úhlů pohledu, orientace v situaci a 

                                 možnosti jak se dozvědět o variantách pomoci)

                              -  výchova   demokratického   občana,   osobnostní  asociální  výchova,

                                  výchova  k  myšlení v  globálních  souvislostech,  mediální  výchova 

                                  („Jak   mohu  pomoci“ – alespoň  symbolická   pomoc  obětem,  vlna 

                                  solidarity v médiích, modelování situace vztahu k uprchlíkům….)

       c)  účast v olympiádách a soutěžích (biologie, chemie, fyzika, zeměpis)
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       d)  nabídka nepovinných seminářů

                               -  seminář a cvičení z biologie

                               -  seminář a cvičení z chemie

                               -  seminář fyzikálně astronomický

                               -  společenskovědní seminář

                               -  geografický seminář

e) školní pozemek je v určitých případech plnohodnotná učebna (stejně jako blízké 

      lužní lesy, okolí Labe…) 

 

4.1.2.    Integrující celky učiva 

          Formy komplexní integrace. 

             a)  - samostatné předměty: praktikum z přírodovědných předmětů (chemie,   

                     biologie, fyzika)

                  -  v tercii a kvartě

                  -  vyčleněna hodinová dotace ve školním učebním plánu

b) - vyčlenění  dostatečného  prostoru  v  integrujících  předmětech  občanská 

         výchova a zeměpis (přidána hodinová dotace do školního učebního plánu 

         pro tyto předměty)

c)    činnosti a akce organizované Přírodovědnou  společností Antonína  Bečváře,    

         založené  při Gymnáziu J. S. Machara v roce 2001 při příležitosti 100. výročí 

                     narození slavného absolventa brandýského gymnázia Antonína Bečváře.

             d)    týdenní terénní kurzy

                    např.  přírodovědně – výtvarná  každoroční  expedice  do  různých  oblastí  

                    Chorvatska   (spolupořádaná   s  3.  Základní   fakultní   školou   Palachova  

                    v Brandýse nad Labem)

              e)   škola v přírodě

                    zaměření na ekologickou výchovu v terénu v přírodě

                    Témata:     ekosystém les – aneb les nejsou jen stromy

                                      půda – v jedné hrsti lesní půdy je více organismů než lidí na Zemi
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                                      voda – aneb počátek všeho, apod.

                     Náměty lze získat příruček ekologické výchovy a lesní pedagogiky

 

               f)    Projekty

                      příprava k realizaci projektu:

                             Strom a jeho příběh

                     Vzdělávací obory: výtvarná   výchova,  občanská   výchova,   přírodopis,  

                                                    dějepis, český jazyk a literatura, hudební a dramatická 

                                                    výchova

                     Téma: úloha stromů v krajině, vztah mezi člověkem a stromem

                     Účast: všechny ročníky nižšího gymnázia + kvinta, sexta, 1. ročník, 2. ročník 

                     Časový rámec:  2 měsíce

                     Výstupy: najde   lokalitu   stromů  (park,  alej,  sad,  zahradu,  les…),  kde  si 

                                     vybere  strom, který  se mu  nejvíce  líbí; výběr  zdůvodní. Vytvoří 

                                     literární   příběh,   dramatické   či   hudební  ztvárnění,   ve  kterém  

                                     zviditelní souvislosti mezi světem přírody a lidí 

                     Výuková strategie:  samostatná   tvůrčí   práce,  sběr  informací,  vizualizace,  

                                                    diskuse, prezentace, reflexe a sebereflexe, empatie

                     Kompetence:  k řešení problémů, občanské, sociální, personální

                     

                           Jednotlivé postupy:

                          1) Hlazení stromu

                                (u   vybraného   stromu  -  struktura,   kontakt,   objem,  detail,    koláž 

                                 stromu…)                                                     

                          2) Každý strom má své jméno

                                (vyhledání   informací   o   svém   stromu,   určovací   znaky ….apod., 

                                grafické    zpracování    jména    stromu    související   s   charakterem  

                                stromu…)

                          3) Duch stromu

                                 (lidská postava a strom; různé postavy-různé druhy stromů; symboly 

                                 stromů   a   národy,   významná  místa,  osobnosti  a  dějinné  události 

                                 stromy…) 

                           4) Příběh o stromu

                                (literární, hudební, dramatická díla s tématem stromu; co nám stromy 

                                dávají   a  co  dáváme  my  jim;  vymyšlen í příběhu  o  svém  stromu,  

                                výtvarné, dramatické, hudební zpracování)
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                g)  Pravidelné  turistické  výlety  (1x  měsíčně  v  sobotu) organizované školním 

                     turistickým kroužkem do různých přírodovědně a historicky zajímavých míst 

                     -pro všechny zájemce z řad studentů i vyučujících (na zcela dobrovolné bázi)      

                     Výlety 2005:

                      5.3.                        Kolín-Libice-Poděbrady

                      23.4.                      Sobotka

                      11.6.                      Liběchov

                      24.9.                      Malá Skála

                      8.10.                      Mnichovo Hradiště

                      19.11                     Libochovany-Kalvárie-Radobýl-Litoměřice

                h)  Jedno  i  dvoudenní  exkurze,  návštěvy historických skanzenů v Přerově nad 

                     Labem, Ostré u Lysé nad Labem, skanzenu Řepova v Praze, vícedenní školní 

                     výlety,  lyžařské  výcvikové  kurzy  (sekunda,  kvinta,  1.ročník),  sportovně-

                     turistické kurzy (septima, 3.ročník)

                i)   Celoškolní    program    protidrogové   prevence   s  motivací   ke   zdravému 

                      životnímu stylu

                      - realizovaný s lektory (probíhá formou, která se osvědčila již třetím rokem), 

                        individuální  práce  s jednotlivými třídními kolektivy (každá třída 4 hodiny 

                        za školní rok)  (5)

4.1.3.     Život školy.

               „Ekologizace“   fungování  (prostředí,  provozu  i  celkové  atmosféry),  instituce 

               „udržitelná“ škola.

               - spolupráce vyučujících a vedení školy se Studentským parlamentem, vydávání 

                  školního studentského časopisu (informovanost studentů)

               - třídění  odpadů  –  PET  lahví  a papíru (studenty i vyučujícími), sběrné nádoby 

                  udržují studenti

               - péče o zeleň v budově školy – studenti spolu s vyučujícím

               - péče o zahradu školy a okolí školy (tělocvikáři-školník-studenti)

               - šetření energií a materiály, ekologicky šetrné výrobky (všichni)

               Příprava:    -  žákovský energetický audit

                                 -  ekologický audit školy

                                 -  indikátory udržitelného rozvoje školy
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                                 -  zjištění a zmenšování ekologické stopy školy

                                    možnost připravit projekty

4.1.4.    Komunikace školy.

               Okolní město,  ostatní školy,  nevládní  organizace,  podniky, zapojené do řešení 

               místních problémů.

                 -  spolupráce  s Odborem  životního  prostředí  MÚ  Brandýs nad Labem (úklid 

                     parků a dalších prostor v městských částech – každoročně ke dni Země)

                 - spolupráce  s  firmou  AVE CZ (Benátky nad Jizerou) – skládky komunálního 

                   odpadu (třídění, likvidace)

                 - Sdružení   Tereza   (nevládní   nezisková   organizace,   která   pomáhá  dětem 

                    vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými členy společnosti) 

                    - členství v klubu Tereza

                 -  účast ve výukových programech:

                        1)  Jak se žije na Zemi ve 21. století ?

                              (seznámení   s tématy   globalizace,   globálních  problémů,   rozvojové 

                              problematiky,   tvořivé  interaktivní  hry,  kritické  myšlení,  diskuze) – 

                              tercie

                        2)  Lidé celého světa – tradice

                              (multikulturní   výchova,   přibývá   cizinců,  pohled  do  neevropských 

                              kultur – poznání a pochopení jejich pohledu na hudbu, výtvarné umění, 

                              čas,  pohádky  a  legendy,  vlastní  tělo,  mezilidské  vztahy, přírodu…) 

                              – sekunda

                        3)  Energie 

                              (kde   a   jak   vzniká,  co  s ,  ní   souvisí,   šetření   energií,  ekologická 

                              architektura –  zajímavosti, ukázky,  vlastní  prožitky  a  praktické věci)    

                              - kvarta 

                         4)  Ruční papír a odpady

                               (historické  odpadové  hospodářství,  co  do  popelnice  nepatří,  cenná 

                                surovina – odpad; hry, diskuze, aktivity – vlastnoruční výroba ručního 

                                papíru) – prima

                  -  účast  ve   sbírkových  humanitárních  akcích  –  ADRA,  Život  dětem,  Bílá 

                      pastelka, apod. 

                  -  spolupráce s Českým paralympijským výborem
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 Koordinátor   environmentální    výchovy    a    vzdělávání    na    Gymnáziu 

      J. S. Machara   –   PhDr.  Karla  Tempová;  plán   činnosti   a  všechny  akce 

      konzultovány s vedením školy

 Metodik    se    v  rámci   finančních   možností   školy   účastní   vzdělávání 

zaměřeného  na  tuto  oblast, např.:  10.4.2006  –  seminář  „Jak sestavit plán environmentální 

výchovy“

 Vzdělávání ostatních členů pedagogického sboru

 v rámci DVVP (předmětová)

 akce    pro    celý    sbor   –   7.4.2006  –   Metody  aktivního   učení, 

           environmentální problematiky   (5)

 Koordinátor environmentální výchovy a vzdělávání na Gymnáziu J.S.Machara – 

PhDr. Karla Tempová; plán činnosti a všechny akce konzultovány s vedením školy

 Metodik se v rámci finančních možností školy účastní vzdělávání zaměřeného na 

tuto oblast, např.:

10.4.2006 – seminář „Jak sestavit plán environmentální výchovy“

 Vzdělávání ostatních členů pedagogického sboru

 v rámci DVVP (předmětová)

 akce pro celý sbor – 7.4.2006 – Metody aktivního učení,  

            environmentální problematiky   (5)

4.2.  Řízení environmentálního vzdělávání a výchovy

         Jak je zřejmé z dále uvedeného plánu environmentální výchovy i náplně práce metodika 

environmentálního vzdělávání a výchovy je proces, který musí být řízen  ředitelkou školy. 

