
Příloha č. 1 – vzdělávání pro udržitelný rozvoj – využití příspěvku na EVVO na 

školách, využívání databází (podklady ze škol) 

 

 

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace,  

ul.Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice 

 

1. Oblast ekologické a environmentální výchovy 

 

 Příspěvek 30,- Kč na dítě na EVVO byl využit v organizaci na programy, které 

nabízela Hájenka – celkem 308 dětí a na programy Záchranné stanice v Bartošovicích 

– celkem 73 dětí. 

Aktivity mateřských škol: 

 exkurze v Bartošovicích – záchranná stanice 

 workshop – „Plšíkův zimní spánek“ - Hájenka 

 workshop – „Co všechno má na starosti příroda“- Hájenka 

 beseda s myslivcem – MŠ I.Šustaly, MŠ Francouzská, povídání s myslivcem přímo v 

lese – MŠ Mniší (40 dětí) 

 „Jarošův statek“ - v rámci výletu pro děti a rodiče (Studénka, středisko ekologické 

výchovy) 

 Čistička užitkové vody – Lubina 

- dle potřeb a možností v návaznosti na projektových a tematických celků, které 

každoročně pro děti připravujeme a každý rok obměňujeme (MŠ Lubina) 

 Canisterapie v MŠ 

 Muzikoterapie v MŠ – poznávání hudebních nástrojů z přírodních materiálů 

 

 sběr papíru – Sbíráme s panem Popelou ASA, v současné době Papír do sběru-

Slumeko 

 sběr baterií, PET víček, hliníku 

 sběr kaštanů, žaludů – odevzdáno myslivcům 

 třídění odpadového materiálu 

 

 v MŠ máme akvárium, terárium-šneky, chováme morče – sušíme seno – MŠ I.Šustaly 

 na školní zahradě máme záhonky, hmyzí hotel, kompost 

 1x týdně chodíme na celé dopoledne do přírody – Malá lesní školka – MŠ I.Šustaly 

 Krmení ptáků na zahradě v zimě 

 Krmení kachen a labutí na přehradě, na řece 

 Návštěva hospodářských zvířat i s výkladem a přímým dotekem zvířat – soukromník 

– 2x za rok – MŠ Mniší, 40 dětí 

 Návštěvy včelaře s přímou ukázkou i ochutnávkou medu  

 Přednáška o rybolovu, rybách - názorná ukázka – MŠ Mniší (20 dětí), vycházka k 

přehradě 



 Děti se seznamují s významnými událostmi, s tradicemi a lidovými zvyky – Den 

Země, Dožínky, sv. Lucie, Velikonoční a Vánoční svátky aj. 

 

 Pokusy – s vodou, se sněhem, se vzduchem … využíváme DVPP minulých let – 

Projekt SVĚT V POHYBU 

 Četba knih s ekologickým a etickým zaměřením - během celého roku 

 Divadelní představení s ekologickým zaměřením  

 

 Zapojení MŠ -  Den země 

 Sbírka vršků pro Jarečka  

 

 Pořádáme brigády s rodiči na školních zahradách 

 AKCE pro děti a rodiče – DEŠTNÁ HŮL, MOŠTOVÁNÍ ……MŠ Lubina 

 Polytechnické akce pro tatínky na školní zahradě (výroba ptačích budek, vozítek ze 

dřeva) 

Jste zapojeni do některého projektu? 

 Účast na konferenci KONVIČKA v Brně, 2016 – MŠ Lubina 

 Jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / 

environmentální výchovu MRKVIČKA (2015) – MŠ Lubina 

 

2. Využívají vaši vyučující databáze elektronických materiálů a dalších didaktických 

materiálů pro trvale udržitelný rozvoj? Myšleno včetně rozvoje gramotností 

(matematické, čtenářské, přírodovědné, technické, finanční, atd.) - např. tištěných 

materiálů, výukových sad pro praktické činnosti, apod. Napište prosím, které využíváte. 

