Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO
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1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram
Rosovice 89, 262 11
Telefon: 318 586 208
E-mail: ms.rosovice@seznam.cz
Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Pecharová
Kapacita: 25 dětí
Provoz : 7:00 – 16:00 hod.
MŠ Rosovice je jednotřídní, se zařazením dětí ve věku zejména 3-6 let.
MŠ sídlí v jedné budově se ZŠ. Společné zařízení získalo dnem 1.1. 2001 právní subjektivitu.
Mateřská škola v Rosovicích je škola s dlouholetou tradicí. V roce 2008 oslavila 200 let svého
trvání . MŠ je spádovou školou pro obce Rosovice, Holšiny, Sychrov, do MŠ bývají přijímány
děti z obcí přilehlých jako je Pičín a Buková.
Budova školy je stará, dvoupodlažní, v přízemí je umístěna MŠ, stravovna, ložnice, šatna,
WC. Je umístěna uprostřed obce v blízkosti silnice a autobusové zastávky. Škola má
k dispozici vlastní prostornou zahradu se zařízením pro volné aktivity dětí. V obci je
k dispozici fotbalové hřiště s dětským areálem ve kterém jsou hrací prvky. Okolí školy nabízí
pěknou přírodu – pole, louky, les, rybník.

2. VYMEZENÍ POJMŮ
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu
environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe
široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po
dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti.
Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací
zejména dospělé populaci.
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EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních v rámci
volnočasových aktivit i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců zaměřené na
oblast životního prostředí.
EVVO klade důraz především na poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí
(člověka), na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu
člověka a životního prostředí.
EVVO dále souvisí nebo se významově překrývá s pojmy environmentální výchova,
ekologická výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a dalšími.
EVVO má stejný význam jako environmentální výchova nebo tradičně používaný pojem
ekologická výchova.
Oblast EVVO zaměřená na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými,
sociálními,
environmentálními a právními aspekty rozvoje (globálními i lokálními) je označována jako
vzdělávání pro udržitelný rozvoj (dále jen VUR). VUR je významně interdisciplinární
povahy a široce se opírá o společenskovědní disciplíny, metodicky i obsahově významně
čerpá z EVVO.
EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a
je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.
Do systému EVVO se začleňují kromě vzdělávacích aktivit spadajících z velké části do
resortu školství i další aktivity zajišťované mimo resort, a to např. poskytování
environmentálního poradenství a realizace osvětových aktivit včetně poskytování
environmentálních informací odborné i široké veřejnosti.
V praxi je EVVO realizována prostřednictvím škol, nestátních neziskových organizací (centra
a střediska ekologické výchovy) a dalších vzdělávacích subjektů (poradenství pak zajišťují
zejména environmentální poradny), veřejnou správou na národní, regionální i lokální úrovni.
EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje. Vytváření
podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základní podmínkou
nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení environmentálního vědomí občanů a jejich
odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy v celé technicko-ekonomické a sociální
oblasti.
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3. ZÁMĚR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte
elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí –
počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a
vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k
životnímu prostředí.
3.1 Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)
● seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k
němu
● vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
● poznávání jiných kultur
● pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale
také poškozovat a ničit
● osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o
okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy
● rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
● rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
● vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemí

3.2 Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)
● přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i
technických objektů, vycházky do okolí, výlety
● aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy
obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
● sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
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● poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit
(dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky,
jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a
jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání
praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
● hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých
se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích,
které mohou nastat
● praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými
se dítě běžně setkává
● přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v
přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz,
podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
● práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
● kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění,
poslech, objevování) − praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými
přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává
zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály
a surovinami)
● využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k
seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice
● pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les,
louka, rybník apod.)
● ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry)
● smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní
činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní
zahradu a blízké okolí
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3.3 Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)
● orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově
mateřské školy, v blízkém okolí)
● zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se
doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na
ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
● uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom,
jak se prakticky chránit ( vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o
pomoc)
● osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní
praxi
● mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí
i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
● vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur,
různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
● všímat si změn a dění v nejbližším okolí
● porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se
běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
● mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní
zdraví i životní prostředí
● rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
● pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit
přírodu v okolí, živé tvory apod.)
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3.4 Klíčové kompetence

Kompetence

Dosažitelná úroveň

Kompetence k řešení

dítě ukončující předškolní vzdělávání
• aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti

problémů, komunikativní,
sociální a personální

jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí,
• hledat různé varianty řešení problémů životního
prostředí,
• schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace
související s životním prostředím.

Kompetence pracovní

• osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v
přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v
každodenním životě,
• uplatňovat principy udržitelného způsobu života v
občanském a pracovním jednání (odpovědně a
ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v
souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat
negativní vlivy na životní prostředí).

Kompetence občanské

• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve
svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování,
rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
• uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské
společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí,
porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a
ekologické provázanosti světa, problémům životního
prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich
příčinám,
• orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit
se z problémů životního prostředí od minulosti až po
současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o
budoucnosti,
• odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v
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každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit
ochrany životního prostředí včetně zapojení do
souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o
využívání krajiny,

• projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách
a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat
svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být
schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v
přírodě a k chování člověka vůči přírodě.

4. METODY, NÁSTROJE A PROSTŘEDKY REALIZACE
EVVO NA NAŠÍ ŠKOLE
K realizaci EVVO mateřská škola využívá:
• výchovně vzdělávací pomůcky – pracovní sešity, časopisy, encyklopedie, obrazový materiál,
DVD, CD, hračky
• školní ekologické projekty
• vycházky a pobyty v přírodě – vycházky po okolí, lese,
• spolupráci s obcí, rodiči
• školní poznávací výlety
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Plán EVVO


Den Země – úklid v okolí školy, v místech při pobytu venku



Zdravý životní styl – Škola v přírodě, sportovní soutěže, …



Třídění a recyklace odpadů



Sběr starého papíru



Sběr nebezpečného elektroodpadu



Sběr přírodnin – kaštany, šípky, …



Úspory energie a vody – trvalé vedení dětí



Péče o ptáčky přes zimu
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