Ta metodika jmenuje, případně odvolává, plánuje a kontroluje jeho činnost. Za důležité považuji, 

že v činnosti metodika směrem k žákům je pamatováno na observační a   informální vzdělávání 

studentů.

        Pokud mohu dále posoudit, je evaluace ve sledovaném gymnáziu prováděna  systematicky i 

správně metodicky. Metodik environmentálního vzdělávání a výchovy ji směrem na žáky provádí 

pravidelně, podle stanovených kritérií. Struktura plánu  environmentální  výchovy je sestavena tak, 

že umožňuje realizaci  interní evaluace školy.

         Měl jsem možnost se seznámit se zprávou o činnosti gymnázia za rok 2005  poznat – i když 

jen  orientačně  –  atmosféru  školy.  Jsem  přesvědčen,  že  celkově  mohu  školu  hodnotit  jako 
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úspěšnou. Prošel jsem si body Caldwellovy charakteristiky, tedy 6 oblastí, kurikula, rozhodování, 

zdroje, výsledky, ředitel, klima školy.

Plnění jednotlivých charakteristických znaků v uvedených oblastech hodnotím takto:

              -  Kurikulum: plněny všechny 4 znaky.

              -  Rozhodování: na požadované úrovni plněny 2 znaky. U znaku „Vysoké zapojení 

                 jednotlivých učitelů v rozhodování ve škole“ asi (myslím, že na většině škol) bych 

                 nedal dosaženou úroveň do limitu 100%, ale na cca 90%.

              -  Zdroje: plněny oba znaky

              -  Výsledky: plněny všechny 3 znaky

              -  Ředitel: podle mého názoru ředitelka gymnázia plní všech 11 znaků

              -  Klima školy: nejobsáhlejší soubor 19 znaků. Podobně jako u oblasti 

         „Rozhodování“ asi u většiny škol nelze hodnotit v limitu 100%, odhaduji limit na cca 80-

90%. Problematické je plnění zejména znaků, které se vztahují na žáky. Jde  o vysokou morálku 

žáků, jejich respekt k ostatním a k úspěchu ostatních, i o jejich odpovědnost k vlastním výsledkům. 

Tato kriteria jsou dnes narušována změnou životních hodnot ke které v posledních letech dochází – 

konzumní  styl  života,   orientace  především na  hmotný  prospěch,  bezduché  pořady a  reklamy 

v televizi, apod. Boj proti tomu, aby se mladí lidé dokázali v systému hodnot správně orientovat je 

velmi obtížný a nemůže ho řešit pouze škola. Bez součinnosti rodiny a do značné míry i státu je 

účinnost výchovy v tomto směru velmi nízká. Ze strany  státu mám na mysli především vhodné a 

odpovídající hodnotové i politické klima.  (6,12) 

4.3.   Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty gymnázia  J.S.Machara.  

            Hlavní cíle plánu

 Poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednosti, které jim umožní získávat další 

potřebné informace o vztazích člověka a životního prostředí.

 Učit je chápat  o hodnotit  závažnost různých činů a situací,  uvažovat o důsledcích 

vlastního chování i chování lidí v jejich blízkém okolí.

 Vést žáky k postupnému chápání vztahů a souvislostí mezi lidskými činy a stavem 

životního prostředí.

 Rozvíjet pozitivní citový vztah k přírodnímu bohatství, k prostředí, v němž žijí a které 

je ovlivňuje.

 Spoluvytvářet  hodnotovou  orientaci  studentů.  Snažit  se  o  to,  aby  začali 

upřednostňovat  zdraví  životní  styl,  vzájemné  porozumění,  toleranci  k ostatním  lidem  i 

k jejich odlišným hodnotám.
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 Rozvíjet ekologickou etiku. 

 Přiblížit studentům základní principy trvale udržitelného rozvoje.

 Pomoci  studentům  porozumět  nutnosti  současného  i  budoucího  řešení 

ekonomických, sociálních a souvisejících ekologických problémů.

 Předcházet  negativním  jevům,  jako  je  konzumní  způsob  života,  nebo  užívání 

návykových látek.

Jak by měly být hlavní cíle plánu realizovány ve výuce. 

V jednotlivých vyučovacích předmětech.

         Prvky  environmentální  výchovy  a  vzdělávání  budou  zohledněny  ve  výuce  většiny 

vyučovacích  předmětů.  V současné  době  jsou  tato  témata  trvalou  součástí  maturitních  otázek 

z cizích jazyků, základu společenských věd, biologie a chemie. Ekologické náměty se objevují ve 

výtvarných pracích, stávají se součástí slohových cvičení. Semináře ze společenských věd zahrnují 

témata týkající se zdravého životního stylu, škodlivosti užívání návykových látek, toleranci, apod.

         Dlouhodobé a krátkodobé  projekty související s problematikou environmentální výchovy.

Studenti gymnázia se stejně jako v předchozích letech zúčastní olympiád, které se dotýkají témat 

environmentální výchovy a vzdělávání.

Bude pokračovat:

 program primární protidrogové prevence a motivace ke zdravému životnímu stylu

 třídění odpadu-na chodbách (sběrné nádoby na PET lahve) a v kabinetech(třídění 

papírového odpadu)

 spolupráce VŠCHT, UK PedF (v loňském roce spoluorganizován seminář o pracích 

prostředcích, životním prostředí a environmentální výchově).

 přednášky a další akce Přírodovědné společnosti A. Bečváře

 spolupráce s Českým paralympijským výborem

 vlastivědné výlety vedené Josefem Duhajským

 pozorování noční oblohy v rámci fyzikálně-astronomického semináře

 péče o zeleň v budově školy

 účast na biologické exkurzi v Chorvatsku pořádané společně se ZŠ Palachova

 spolupráce s odborem životního prostředí  Městského úřadu Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav

         Studenti se opět zúčastní humanitárních sbírkových akcí ADRA, Bílá pastelka,  Život dětem 

apod. Součástí výchovy a vzdělávání i nadále budou jednodenní exkurze, vícedenní výlety, školy 
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v přírodě, lyžařské výcviky  pro žáky sekundy, kvinty a prvního ročníku, sportovní kurzy pro žáky 

septimy a třetího ročníku. Plánovány návštěvy historických skanzenů v Přerově nad Labem, Ostrá 

u Lysé nad Labem, skanzenu Řepora v Praze. Gymnázium se zapojí do výchovně vzdělávacích 

projektů ekologického sdružení TEREZA.

         Na základě materiálů k EVVO na uvedeném gymnáziu a z poznatků získaných při jednání 

s ředitelkou školy jsem po následné konzultaci s pracovníky Centra dospěl k názoru, že pro zjištění 

současného stavu řízení, přípravy a realizace environmentální výchovy je nezbytné na gymnáziích 

a středních školách v oblasti hlavního města Prahy zaslat dotazníky k uvedenému tématu.   

5. Výzkumná část 

5.1. Dotazníková akce.

         Cílem  výzkumu  bylo  provést  dotazníkovou  akci,  kde  jsem  předpokládal  získání  a 

vyhodnocení relevantních informací o současném stavu řízení, přípravě a realizaci EVVO na SŠ a 

Gymnáziích  v oblasti  hlavního  města  Prahy.  Na základě  konzultací  s Centrem UK PedF jsem 

obeslal  celkem  45  škol.  Z tohoto  počtu  respondentů  bylo  vráceno  38  vyplněných  dotazníků 

(85,6%).  Dotazníky byly  zaslány ředitelům škol,  kteří  v managementu  řízení  školy představují 

hlavní  osoby.  Dotazník  obsahoval  celkem  8  otázek,  návrh  jeho  struktury  jsem  konzultoval 

s Centrem. 

Přehled výsledků: 

Otázka č. 1
(Je  na  Vaší  škole  ustavena  funkce  koordinátora  environmentálního  vzdělávání, 
výchovy a osvěty – EVVO - ve smyslu metodického pokynu MŠMT ČR ?)

ANO NE
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24 škol 63,2 % 14 škol 36,8 %
Otázka č. 2

(Jestliže ano, kdo řídí jeho činnost ?)
Ředitel( ka ) školy 18 škol
Vyučující EVVO 4 škol
Jiné řešení 2 škol

Otázka č. 3
(Kterou variantu z bodu 2. považujete za optimální ?)
Ředitel( ka ) školy 21 škol
Vyučující EVVO 8 škol
Jiné řešení 6 škol
Pozn.: Některé školy uvedly 2 varianty.

Otázka č. 4
(Hlavní prameny pro sestavování učebních plánů v oblasti EVVO)
Šk. zákon 8 škol 21,0 %
Učebnice doložkou MŠMT ČR 33 škol 86,8 %
Jiné učebnice, texty 25 škol 65,8 %
Metodické pokyny MŠMT ČR 13 škol 34,2 %
Státní program 12 škol 31,6 %
Internet 35 škol 92,1 %

Otázka č. 5
(Má vaše škola pro oblast EVVO ustavenu předmětovou komisi ?)

ANO NE
21 škol 55,3 % 17 škol 44,7 %

 Pozn. K variantě NE : z uvedených 17 škol je v 6ti školách oblast EVVO  zařazena do předmětové komise 
„Člověk a příroda“.

Otázka č. 6
 (Při zařazení environmentální výchovy jako samostatného předmětu měl by být :)

Povinný 28 škol 73,7 %
Nepovinný 2 školy 5,3 %
Povinně volitelný 8 škol 21,0 %

Otázka č. 7
(Názor na týdenní hodinovou dotaci samostatného předmětu EVVO ? )
1 hodina 4 školy 10,5 %
2 hodiny 29 škol 76,3 %
3 a více hodin 5 škol 13,2 %

Otázka č. 8
(Hodnocení základních materiálů pro oblast EVVO. Zpracováno do tabulek a grafů 
v následující části práce).

         Pro první souhrnnou informaci výsledků dotazníkové akce jsem před vlastním komentářem 

zařadil  souhrnný  graf  představující  odpovědi  na  otázku  číslo  8,  tedy  hodnocení  základních 

materiálů  pro  oblast  EVVO  (základní  stupnice  hodnocení  byla  volena  od  stupně  1  –  zcela 

nezbytné, po stupeň 6 – zcela zbytečné).
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ZÁKLADNÍ MATERIÁLY PRO OBLAST EVVO 
 

Základní materiály pro oblast EVVO
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Pramen :  7,8, vlastní bakalářská práce

ŠK – Školský zákon 
MPEVVO - Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních
SPEVVO - Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, část Akční plán SP v ČR na léta 2004 – 2006



M.R.K.E.V. - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
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Vyhodnocení dotazníků : 

Předpokládal jsem, že vzhledem k mnohdy silné administrativní zátěži vedení škol bude účinnost 

uvedených základních dokumentů a jejich průběžné využívání ve školní praxi především k řízení 

EVVO většinou nižší. Tento předpoklad je možné porovnat s poznatky vyhodnocení dotazníku. 