 MATERIÁLY – vlastní z absolvovaných seminářů, stránky Pinterest, rvp.cz, 

metodické publikace, hry s magnety, stolní deskové hry, knihy, časopisy, bulletiny, 

pomůcky, obrázky, příroda, zahrada 

 Elektronický časopis RADOMÍR  

 Ekoateliér 

 Nakladatelství Rubico 

 Nakladatelství Rotag 

 Barevné kamínky 

 

 

V Kopřivnici dne 4.4.2017     Bc. Hana Borosová 

           ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, p.o 

 

 

 

 



ZŠ Sv. Zdislavy, Kopřivnice 
 

1. Oblast ekologické a environmentální výchovy 

 příspěvek 30,- Kč na žáka byl v roce 2016 využit pro programy Hájenky a 

záchranné stanice Bartošovice – 1. stupeň cca 100 žáků – první stupeň využívá 

nabídky Hájenky každý rok 

 zúčastnili jsme se akce společnosti Zayferus 

 v rámci oslav Dne Země navštívili žáci prvního stupně soukromou farmu 

 4. třída měla „ Projektový den pro mého mazlíčka“ 

 školní družina organizuje mnoho akcí (každoročně vypěstují sazenice rajčat, 

uskutečnila se beseda o pěstování a užitečnosti léčivých bylin, děti sadily v lese 

stromky, s chovatelkou se učili správně starat o pejsky, …) 

 již několik let ve škole probíhá sběr papíru a baterií 

 v celé škole mnoho let třídíme odpad 

 naše škola není zapojena do žádného z uvedených projektů, ale na škole vyučuje 

6 učitelů, kteří jsou oprávněni vyučovat etickou výchovu, která je na naší škole 

vyučována jako volitelný předmět (pro žáky, kteří nenavštěvují náboženskou 

výchovu) 

 

2. Využití didaktických materiálů: 

 Škola je zapojena do projektu TECHNO 2012 – v tomto projektu byly vytvářeny 

výukové materiály, které jsou nyní využívány ve výuce a žáci navštěvují učebnu 

na ZŠ Dr. Milady Horákové, která byla v rámci projektu vybudována 

 Používáme digitální materiály vytvořené v rámci projektu EU peníze školám 

v oblastech Člověk a jeho svět, Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, 

Finanční gramotnost 

 Využíváme materiály z projektu Cesta k dovednostem – jedná se o projekt pro 

rozvoj technických dovedností 

 V uplynulých letech jsme vytvořili 2 výukové programy, které využíváme – 

Elektronický herbář a Ohrožené rostlinné a živočišné druhy na kopřivnicku. 

 

3. Využíváme zejména školení, která nabízí KVIC a NIDV. Kurzů a školení se 

zúčastňujeme se dle aktuální nabídky a potřeb školy. 

 

 

Za ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice zpracovala RNDr. Ivana Kociánová, školní metodik EVVO 

 

 

 

 



ZŠ Lubina 

  

ad1/ 

 Exkurze do Záchranné stanice Bartošovice - 100 dětí  

 Exkurze do CHKO Poodří - 20 cdětí v rámci Klubu nadaných dětí při ZŠ Lubina  

 Den Země  

 Programy OS Rozchodník pro 1. – 5. třídu - 100 dětí  

 Tonda Obal na cestách – pojízdná výstava o třídění odpadu  

 Pan Popela – soutěž ve sběru papíru  

 exkurze do trojanovic - Beskydské nebe - finanční prostředky na EVVO - Město 

Kopřivnice- 100 dětí  

 sběr žaludů a kaštanů pro místní myslivce - 100 dětí + rodiče  

 spoluúčast na výstavě ˇveského zahradkářského svazu v Lubině  

 akce O vitamínech - OVOCENTRUM VM - 100 dětí  

 Dopoledne s myslici - beseda o přírodě - 100 dětí -pravidelná akce školy a místního 

mysliveckého sdružení  

  

ad2/ 

škola je zapojena do projektu  ETICKÁ ŠKOLA  - 3- STUPEŇ - BRONZOVÝ, od rolku 

2011 

 

spolupracujeme s organizacemi ROZCHODNÍK, TEREZA 

 

 

ZŠ Alšova 
 

Pravidelně naše škola spolupracuje v oblasti ekologické a environmentální výchovy s 

Hájenkou, vnitřní a terénní programy probíhají na I. i II. stupni. Na tyto aktivity je rovněž 

využíván finanční příspěvek. 

 

Realizované programy: 

 

Expedice modrá planeta        (48 žáků) 

Jarní dílnička                             (31 žáků) 

Máme na výběr                         (88 žáků) 

Lžička medu                              (41 žáků) 

Putování lesem                         (34 žáků) 

Za jasným motýlem                  (43 žáků) 

Cesta do minulosti                    (33 žáků) 

Příběh jednoho odpadku          (115 žáků) 

 

Dále využíváme programu o odpadech společnosti "Tonda Obal". Pravidelně se účastníme 

Dne Země pořádaného městem Kopřivnice (přednášky, workshopy). 