Na základě odpovědí na jednotlivé otázky lze konstatovat :

- k optimálnímu řízení EVVO nepřispívá okolnost, kdy funkce koordinátora EVVO je ustavena 

pouze na cca 63% škol

-  tato skutečnost se násobí tehdy, když na cca 37% dalších škol řídí oblast EVVO ředitel(ka) 

školy.  Je  to  sice  výhodné  z hlediska  celkového  přehledu  o  činnosti  školy  i  pravomocí,  ale 

v případě značného pracovního zatížení nebo absence vedoucí osobnosti školy  mohou v oblasti 

řízení EVVO (a jistě i v jiných) nastat problémy  

-  u škol, kde je funkce koordinátora oblasti EVVO ustavena je naopak situace v řízení podstatně 

příznivější, u 75% škol výkon a kontrolu této funkce vykonává přímo ředitel(ka) školy, což je 

podle mého názoru velmi vhodné

-  za optimální považují předcházející variantu v podstatné většině i školy

-   pokud  jde  o  vhodnost  pramenů  pro  sestavování  učebních  plánů  a  samozřejmě  i  výuky, 

představuje  zcela  nejužívanější  zdroj  –  internet  (cca  92%).  Z ostatních  materiálů  jsou  to 

především učebnice s doložkou MŠMT ČR (cca 87%) a jiné učebnice, resp. texty apod. (cca 

66%). Ostatní „úřední“ materiály se pohybují v průměru okolo hodnoty cca 30%

         Možnost zlepšení řízení, přípravy a realizace EVVO je i ve zvýšení počtu škol, které mají  

pro uvedenou oblast ustavenu předmětovou komisi. Podle výsledků dotazníkové akce má tuto 

komisi ustaveno zatím jenom cca 55% škol. Pro úplnost je ale třeba dodat, že ze 17 škol bez 

komise EVVO je v 6 školách oblast EVVO zařazena do předmětové komise „Člověk a příroda“. 

Lze proto konstatovat, že oblast EVVO není řízena žádnou komisí u celkem 11 škol (cca 29%). 

Oblast EVVO spolu s dalšími vzdělávacími oblastmi bude možno s větší komplexností posoudit 

po  skončení  veřejného  připomínkového  řízení  k Rámcovému  vzdělávacímu  programu  pro 

gymnázia  (RVP 6),  které  bylo  Ministerstvem školství  mládeže  a  tělovýchovy a výzkumným 

ústavem pedagogickým vyhlášeno 9.10.2006.

-   z výsledků dotazníkové akce lze  dále  doložit,  že  stále  více škol  si  uvědomuje  nezbytnost 

zvyšování  ekologické  gramotnosti  studentů.  Kromě  optimálního  řízení,  přípravy  a  realizace 
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EVVO je pro tento cíl nezbytné zařazení oblasti EVVO jako samostatného, povinného předmětu. 

Pro toto řešení se vyjádřilo cca 74% škol. Před cca 2 lety bylo podle údajů Centra  pro toto řešení 

cca 60% škol (7,8%).

-  pokud jde o týdenní hodinovou dotaci samostatného předmětu EVVO je většina škol (cca 

76%)  pro  rozsah  2  hodin.  Z diskusí  s pracovníky Centra  jsem si  potvrdil,  že  tato  dotace  je 

vyhovující. Pouze na gymnáziích resp. středních školách zaměřených na ekologické specializace 

by školy navrhovaly dotaci zvýšit na 3 – 4 hodiny. Tuto variantu uvedlo cca 13% škol.

-  poslední částí dotazníků byl požadavek na hodnocení základních materiálů pro oblast EVVO. 

K hodnocení jejich podílu byla navržena stupnice od 1 (zcela nezbytné) do 6 ( zcela zbytečné).

Byly hodnoceny tyto základní materiály :

ŠK = Školský zákon 561/2004 Sb., ve znění p.p.

MPEVVO = Metodický pokyn k environmetálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a 

školských zařízeních.

SPEVVO = Státní program  environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty, část Akční plán SP 

v ČR na léta 2004 – 2006.

M.R.K.E.V. = Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy.

(Pro úplnost EVVO = Environmetální vzdělávání, výchova a osvěta).

Uvedené základní materiály byly hodnoceny v těchto kritériích :

    -  Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO.

    -  Řízení oblasti EVVO vedením školy.

   -  Kontrola oblasti EVVO vedením školy.

   -  Využití pro roční zprávu o činnosti školy. 

   -  Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO.

         Vyhodnocení této poslední části dotazníků je pro jednotlivé materiály a posuzovaná kritéria 

uvedeno vždy v tabulce a odpovídajících grafech v další části práce.

         Data z poslední části dotazníků jsem pro celkový přehled a orientaci shrnul do grafu, který 

pro  jednotlivé  základní  materiály  ukazuje  rozpětí  dvou  limitních  hodnocení,  tedy  1  (zcela 

nezbytné) a 6 (zcela zbytečné).

Na ose X  jsou uvedeny příslušné základní materiály.

Na ose Y  je uvedena četnost hodnocení všech pěti kritérií, tedy součet stupňů 1 resp. 6

Uvedený graf je rovněž zařazen do příloh této práce.

Z grafu lze vyčíst, že nejvyrovnanější poměr mezi nejlepším stupněm 1 a nejhorším hodnocením 

stupněm 6 je u základního materiálu ŠK a to 48,0%  resp. 52,1%.
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         Z tohoto poměru lze usoudit, že ŠK by měl být modifikován tak, aby poměr maximální 

užitečnosti a minimální užitečnosti nebyl ve vyjádření 1:1. Podle mého názoru toto hodnocení 

svědčí o přílišné nejednoznačnosti materiálu, který tak umožňuje příliš „pružný“ výklad.

         U dalších základních materiálů je poměr pro (maximálně užitečný) a proti (minimálně 

užitečný) již vymezen zcela jednoznačně takto :

                                    

Pro  (stupeň 1) Proti  (stupeň 6)

MPEVVO 85,1  % 14,9  %
SPEVVO 96,6  % 3,4  %
M.R.K.E.V. 89,5  % 10,5  %

  

6.  Centrum Ekologického vzdělávání a výchovy UK Pedagogické fakulty .
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6.1.  Vlastní činnosti Centra

         Centrum bylo ustaveno rozhodnutím děkana fakulty dne 1. března 1991 při katedře 

biologie a ekologické výchovy. 

         Centrum zajišťuje na Pedagogické fakultě UK výuku ekologie a problematiky životního 

prostředí  pro  interní  studenty  jako  součást  univerzitního  vzdělanostního  základu.  S tímto 

programem vstupuje centrum ekologické výchovy i do externího studia.

         Učitelský tým je tvořen nejen členy katedry, ale i dalšími učiteli z jiných kateder fakulty. 

Centrum  organizuje  nepravidelně  i  různé  specializační  kurzy  pro  učitele  v praxi,  exkurze, 

promítání  filmů se zaměřením k ekologii  a různým otázkám životního prostředí.  Učitelé  řeší 

grantové projekty a to především v oblasti  ekologického vzdělávání a výchovy.  V posledních 

letech  se  rozvíjí  spolupráce  s ostatními  fakultami  vzdělávajícími  budoucí  učitele  i  s Centry 

ekologické výchovy v České republice.

         Řešení programu PHARE umožnilo vybavit pracoviště laboratorní a výukovou technikou, 

studovnou  s českou  a  zahraniční  časopiseckou  a  knižní  literaturou.  Ve  studovně  je  umístěn 

počítač, videopřehrávač  s videotékou a reprodukční zařízení. 

         V Centru je vypracována koncepce ekologického  vzdělávání a výchovy pro studující 

učitelství; pro zájemce z praxe z řad učitelů, vychovatelů, mistrů odborného výcviku, pracovníků 

ve státní správě jsou připraveny studijní materiály kutikulárního charakteru.

         Aktivity  Centra  jsou zaměřeny i  mimo posluchače fakulty.  Jde o snahu poskytnout 

informace ke zkvalitnění environmentální výchovy  na školách všech stupňů. Zaměření je voleno 

nejen směrem na učitele, ale i na výchovné a řídící pracovníky. Centrum zde navazuje na první 

projekt, který byl zahájen v roce 1993 v rozsahu tří let. Jeho zaměření plyne z názvu „Modelový 

projekt  postgraduálního  specializačního  studia  ekologické  výchovy pro  učitele  všech stupňů, 

výchovné a řídící pracovníky“. Po ukončení byl tento projekt obhájen jako výzkumný program 

MŠMT  ČR.   Podobné  projekty  jsou  určeny  zejména  pro  ředitele  škol  a  metodiky  EVVO. 

Centrum se snaží tyto pracovníky získávat k co největší účasti při realizaci projektových záměrů 

s cílem zkvalitnit řízení, přípravu a realizaci EVVO. 

         Ve své práci Centrum  vychází  především ze Státního programu environmentálního 

vzdělávání,  výchovy  a  osvěty  v České  republice  (jde  o  součást  implementace  směrnice  č. 

90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí.
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         Zlepšení stavu životního prostředí je jednou z nejvyšších priorit vlády České republiky 

v procesu přípravy ke vstupu České republiky do Evropské unie a bude jednou z nejsložitějších 

oblastí při přijímání ČR do Evropské unie. Vláda si je vědoma, že trvalá péče o životní prostředí 

úzce souvisí se stavem environmentálního vědomí a vzdělanosti obyvatel a usiluje, aby se Česká 

republika  stala  plnohodnotným  partnerem  splňujícím  vstupní  podmínky  Evropské  unie.  Po 

politických změnách v roce 1989 vypracovalo MŽP ČR návrh usnesení vlády, schválené pod č. 

232/1992, ke strategii státní podpory ekologické výchovy na 90. léta.

         Na základě usnesení vlády č. 232/1992, dosud plní Ministerstvo životního prostředí úlohu 

odborného  garanta  environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a  osvěty  (dále  EVVO)  a  je 

odpovědné  za  koordinaci  a  kontrolu  jeho  plnění.  Neméně  významná  úloha  náleží  MŠMT, 

protože má ve svých rukou naši budoucnost, totiž kompetence pro vzdělávání a výchovu dětí a 

mládeže v období školní docházky. Na ústřední úrovni jsou za jednotlivé úkoly usnesení dále 

odpovědna příslušná ministerstva.

         Pokud jde o zajištění výuky s environmentálním zaměřením je na pedagogických fakultách 

situace vyhovující pro vzdělávání učitelů pro první stupeň základních škol. Uvedená výuka je na 

většině fakult povinná, výjimečně povinně volitelná.

         Pro učitelství 2. stupně ZŠ a středních škol je situace vážnější proto, že na řadě fakult není 

environmentální  výuka  zařazena  do  studijního  programu  pro  všechny  studenty  jako  součást 

všeobecného  univerzitního  základu.  Tato  skutečnost  pochopitelně  neodpovídá  požadavkům 

Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ČR ani dalším  aktuálním 

dokumentům.

         Pozitivní novou skutečností je , že environmentální vzdělávání je povinnou součástí  

studijních  programů  všech  studentů  aprobace  občanská  výchova  (základy humanitních  věd). 

Různě  zaměřená problematika týkající se ekologie, životního prostředí, ekologické výchovy je 

zařazena  jako součást  předmětů  biologie,  chemie,  zeměpis,  technická  výchova,  ale  i  rodinná 

výchova;  jen  na  některých  fakultách  se  více  věnují  environmentální  výchově  v pedagogice, 

výtvarné výchově popř. v dalších předmětech. Bohužel, pokud není zavedená environmentální 

výuka pro všechny studenty,  zůstávají absolventi některých aprobací uvedenou problematikou 

zcela  nedotčeni.  Týká se to na různých fakultách především studujících jazyků,  matematiky, 

psychologie, ebeny. Pedagogiky a dalších oborů. Ze všech pedagogických fakult v ČR je pouze 

v oboru  pedagogika  v Českých  Budějovicích  povinně  volitelný  předmět  s názvem „Výchova 

k trvale udržitelnému způsobu života“.
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         Celkově lze činnost Centra charakterizovat jako přípravu budoucích učitelů  a přípravu 

učitelů  v praxi  systémem  celoživotního  vzdělávání  v koordinaci  především  se  Státním 

programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR a programem M.R.K.E.V.

7.  Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy – M.R.K.E.V.

         Pavučina – sdružení středisek ekologické výchovy v roce 2001 navázalo na dlouholetou 

snahu členských středisek o vytvoření  systému komplexní  ekologické výchovy,  vzdělávání  a 

osvěty. Na základě Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

v ČR a za podpory MŠMT ČR se začal realizovat dlouhodobý program vytváření regionálních 

sítí spolupráce a systémů podpory školní a mimoškolní ekologické výchovy – M.R.K.E.V.

         Pavučina zahájila svou činnost v roce 1996 jako celostátní síť organizací a profesionálních 

pracovišť specializovaných na ekologickou výchovu. Ekologickou výchovu a osvětu realizuje 

nejen v rámci svých středisek, ale i v oblasti celého systému školství a mimoškolní výchovy, 

spoluprací se státní správou  a samosprávou v regionech a činností pro veřejnost všech věkových 

kategorií.

         M.R.K.E.V. představuje víceletý projekt, zahájený v první etapě oslovením cca 5.900 ZŠ, 

SŠ, zvláštních škol, domů dětí a mládeže i dětských domovů v ČR. Úvodní etapa proběhla v roce 

2001 a přihlásilo se celkem 675 škol a školských zařízení, z toho 384 ZŠ s 1. i 2. stupněm a 127 

s pouze 1. stupněm a 125 SŠ.

         Vstup do sítě M.R.K.E.V. není omezen úrovní ekologické výchovy na škole, hlavní je 

zájem o realizaci.  Proto se do sítě přihlásily jak školy s vysokou úrovní ekologické výchovy 

(57%), tak i školy teprve začínající  (16%) i školy,  které rozšíření ekologické výchovy teprve 

plánují (22%).

         Jedním z cílů  bylo  též  pomocí  přihlášky do sítě  M.R.K.E.V.  zjistit,  jaký je  postoj 

samotných učitelů k ekologické výchově, co považují v tomto druhu výchovy za stěžejní.

         Pokud se na postoje podíváme jako na celek, vyplynulo z dotazníků, že největší důraz je 

kladen na rozvíjení citového vztahu k přírodě (86% z celkového počtu vyplněných dotazníků). 

Ostatní činnosti,  jako například poznávání přírody,  poznávání okolí místa bydliště,  schopnost 

odpovědného  jednání  a  aktivní  účast  v ochraně  životního  prostředí  získal  jen  o  málo  nižší 

bodové ohodnocení, což svědčí o jejich vzájemné nezastupitelnosti.

         Za  relativně  nejméně  důležité  považují  respondenti  pochopení  vzájemné  závislosti  

ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního prostředí  (17%) a znalost  a pochopení 
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globálních souvislostí a příčin globálních problémů (11,7%). Nízké procento způsobily zejména 

školy základní neúplné a zvláštní a pomocné. 

         Mezi dlouhodobé záměry programu patří vytváření regionálních systémů podpory školní a 

mimoškolní ekologické výchovy, vytvoření regionálních sítí pedagogických pracovníků a škol 

věnujících  se  ekologické  výchově,  vytváření  podmínek  pro  postupnou  realizaci  komplexní 

ekologické  výchovy  v základních  a  středních  školách.  Součástí  je  též  úsilí  představit  a 

prezentovat ekologickou výchovu širší pedagogické i nepedagogické veřejnosti. 

         Projekt M.R.K.E.V. umožnil sestavit ucelený přehled škol, které se v daných regionech 

zajímají o ekologickou výchovu a vytvoření trvalé sítě spolupráce škol a dalších partnerů.

         Dlouhodobým cílem programu M.R.K.E.V. je připravit pedagogické pracovníky, vedoucí 

pracovníky  a  učitelské  týmy  pro  realizaci  komplexní  ekologické  výchovy  v základních  a 

středních  školách  a  k tomu  vytvořit  a  ověřit  metodiku  základů  ekologické  výchovy  pro 

připravovaný kariérní růst pedagogických pracovníků.

         V prvním roce existence programu M.R.K.E.V. vznikl tým 36 účastníků školení DVPP 

v oblasti ekologické výchovy ze 12 krajů a 20 středisek SSEV Pavučina. Byly též vytvořeny 

osnovy učebního textu k základnímu kurzu koordinátorů ekologické výchovy na školách.

         Dalším cílem bylo vytvořit ucelený přehled o pomůckách pro ekologickou výchovu, které  

byly  připraveny  ve  střediscích  sdružení  Pavučina,  využít  tuto  sadu  pro  vzdělávání 

pedagogických  pracovníků  a   pro  prezentaci  těchto  pomůcek  ve  školství.  V roce  2001  byl 

sestaven přehled  62 pomůcek z 9 středisek ekologické výchovy. Byl vytvořen přehled pomůcek 

v podobě  softwarového  programu,  který  je  k dispozici  na  CD  ROM v členských  střediscích 

ekologické výchovy v rámci  sdružení Pavučina s obrázky a popisy.  Dále byly vytvořeny dvě 

ukázkové sady pomůcek, které jsou umístěny v Praze v kanceláři Pavučiny a v Brně na DEV 

Lipka.  Uskutečnily se dva modelové  vzdělávací  semináře  zaměřené  na představení  a  využití 

pomůcek pro environmentální výchovu.

         V jednotlivých krajích se v současné době připravují krajské koncepce EVVO, ve kterých 

se krajské instituce zavazují rozvíjet a zlepšovat podporu v oblasti EVVO. Pro školy to např. 

znamená,  že  mohou  vstupovat  do  grantových  programů  kraje  v oblasti  EVVO, a  získat  tak 

finance  na  realizaci  vlastních  programů !   V souvislosti  s grantovými  programy kraje  nabízí 

program M.R.K.E.V. konzultační a poradenský servis.  (9,11,15).

         Podstatný přínos projektu M.R.K.E.V. je podle mého názoru nejen v  prohloubení kvality 

ekologického  vzdělávání  a  osvěty,  ale  i  v zapojování  stále  většího  počtu  mimoškolských 

zařízení, ale i objektů státní správy a samosprávy v regionech. Právě v současné době, kdy se 
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České republice  naskýtá  možnost  získání  dotací  v rámci  našeho  členství  v EU je  především 

„ekologická“ gramotnost a myšlení orgánů samosprávy v regionech zásadně důležitá. 

         Pracovníci, začlenění do projektu M.R.K.E.V. také velmi účinně a iniciativně spolupracují 

s ostatními  vzdělávacími  středisky  ekologické  výchovy.  Podle  informací,  které   jsem získal 

v Centru environmentálního vzdělávání a výchovy UK Pedagogické fakulty již od vzniku Centra 

v roce  1991 se na jeho činnosti  velmi  aktivně  podílí  jeden z vedoucích  pracovníků projektu 

M.R.K.E.V., vedoucí střediska SEVER, RNDr. J. Kulich a mnozí další. (9,15).

8.   Ekologie – EU – ČR.

         Přípravy na vstup do EU a podpůrné akce byly prováděny v rámci Národního programu 

přípravy  České  republiky  na  členství  v EU  v oblasti  životního  prostředí  (aktualizované 

každoročně v období 1999 až 2004), Státní politiky životního prostředí (revidované v roce 2001 

a 2004), plánu transpozice právních předpisů ES do českého práva (upravovaného každoročně 

v období 1999 až 2004) a strategie pro financování investic.

Česká republika se stala členem Evropské unie od 1. května 2004.

         Z deseti nových členských států EU patří Česká republika k těm, které mají nejnižší počet 

přechodných období ke splnění svých závazků. Přístupová jednání mohou být tedy, pokud se 

týká životního prostředí,  považována za jednoznačný úspěch. Tohoto úspěchu bylo dosaženo 

řadou kroků učiněných v období před vstupem, které vedly ke zlepšení a mobilizaci příslušných 

správních úřadů v České republice; urychlení právních procedur vedoucích ke splnění závazků; 

přijetí schémat pro aplikaci, zejména pro povolování a kontrolu systémů; vyškolení správních 

orgánů  s ohledem  na  vhodné  využití  fondů  EU  (včetně  340  milionů  EUR  obdržených 

prostřednictvím ISPA na období 2000 – 2003 na podporu plnění acquis Společenství, především 

v oblasti  vodního  hospodářství)  a  vyjednání  415  milionů  EUR  z  Fondu  soudržnosti  a  142 

milionů EUR ze strukturálních fondů na financování investic v oblasti životního prostředí pro 

období  2004  –  2006  na  implementaci  Směrnice  Rady  o  čištění  městských  odpadních  vod. 

(4,16).
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9.    Závěr, diskuze.

K cílům předkládané práce, které byly formulovány v úvodní části mohu konstatovat :

1. Byly uvedeny základní teoretické předpoklady a aspekty problematiky životního prostředí a 

environmentální  výchovy na  SŠ,  který  byl  v období  1997 –  2004 veden katedrou  chemie  a 

didaktiky chemie UK Pedagogické fakulty.

2. Školní projekty k tematice trvale udržitelného rozvoje, které byly uvedeny, jsou významným 

inovačním prvkem, který podporuje aktivní přístup k učení, samostatnost a dovednost žáků při 

třídění  a  vyhledávání  informací.  Mimo to rozvíjí  praktické  aplikace  vědomostí  získaných ve 

škole. Konkrétní příklad školního projektu – Chemie a automobily – je uveden v přílohách této 

práce.

3. Byla podána stručná charakteristika environmentální výchovy ve školách Středočeského kraje. 

Výchova  a  osvěta  se  týkají  nejen  škol,  ale  v rámci  projektů  Státního  programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a navazujícího projektu M.R.K.E.V. zasahují i 

do  zájmových organizací a veřejnosti.

4. Oba projekty uvedené v bodě 3. jsou velmi dobrou podporou při realizaci environmentální 

výchovy   na  sledovaném  Gymnáziu  J.S.Machara  v Brandýse  nad  Labem.  Z programu 

ekologických a přírodovědných akcí je zřejmé, že environmentální výchova a osvěta jsou dobře 

plánovány a řízeny a naplňují podstatnou myšlenku projektů  - dosažení co největší účinnosti 

environmentální výchovy u co největšího počtu studentů resp. veřejnosti.

5. Dalším sledovaným pracovištěm, které se problematikou environmentální výchovy zabývá je 

Centrum ustavené při katedře biologie  a environmentální výchovy  UK Pedagogické fakulty. Na 

činnosti  Centra  se  jasně  projevuje,  jak  důležité  je  správné  řízení  činnosti.  K získání  zájmu 

posluchačů je zcela nezbytný osobní příklad pedagogů a jejich opravdový a hluboký zájem. To 

platí  vždy,  ale  v případě  environmentální  výchovy snad zvláště  –  jde o předmět,  který  není 

povinný a o to těžší je ho naplnit. O tomto problému se dále ještě zmiňuji v diskuzi.

   Na uvedené závěry považuji za vhodné navázat diskuzí, ve které zmiňuji následující body :

 řada nařízení a legislativních úprav Vlády ČR a dalších zákonodárných institucí, rozvoj 

projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty podle mého názoru ve většině 

případů působí motivačně a pozitivně. Ve spojení s přijímáním nové legislativy v rámci 

EU považuji trend rozvoje ekologického myšlení za rostoucí. V celkové realizaci ochrany 

životního  prostředí  a  účinnosti  ekologické  výchovy  dochází  k výraznému  předělu. 

Z hlediska řízení celého procesu považuji za nezbytné a rozhodující prohloubit zapojení a 
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styl  práce  především  na  komunální  a  regionální  úrovni,  které  nejlépe  znají  lokální 

problémy a jsou nejblíže občanům.

 v oblasti ekologické orientace ČR v rámci EU jsme, myslím na dobré cestě. Řízení této 

orientace a její výsledky jsou ve velké míře ze strany EU přijímány a respektovány. Lze 

to dokumentovat např. skutečností, že na vzdělání a výzkum bude v letech 2007 až 2013 

moci  být  využito  cca  130 miliard  Kč.  Ze  státního  rozpočtu  ČR bude poskytnuto  20 

miliard,  zbytek,  tedy  110  miliard  nám  bude  poskytnut  z prostředků  Evropského 

sociálního fondu. Uvedených 110 miliard  tvoří 15% celkového příspěvku, který bude 

ČR v tomto období přidělen. Spravovat tyto prostředky bude MŠMT ČR. Podle vyjádření 

ministryně  školství  ČR  ze  dne  16.5.2006  bude  do  oblasti  školství  investováno  ze 

strukturálních  fondů  EU  18x  více  prostředků  než  v období  2004  až  2006.  O  část 

příspěvku budou moci požádat školy, obce, kraje, státní správa, neziskové a výzkumné 

instituce. Podle vyjádření vicepremiéra pro ekonomiku J.Havla bylo financování škol za 

poslední 4 roky posíleno o 50%, prostředky pro VŠ a výzkum se zvedly o 45%.  (7).

 v dalším období je v oblasti školství nezbytné zvýšit počet lidí s VŠ vzděláním. ČR zatím 

není  na  standardní  úrovni  evropských  států.  I  tak  naše  postavení  není  špatné,  podle 

mezinárodního srovnání Světové banky jsme z 29 zemí střední Evropy a Asie na slušném 

5. místě. Současná situace je taková, že na odborných školách  je nyní skoro 40% žáků, 

na učilištích 35% a na gymnáziích téměř 20%. Asi 8% dětí má jen základní vzdělání.

 k účinnosti  ekologické  výchovy a  jejímu  přenášení  mezi  občany se  podle  zkušeností 

katedry chemie UK Pedagogické fakulty velmi osvědčilo postupovat vazbou škola - žáci 

–  rodina.  Vzdělávací  projekt  vedený  katedrou  pro  učitele  SŠ  a  gymnázií  v oblasti 

životního prostředí , pracích prostředků a environmentální výchovy v letech 1997 – 2004 

uvedenou vazbu  a její účinnost potvrdil. Za uvedenou dobu tak bylo osloveno cca 60 000 

rodin. Stojí za zmínku, že náklady projektu za 1 rok se pohybovaly v hodnotě cca 0,012% 

z nákladů,  které  sdružení  příslušných firem také  za 1 rok uvolnilo  na  reklamu v TV. 

Přesto v roce 2005 prostředky již nebyly fakultě poskytnuty a projekt byl zastaven. Je to 

příklad toho, jak moc ještě v ekologickém řízení a myšlení u výrobní sféry chybí.  (7).

 k výuce ekologie na univerzitách a VŠ je třeba ještě podotknout, že by bylo velmi vhodné 

změnit, jak již bylo uvedeno systém řazení předmětů tak, aby ekologické discipliny byly 

důsledně řazeny mezi  povinné předměty.  Pro fakulty,  připravující  učitele  by to  mělo 

platit bez výjimky.  (14).

 K hypotéze  o  účinnosti  základních  dokumentů  oblasti  EVVO,  kterou  jsem  uvedl  na 

začátku  práce  mohu  konstatovat:  předpoklad  nižší  účinnosti  se  výrazně  projevil  u 

41



materiálu  ŠK,  jak  již  bylo  komentováno.  U  ostatních  3  základních  materiálů  se 

nepotvrdil,  což  je  pozitivní.  Jako  nejvíce  nezbytný  byl  hodnocen  materiál  SPEVVO 

(nejvyšší stupeň 1 mu přiznalo cca 97% škol). Další 2 základní materiály, MPEVVO a 

M.R.K.E.V. byly hodnoceny přibližně stejně, tedy cca 87% škol udělilo také stupeň 1.

 V souladu s původní dohodou jsem zpracované výsledky dotazníkové akce na středních 

školách a gymnáziích na území hl. m. Prahy  předal vedoucímu Centra Doc. RNDr. V. 

Zieglerovi, CSc. Budou využity k informaci posluchačů Katedry biologie a ekologické 

výchovy  UK PedF, zařazeny do bloků environmentálního vzdělávání  pedagogů a do 

souhrnné informace o činnosti Centra v roce 2006. Vedoucí Centra konstatoval, že tato 

akce  bude  u  stejných  škol  opakována,  nejspíše   na  podzim  2007.  Bude  tak  možné 

posoudit  trend   změn  využívání  základních  materiálů  při  přípravě,  řizení  a  realizaci 

environmentální výchovy. 
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POJMOSLOVÍ, POUŽITÉ ZKRATKY

 Environmentální: Anglický  ekvivalent  českého  pojmu  životní  prostředí  je  environment, 

vědní  obor  interdisciplinárního  charakteru  zabývající  se  životním  prostředím  se  nazývá 

environmentalistika.  V návaznosti  na  životní  prostředí  se  označuje  v uvedeném  smyslu 

přívlastek slovem environmentální.

 Ekologický:  Ekologie  původně  vznikla  jako  obor  biologický.  Zabývá  se  vztahy  mezi 

organismy navzájem a mezi organismy a prostředím. Ekologie je vědní disciplina a lze ji 

chápat  jako  obor  interdisciplinární.  Užívání  tohoto  termínu  je  mnohdy  nesprávné,  je 

spojováno s péčí o životní prostředí. Odvozený termín „ekologický“ je často zaměňován za 

adjektivum od výrazu životní prostředí.

 Vzdělávání, vzdělávací procesy jsou takové činnosti, které probíhají v nějakém edukačním 

prostředí a zahrnují řízené učení nějakého subjektu, jemuž je exponována nějaká didaktická 

informace, systematický obsah vzdělávání (Průcha,J., Walterová,E., Mareš,J., 1998).

 Výchova je proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních 

změn v jeho vývoji (Průcha,J., Walterová,E., Mareš,J., 1998).

 Osvěta je tradiční termín pro nejrůznější vzdělávací a výchovné aktivity zaměřené na nejširší 

vrstvy  populace  nebo  na  některé  specifické  cílové  skupiny  (Průcha,J.,  Walterová,E., 

Mareš,J., 1998).

 Ekogramotnost jsou celkové znalosti, dovednosti a postoje v oblasti životního prostředí a 

udržitelného rozvoje.

 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: Výchova, vzdělávání a osvěta se provádějí 

tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného života 

k vědomí  odpovědnosti  za  udržení  kvality  prostředí,  jeho  jednotlivých  složek  a  k úctě 

k životu ve všech jeho formách (zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, §16). 

 Ekologická  výchova: Starší,  v České  republice  stále  velmi  vžitý  pojem,  který  je  svým 

významem rovnocenný s pojmem environmentální výchova.
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 ŠK:Školský zákon 561/2004 Sb., ve znění p.p.

 MPEVVO: Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách 

a školských zařízeních (č.j. 32 338/2000 z 14.12.2001).

 SPEVVO:Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, část Akční plán 

SP v ČR na léta 2004 – 2006.

 M.R.K.E.V.: Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy.

 EVVO: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. 

Pramen :  3, 7, 8                                                                                                      Příloha 1
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Školní projekt „Chemie a životní prostředí“

Chemie a automobily

SKUPINA A

     A1     Kde a z čeho se v ČR vyrábí benzin a motorová nafta ?

     A2     Z čeho se v Litvínově vyráběla motorová paliva za 2.světové války ?

     A3     Jak se vyrobená kapalná paliva u nás přepravují ?

SKUPINA B

      B1    Co vyjadřuje oktanové číslo benzinu ?

      B2    Jak lze zvyšovat oktanové číslo benzinů ?

SKUPINA C

      C1    Které druhy benzinu lze u nás koupit u benzinových pump ?

      C2    Z čeho se získávají a jaké mají složení kapalná paliva, na která nejčastěji jezdí 

              nákladní automobily a létají letadla ?

SKUPINA D

      D1    Proč mají již všechny nově vyráběné automobily katalyzátory ?

      D2    Co z provozu automobilů v ČR má největší vliv na poškozování životního prostředí ?

      D3    Jaké důsledky má poškozování životního prostředí provozem automobilů na zdraví 

              lidí ?

SKUPINA E

      E1     K čemu slouží automobilové oleje ?

      E2     Jaké složení mají a z čeho se vyrábějí automobilové oleje ?

      E3     Jak se řeší otázka, co s použitými automobilovými oleji ?

SKUPINA F 

      F1     Proč se musí motory automobilů chladit ?

      F2     Které látky se používají do nemrznoucích kapalinových chladících směsí ?

      F3     Které látky jsou obsaženy v mrazuvzdorných kapalinách do odstřikovačů skel ?

SKUPINA G

      K čemu se používají automobilové akumulátory, jak fungují a kde se v ČR vyrábějí ?

SKUPINA H

      H1     Uveďte alespoň 5 kovů s příklady jejich využití při výrobě automobilů

      H2     Které plasty se užívají při výrobě automobilů ? Uveďte příklady jejich využití

SKUPINA I
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      Z čeho se vyrábějí pneumatiky ?

SKUPINA J

       J1     V čem je podstata recyklace odpadů? Jak se provádí u automobilů, které dosloužily ?

       J2     Jak se řeší problém, co s „vysloužilými pneumatikami ?

Pramen :  2                                                                                                       Příloha 2
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Náplň práce koordinátora environmentálního vzdělávání a výchovy

1. Koordinátor environmentálního vzdělávání  a výchovy ve škole je jmenován ředitelem 

školy.

2. Úkolem koordinátora je :

- ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru a vedením školy připravit rámcový 

dlouhodobý  školní  plán  environmentálního  vzdělávání  a  výchovy  a  v souladu  s ním 

každoročně  připravovat  realizační  záměry  v podobě  ročního  školního  programu 

environmentálního vzdělávání a výchovy

V rámci školního programu je třeba :

- sledovat uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech

-  věnovat  pozornost  integrujícímu  přístupu  k poznávání  přírod\y  a  vztahů  člověka 

k životnímu prostředí

-  rozvíjet  celoškolské  aktivity  zaměřené  k  environmentálnímu  vzdělávání  a  výchově 

v jednotlivých školních kolektivech a v tomto směru spolupracovat s třídními učiteli

-  podněcovat  a  metodicky  podporovat  účast  členů  pedagogického  sboru  při  uplatňování 

ekologických aspektů v jednotlivých učebních předmětech

-  organizačně  i  metodicky  napomáhat  zavádění  integrujících  přístupů  k poznávání  a 

hodnocení vztahů člověka a životního prostředí ve smyslu přípravy pro udržitelnost rozvoje

- připravovat, navozovat a koordinovat, dlouhodobé a trvalé celoškolské aktivity v péči o 

životní  prostředí (třídění sběru, šetření energií,  péče o zeleň a úpravu okolního prostředí, 

pomoc potřebným atd.), jednorázové akce (Den Země, Světový den životního prostředí, Den 

vody, apod.) i různé regionální, mezinárodní  a další formy aktivity a spolupráce (exkurze, 

studijní a výměnné pobyty, pracovní činnosti, stáže apod.)

-  podněcovat  rozvíjení  spolupráce  školy  s rodinou,  a  obcí  a  s různými  organizacemi  a 

institucemi, a napomáhat tak k vytváření podmínek pro využívání regionálních a lokálních 

příležitostí  pro  ovlivňování  pozitivních  postojů  žáků  a  studentů  k okolnímu  prostředí, 

popřípadě  pro  získávání  finančních  prostředků  pro  realizaci  školního  programu 

environmentálního vzdělávání a výchovy

- podněcovat a rozvíjet spolupráci v environmentálním vzdělávání a výchově mezi různými 

oblastmi naší republiky i v mezinárodním měřítku, navrhovat, popř. pomáhat zajišťovat účast 

školy v různých projektech zaměřených k environmentálnímu vzdělávání a výchově

- navrhovat a podněcovat návrhy na ekologizaci provozu školy (úprava školního prostředí, 

šetření energií a materiály, hospodaření s odpady apod.)
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-  spolupracovat  s dalšími  školami  při  předávání  zkušeností  a  zlepšování  úrovně 

environmentálního vzdělávání a  výchovy v zájmu celé modernizace práce školy (účastnit se 

vytváření sítě škol spolupracujících v environmentálním vzdělávání a výchově)

Navazovat a pomáhat navazovat kontakty školy vhodné pro environmentální vzdělávání a 

výchovu s mimoškolní oblasti, středisky/centry ekologické výchovy, s podnikovými ekology, 

s pracovníky Státní ochrany přírody, s různými dalšími pracovníky zabývajícími se péčí o 

životní prostředí 

- vést evidenci literatury, časopisů, odborných a metodických příruček, učebních pomůcek a 

dalších  informačních  zdrojů  (včetně  využívání  výpočetní  techniky)  pro  environmentální 

vzdělávání výchovu a navrhovat jejich doplňování

- shromažďovat a podávat informace o školních aktivitách v environmentálním vzdělávání a 

výchově a v péči o životní prostředí

- každoročně ve spolupráci s vedením školy a s ostatními členy pedagogického sboru i se 

zástupci  rodičů připravovat  hodnocení  školnou programu environmentálního  vzdělávání  a 

výchovy

3.  Koordinátor environmentálního vzdělávání a výchovy má právo i povinnost :

    - zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost, popřípadě získat pro své poslání 

vyšší kvalifikaci, zejména v rozvoji manažerských dovedností a schopností,

    - účastnit se různých forem dalšího vzdělávání a informovat ostatní členy pedagogického 

sboru o vhodných formách dalšího vzdělávání z hlediska jednotlivých předmětů apod. 

4.  Vedení školy s koordinátorem environmentálního vzdělávání  a výchovy spolupracuje a 

vytváří  potřebné  podmínky  pro  jeho  činnost  v zájmu  plnění  úkolů,  které  v tomto  směru 

školství ukládá Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a sověty

5.  Koordinátor  environmentálního  vzdělávání  a  výchovy  je  podle  rozsahu  své  činnosti 

odměňován a to buď snížením pedagogického úvazku, nebo přiznáním osobního finančního 

ohodnocení

Pramen :  4                                                                                           Příloha 3
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Z programu přednášek a ostatních akcí uskutečněných na Gymnáziu J.S.Machara, 

Brandýs nad Labem ve školním roce

2005-2006:

3.10.2005           Pozorování zatmění Slunce (seminář fyzikálně-astronomický) pro studenty 

                           gymnázia a ZŠ ve městě (Panská zahrada)

3.10.2005           Ochrana živočichů, záchranná stanice (p.Hradský pro primu, sekundu)

Od 4.10.2005      Cyklus přednášek na VŠCHT-pro semináře chemie, biologie „O čem je

říjen až prosinec  současná biochemie“, „Nové sklené a keramické materiály“ apod.

13.10.2005           Spor o Milovice aneb ochránci přírody versus automobilka Škoda-Mladá 

                             Boleslav RNDr. Vladimír Novák (přírodovědec OMPV)

2.11.2005             Genetika cystické fibrózy-sonda do historie a keltských kořenů české a 

                             moravské populace Prof. MUDr. Milan Macek

11.11.2005           Ústav fyziky plazmatu (Den otevřených dveří - seminář fyzikálně-

                             astronomický)

15.11.2005           Práce s digitální videokamerou (semináře fyzikálně-astronomický, 

                             výpočetní techniky, chemický, biologický)

28.11.2005           Lidská společnost, přírodní a humanitní vědy Prof.Dr. Rudolf Zahradník – 

                             čestný předseda AV

9.2.2006              Doba ledová v Polabí, Polabí v době ledové RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

29.3.2006            Pozorování přírodních jevů – projekt pro zájemce ze sekundy, tercie, kvarty 

                            a žáky místních ZŠ

                            4 stanoviště :

                            1/ Biologie – pozorování korýšů z lužních lesů (jarní vody) Dr. Kysilková

                            2/ Fyzika – pokusy „Bubliny nejsou vždy kulaté“ (Mgr. Patch)
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                            3/ Astronomie – pozorování zatmění Slunce (zahrada školy) Mgr. Duhajský

                            4/ Výpočetní technika – „Jak funguje počítač“ zajišťovali studenti semináře 

                             výpočetní techniky

25.4.2006            Atmosféra hvězd jejich spektra Doc. RNDr. Petr Heinzel CSc.

27.4.2006             Umělý život a umělá inteligence Mgr. Roman Neruda CSc.

Pramen :  4                                                                                                 Příloha 4
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Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v mezinárodních a 

národních dokumentech, jejichž vznik a působení zasahuje do období mezi 

konferencemi v r.1998 a 2000

                        K zásadním dokumentům mezinárodního významu patří :

-  Agenda 21 z roku 1992,  zvláště  kapitola  36  Podpora  vzdělávání  a  veřejného povědomí  a 

odborného  školení,  která  ovlivnila  i  v České  republice  koncepci  Státního  programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; 

- Místní Agenda 21 z roku 1997, které rozvíjí myšlenky předchozího dokumentu na regionální a 

lokální úrovni;

-  Aarhuská úmluva o přístupu k informacím,  účasti  veřejnosti  na rozhodování  a  přístupu k 

právní ochraně v záležitostech životního prostředí z června 1998;

-  Národní  program  přípravy  ČR  na  přijetí  do  Evropské  unie (1999).  Z národních 

dokumentů,  které  se  týkají  environmentální  problematiky,  vzdělávání  a  výchovy z poslední 

doby jsou nejzávažnější:

-  Zákon  123/1998  Sb.  O právu  na  informace  o  životním  prostředí,  zvláště  paragraf  13 

Osvěta, vzdělávání a výchova veřejnosti v oblasti životního prostředí;

-  Usnesení vlády České republiky ke Koncepci státní politiky ve vztahu k mladé generaci 

v České republice do roku 2002 (ze dne 6.1.1999);

- Meziresortní dohoda o spolupráci v oblast environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy 

mezi MŽP ČR z 8.12.1999; 

-  Státní  program  environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a  osvěty  v ČR schválený 

usnesením vlády ČR ze dne 23.10.2000  č.1048, včetně Akčního plánu k uvedenému programu 

na léta 2001 až 2003;

-  Národní program rozvoje vzdělávání c ČR – Bílá kniha. Dokument schválený usnesením 

vlády ČR  7.2.2001 a

- Novelizovaná Státní politika životního prostředí ČR pro rok 2000 a 2001.

Pramen :  9                                                                                                        Příloha 5
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Základní principy ochrany životního prostředí v Evropské unii

 Princip „platí znečišťovatel“. Ekonomické náklady na odstranění znečištění by neměla 

hradit  celá  společnost,  měli  by  je  platit  původci  znečištění,  a  to  včetně  nákladů  na 

preventivní opatření.

 Princip udržitelného rozvoje. Rozvoj, který uspokojuje požadavky současnosti, aniž by 

narušoval schopnost příštích generací uspokojit své vlastní potřeby.

 Princip vysoké úrovně ochrany. Při přijímání evropských norem by se mělo vycházet 

z tradic přísnějších členských států a nejnovějších technologií a metod ochrany. Standard 

EU by měl být „měkčí“ než v nejpřísnějším státě, jednotlivé státy si ale mohou ponechat 

své přísnější normy.

 Princip prevence. Je levnější a účinnější vzniku poškození životního prostředí předejít 

než řešit poškození, až když nastane.

 Princip  předběžné  opatrnosti. Nedostatek  přesných  vědeckých  důkazů,  že  určitá 

činnost bude mít negativní vliv na životní prostředí, nemůže být důvodem k tomu, aby se 

odkládala nebo neprovedla potřebná opatření, jež by poškození životního prostředí mohla 

zabránit.  Typickým  příkladem   pro  uplatnění  tohoto  principu  jsou  geneticky 

modifikované organismy.

 Princip ochrany co nejblíže u zdroje znečištění. Škodě na životním prostředí se má 

bránit co nejblíže místu, kde škoda vzniká. Příkladem je snaha zpracovávat nebezpečný 

odpad u původce, ne až ve vzdálené zpracovatelském zařízení.

 Princip  ochrany životního  prostředí  jako celku. Při  ochraně  životního prostředí  se 

musí  brát  v úvahu  životní  prostředí  jako  celek.  Nelze  sledovat  např.  jen  znečištění 

vzduchu a opominout ostatní, jako je třeba poškození živočišných druhů nebo krajiny.

 Princip integrace. K dopadům na životní prostředí se musí přihlížet i při navrhování a 

provádění ostatních politik EU, jako je politika ochrany spotřebitele, průmyslová politika, 

dopravní politika, zemědělská politika.

 Princip subsidiarity. Podle tohoto principu má být Evropská unie v oblasti  životního 

prostředí aktivní pouze tehdy, pokud by stejně účinně nemohly zasáhnout členské státy 

samostatně. Charakter ekologických problémů, které existují nebo se šíří bez ohledu na 

hranice států, však zhusta vyžaduje zásahy a regulace na vyšší úrovni, než je stát.

Podle www.euroskop.cz

Pramen :  12                                                                                                           Příloha 6
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OECD Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí: Česká republika

Tabulka 6.1    Mnohostranné environmentální smlouvy ratifikované 

nebo přijaté Českou republikou od roku 1999

Změna  Basilejské  úmluvy  o  kontrole  pohybu  nebezpečných  odpadů  přes  hranice 

států a jejich zneškodňování

Montrealská  změna  Montrealského  protokolu  o  látkách,  které  poškozují  ozonovou 

vrstvu

Pekingská změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Úmluva  OSN o  boji  proti  desertifikaci  v zemích  postižených  velkým suchem nebo 

desertifikací

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné látky a 

pesticidy v mezinárodním obchodu

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a 

mezinárodních jezer

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti 

Změna dohody o ochraně populace evropských netopýrů

Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech

Protokol o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím 

hranice států

Protokol o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování 

ovzduší přecházejícím hranice států

Protokol  k omezování  acidifikace,  eutrofizace  a  přízemního  ozonu  k Úmluvě  o 

dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)

Evropská úmluva o krajině

Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě

Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
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Protokol k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství

Dodatek k článku XXI Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy  volně 

žijících živočichů a rostlin (Gaboronský dodatek)

Pramen :  13                                                                                                       Příloha 7

DOTAZNÍK

1. Je na Vaší škole ustavena funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty  (EVVO) ve smyslu bodu 4.1. Metodického pokynu k EVVO ve školách a školských 

zařízeních MŠMT ČR č.j. 33 338/2000-22 z 14.12.2001 ?

 

                                  Ano                                                                Ne

2. Jestliže ano, kdo řídí jeho činnost ?

                        Ředitel(ka) školy           Vyučující EVVO                Jiné řešení :

3. Kterou variantu řízení z bodu 2. považujete obecně za optimální ?  Uveďte, prosím, stručně  

    proč.

4. Uveďte hlavní prameny ze kterých sestavujete učební plány v oblasti EVVO.

5. Má Vaše škola pro oblast EVVO ustavenu předmětovou komisi ?

 

                                   Ano                                                                Ne

6. Pokud by environmentální (ekologická)  výchova byla zařazena jako samostatný předmět, měl 

by podle Vašeho názoru být :

  

                      Povinný                          Nepovinný                  Povinně volitelný 

7. Jaká by podle Vašeho názoru měla být týdenní hodinová dotace samostatného předmětu  
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    EVVO ?

        ……………… hodin

8. Uveďte Vaše hodnocení základních materiálů pro oblast EVVO, podle následující stupnice:    

            Zcela nezbytné        1        2        3        4        5       6          Zcela zbytečné

ŠK MPEVVO SPEVVO M.R.K.E.V.
Sestavování struktury

Předmětů v oblasti EVVO
Řízení oblasti EVVO

vedením školy
Kontrola oblasti EVVO

vedením školy
Využití pro roční zprávu

o činnosti školy
Využití pro činnost koordinátora

oblasti EVVO
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Pramen 7,8                                                                                                                Příloha 8

PŘÍLOHA 9.: Tabulka a grafy hodnocení základních materiálů.

Vždy:  A = stupeň hodnocení (1 max. 6 min.)
            B = počet škol
            C = počet škol v %

MATERIÁL :  ŠKOLSKÝ ZÁKON

Druh činnosti A  1 2 3 4 5 6

Sestavování struktury 
předmětů v oblasti 
EVVO

B  6

C15,8

8

21,0

9

23,7

4

10,5

4

10,5

7

18,4

Řízení oblasti EVVO 
vedením školy

3

7,9

8

21,0

9

23,7

1

2,6

11

28,9

6

15,8

Kontrola oblasti 
EVVO vedením školy

3

7,9

10

26,3

12

31,6

5

13,2

2

5,3

6

15,8

Využití pro roční 
zprávu o činnosti 
školy

6

15,8

9

23,7

7

18,4

8

21,0

5

13,2

3

7,9

Využití pro činnost 
koordinátora oblasti 
EVVO

5

13,2

13

34,2

9

23,7

7

18,4

1

2,6

3

7,9
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Pramen :  7,8, vlastní bakalářská práce

Příloha 9.

MATERIÁL :  ŠKOLSKÝ ZÁKON

Druh činnosti : Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO

Vždy :  Osa X  - stupeň hodnocení (1 max. 6 min.)
             Osa Y  - četnost v %

Druh činnosti :  Řízení oblasti EVVO vedením školy

Řízení oblasti EVVO vedením školy

7,9

21
23,7

2,6

28,9

15,8
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35
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Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO

15,8

21

23,7

10,5 10,5

18,4
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15

20

25

1 2 3 4 5 6
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Příloha 9.

MATERIÁL :  ŠKOLSKÝ ZÁKON

Druh činnosti : Kontrola oblasti EVVO vedením školy

Druh činnosti :  Využití pro roční zprávu o činnosti školy

Kontrola oblasti EVVO vedením školy

7,9

26,3

31,6

13,2

5,3

15,8

0
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10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6

Využití pro roční zprávu o činnosti školy

15,8

23,7

18,4

21

13,2

7,9
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25

1 2 3 4 5 6
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Příloha 9.

MATERIÁL :  ŠKOLSKÝ ZÁKON

Druh činnosti : Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO 

Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO

13,2

34,2

23,7

18,4

2,6

7,9
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30

35

40

1 2 3 4 5 6
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PŘÍLOHA 10.: Tabulka a grafy hodnocení základních materiálů.

MATERIÁL :  MPEVVO

Druh činnosti     1 2 3 4 5 6

Sestavování struktury 
předmětů v oblasti 
EVVO

    8

  21,0

6

15,8

6

15,8

9

23,7

5

13,2

4

10,5

Řízení oblasti EVVO 
vedením školy

10

26,3

10

26,3

9

23,7

4

10,5

2

5,3

3

7,9

Kontrola oblasti 
EVVO vedením školy

11

28,9

10

26,3

9

23,7

4

10,5

2

5,3

2

5,3

Využití pro roční 
zprávu o činnosti 
školy

16

15,8

12

31,6

6

15,8

2

5,3

1

2,6

1

2,6

Využití pro činnost 
koordinátora oblasti 
EVVO

18

47,4

14

36,8

3

7,9

1

2,6

1

2,6

1

2,6

Pramen :  7,8, vlastní bakalářská práce
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Příloha 10.

MATERIÁL :  MPEVVO

Druh činnosti : Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO

Druh činnosti :  Řízení oblasti EVVO vedením školy

Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO

21

15,8 15,8

23,7

13,2

10,5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6

Řízení oblasti EVVO vedením školy

26,3 26,3
23,7
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5,3
7,9

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6
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Příloha 10.

MATERIÁL :  MPEVVO

Druh činnosti : Kontrola oblasti EVVO vedením školy

Druh činnosti : Využití pro roční zprávu o činnosti školy

Kontrola oblasti EVVO vedením školy

28,9
26,3

23,7

10,5

5,3 5,3
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Využití pro roční zprávu o činnosti školy
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Příloha 10.

MATERIÁL :  MPEVVO

Druh činnosti : Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO 

Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO

47,4

36,8
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2,6 2,6 2,6
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PŘÍLOHA 11.: Tabulka a grafy hodnocení základních materiálů.

MATERIÁL :  SPEVVO

Druh činnosti 1 2 3 4 5 6

Sestavování struktury 
předmětů v oblasti 
EVVO

9

23,7

9

23,7

12

31,6

6

15,8

1

2,6

1

2,6

Řízení oblasti EVVO 
vedením školy

11

28,9

10

26,3

10

26,3

6

15,8

1

2,6

/

/

Kontrola oblasti 
EVVO vedením školy

12

31,6

11

28,9

10

26,3

4

10,5

1

2,6

/

/

Využití pro roční 
zprávu o činnosti 
školy

12

31,6

11

28,9

9

23,7

4

10,5

1

2,6

1

2,6

Využití pro činnost 
koordinátora oblasti 
EVVO

13

34,2

14

36,8

9

23,7

1

2,6

1

2,6

/

/

Pramen :  7,8, vlastní bakalářská práce
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Příloha 11.

MATERIÁL :  SPEVVO

Druh činnosti : Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO

Druh činnosti :  Řízení oblasti EVVO vedením školy

Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO

23,7 23,7

31,6

15,8

2,6 2,6

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6

Řízení oblasti EVVO vedením školy
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Příloha 11.

MATERIÁL :  SPEVVO

Druh činnosti : Kontrola oblasti EVVO vedením školy

Druh činnosti : Využití pro roční zprávu o činnosti školy

Kontrola oblasti EVVO vedením školy

31,6
28,9

26,3

10,5

2,6
0
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Využití pro roční zprávu o činnosti školy
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Příloha 11.

MATERIÁL :  SPEVVO

Druh činnosti : Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO 

Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO

34,2
36,8
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PŘÍLOHA 12.: Tabulka a grafy hodnocení základních materiálů.

MATERIÁL :  M.R.K.E.V.

Druh činnosti     1 2 3 4 5 6

Sestavování struktury 
předmětů v oblasti 
EVVO

    6

  15,8

6

15,8

10

26,3

8

21,0

5

13,2

3

7,9

Řízení oblasti EVVO 
vedením školy

5

13,2

8

21,0

13

34,2

8

21,0

4

10,5

/

/

Kontrola oblasti 
EVVO vedením školy

5

13,2

6

15,8

8

21,0

12

31,6

6

15,8

1

2,6

Využití pro roční 
zprávu o činnosti 
školy

8

21,0

9

23,7

9

23,7

8

21,0

4

10,5

/

/

Využití pro činnost 
koordinátora oblasti 
EVVO

10

26,3

9

23,7

8

21,0

8

21,0

3

7,9

/

/

Pramen :  7,8, vlastní bakalářská práce
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Příloha 12.

MATERIÁL :  M.R.K.E.V.

Druh činnosti : Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO

Druh činnosti :  Řízení oblasti EVVO vedením školy

Sestavování struktury předmětů v oblasti EVVO
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Řízení oblasti EVVO vedením školy
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Příloha 12.

MATERIÁL :  M.R.K.E.V.

Druh činnosti : Kontrola oblasti EVVO vedením školy

Druh činnosti : Využití pro roční zprávu o činnosti školy

Kontrola oblasti EVVO vedením školy
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Využití pro roční zprávu o činnosti školy
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Příloha 12.

MATERIÁL :  M.R.K.E.V.

Druh činnosti : Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO 

Využití pro činnost koordinátora oblasti EVVO
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21 21
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Návrhy aktuálních témat pro diskuze k prohloubení ekologického uvažování 
studentů.

Téma č. 1 :  Vývoj koncentrací olova v životním prostředí ČR.

Téma č. 2 :  Stavba ropovodu k Pacifiku.

Téma č. 3 :  Energetické suroviny: Jak dál ?

Téma č. 4 :  Jak ušetřit na topení ?

Téma č. 5 :  Příklad rekultivace.  
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1.  Vývoj koncentrací olova v životním prostředí ČR.

 V čem je problém :  Těžký kov olovo má zhoubný vliv na mentální vývoj dětí. Zároveň 

škodí nervovému systému zejména mozku a míše. Olovo vyvolává degenerativní změny. 

Ovlivňuje také plodnost mužů, poškozuje totiž tvorbu spermií.

 Stav do roku 1990: vysoké koncentrace olova v půdě, vodě a atmosféře.

 Důvod\.  Olovnatý benzin (tetra ethyl  olovo),  emise z tepelných elektráren,  zpracování 

olovnatých rud

 Stav za posledních 15 let: značný (až 70%)

 Pokles  koncentrací   -  pokles  prodeje  olovnatých  benzinů,  snížení  emisí  z tepelných 

elektráren a útlum zpracování olovnatých rud.

 Perspektivy  :  další  pokles  koncentrací  –  pokračující  snižování  odběru  olovnatého 

benzinu,  růst  alternativních  zdrojů  elektrické  energie  (biomasa,  větrné  elektrárny, 

uvažovaná výstavba další jaderné elektrárny)

Pramen :  Měření GEOLOGICKÉHO Ústavu AV ČR  za období 1989 – 2004
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2.  Stavba ropovodu k Pacifiku.

 V čem je  problém :   původní  záměr  –  vést  ropovod pouze  800m od severního cípu 

Bajkalu (největší jezero čisté pitné vody na světě)

 Řešení :  zvětšení odstupu z 800m na 40 km.

 Následky havárie :  ohrožení a zničení unikátního ekosystému. Bajkal, který figuruje na 

seznamu  UNESCO,  v sobě  skrývá  pětinu  světových  zásob  sladké  vody  mimořádné 

kvality.  Je  s ním  spojeno  1085  rostlinných  a  2595  živočišných  druhů.  Z 61  druhů 

bajkalských ryb je 30 endemických (nevyskytují se nikde jinde na světě) a v jezeře také 

žije jediný světový druh sladkovodního tuleně.

 Technické parametry :

             Délka ropovodu:      4.200 km

             Rozpočet:                11,5 miliardy USD

             Kapacita:                  80 milionů tun ropy ročně

             Země určení:            Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indonésie, Austrálie

Pramen :  Zprávy BBC, Duben 2006
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3.  Energetické suroviny :  Jak dál ?

 V čem je problém :   především raketový start ekonomik Číny a Indie. Např. Čína za 

posledních 10 let zvýšila spotřebu ropy o 90%. 

 Jak je na tom ČR : jsme soběstační v těžbě uranu a uhlí. Plánujeme výstavbu další jedné 

jaderné a zatím cca 2-3 tepelných elektráren

 Celosvětové perspektivy :  ověřené zásoby   

                                Ropa:                    cca 1.200 miliard barelů (stačí na cca 40 let)

                                Zemní plyn:          stačí na cca 70 let

                                Uhlí:                     stačí na cca 170 let

 Řešení: nové technologie, snížení energetické náročnosti, vodíkové motory (v roce 2040 

cca 30% automobilů na vodík) atd.

Pramen :  Materiály Ministerstva Průmyslu ČR, 27.5.2006
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4.   Jak ušetřit na topení ?

 V čem je problém :  stálé zvyšování cen elektrické energie a plynu vede k návratu topení 

hnědým uhlím a spalitelným odpadem. Výsledek – prudké zhoršení kvality ovzduší.

 Řešení :  diskuze k údajům v tabulce.

                                  

Odhad nákladů na vytápění rodinného domku :

Hnědé uhlí 12 – 15000,- Kč/rok
Černé uhlí 25000,- Kč/rok
Koks 30000,- Kč/rok
Dřevo 7000,- Kč/rok
Dřevěné brikety 21000,- Kč/rok
Dřevěné pelety 14 – 15000,- Kč/rok
Elektřina akumulace 35000,- Kč/rok
Elektřina přímotop 40000,- Kč/rok
Štěpka 22000,- Kč/rok
Rostlinné pelety 8000,- Kč/rok
Obilí 10 – 12000,- Kč/rok
Lehký topný olej  ELTO 30000,- Kč/rok
Zemní plyn 30000,- Kč/rok
Propan 40000,- Kč/rok
Tepelné čerpadlo 13 – 15000,- Kč/rok
Centrální zásobování teplem 29000,- Kč/rok

 

 Pro úplnost: jak jsou na tom jinde –

                  Rakousko            17% celkové spotřeby – BIOMASA

                  Dánsko                30%

                  Švédsko               35%

                  ČR dnes cca          3%

 Perspektiva v ČR :  Biopalivo až v objemu 30miliard Kč ročně.

Pramen :  Mladá fronta DNES,  26.4.2006

5.   Příklad rekultivace.
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 V čem  je  problém  :   po  povrchové  těžbě  Hnědého  uhlí  (Severní  Čechy)  zůstávají 

ohromné  plochy  –  „měsíční  krajina“.  Proto  již  déle  než  30  let  jsou  rekultivovány 

(koupaliště, stromy, dokonce na Mostecku i vinice!)

 Příklad  jiné  rekultivace  :   mostecký  polygon  –  škola  smyku  pro  hasiče,  záchrannou 

službu i občany.

 Náklady  cca  250  mil.  Kč  (120  mil.  Stát,  zbytek  soukromá  společnost).  Na  účely 

rekultivací  a  revitalizací  uvolnila  vláda  ČR 15  miliard  Kč  (výnosy  z privatizace)  již 

v roce 2002

Pramen :   Mladá fronta DNES,   11.5.2006
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