 

Jsme aktivně zapojeni do projektů organizovaných agendou Zdravého města Kopřivnice: 

                 Projekt "TOOP" 

                 Zdravé zoubky pro 1. ročník 

                 Kurzy první pomoci pro 4. a 8. ročních. 

                 Besedy o šikaně, kyberšikaně 

                 Besedy o zdravé výživě, kurz sebeobrany a další 

 



ZŠ a MŠ 17. listopadu, Kopřivnice 
 

Oblast ekologie a EVVO 

1) Příspěvek 30 Kč se používá na vzdělávací programy o.s. Hájenka  pro všechny žáky 1.- 9. 

ročníku. Tento příspěvek čerpalo v roce 2016  celkem 281 žáků naší školy. 

 

V rámci vzdělávacích programů o.s. Hájenka 2016  se žáci zúčastnili těchto programů: 

6. roč. – Voda bez obalu    10. 2. 2016  40 žáků 

3. roč. – Když to schytá biodiverzita  31. 3. 2016  45 žáků 

4. roč. – Cesta chleba    30. 3. 2016  34 žáků 

5. roč.  - Vítejte na Zemi    30. 3. 2016  39 žáků 

7. roč. - Putování lesem    10. 6. 2016  25 žáků 

9. roč. - Cesta do minulosti   13. 6. 2016  25 žáků 

8. roč. - Zvíře nerestartuješ   21. 11. 2016 26 žáků 

4. roč. - Vánoce v Beskydech   14. 12. 2016 49 žáků 

 

Na EVVO je tradičně zaměřen Den Země. Žáci 1. – 5. roč. se v jeho rámci zúčastňují 

městských oslav a soutěží, žáci 6. – 9. roč. ho mají vždy zaměřen na jedno ze čtyř předem 

daných témat (voda, odpady, památné stromy, naučné stezky) a probíhá bez spoluúčasti 

dalších subjektů. 

Nejsme zapojeni do žádného z projektů Zdravá škola, Ekologická škola apod. 

 

2) Škola je členem sítě M.R.K.E.V (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), 

tzn. 5x do roka obdrží písemné materiály (časopis Bedrník, nabídky středisek ekologické 

výchov, informační materiály, letáky) využitelné ve výuce, průběžně jsou z M.R.K.E.V. 

rozesílány elektronické nabídky výukových programů pro žáky, nabídky seminářů pro 

učitele. Materiály a nabídky jsou k dispozici všem vyučujícím a dle svého uvážení je 

používají při výuce (evidence frekvence jejich používání škola nevede). Za členství v síti 

M.R.K.E.V škola platí roční příspěvek 500 Kč. 

 

3) Vyučující využívají elektronické materiály pro udržitelný rozvoj z projektů EU peníze 

školám – VM, DUM, materiály z projektu EduBasse. Jedná se např.o: 

Moravskoslezský kraj 

Stát a právo 

Domov, co nás proslavilo 

Majetek a bohatství 

Rozpočet 

Kultura 

Práce a úcta k ní 

Učíme se poznávat netoleranci 

Platební karty 

Člověk a víra 

Bezhotovostní platební styk 

Ústava 

Významné dny a svátky v roce 

Dětská práva 

EU 

Obecné orgány obce 

City



 

4) Spolupracujeme s MěÚ: 

Zdravé město: zuby - 1. Stupeň, 

TOOP - žáci 8. a 9. ročníku - literární, výtvarná a multimediální část 

návštěva Policie ČR v NJ 

sebeobrana 

zdravá výživa 

1. pomoc - žáci 4. tříd, 8. tříd 

šikana a kybešikana 

správná výživa 

sociálně právní ochrana dětí 

Pro učitele: kyberšikana - PPPP Ov 

 

 

ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice 

 

Oblast  ekologické a environmentální výchovy – 2. stupeň – informace se vztahují ke 

kalendářnímu roku 2016 

 1. Na jaké aktivity byl využit příspěvek 30 Kč na žáka na EVVO, který dostáváte z 

města a kolik žáků se jednotlivých aktivit zúčastnilo? 

 a) programy ekologického sdružení Hájenka  

 terénní program Voda a vodní organismy - 6. ročníky (asi 59 žáků) 

 terénní program Cesta do minulosti – 9. ročníky (asi 45 žáků) 

 program ve třídě Zvíře nerestartuješ – 8. ročníky (asi 50 žáků) 

 program ve třídě Všechny barvy světa - multikulturní výchova – 7. ročníky 

(asi 57 žáků)  

 b) beseda o plazech (p. Richard Valko) - 7. ročníky (asi 75 žáků) 

 

 

 2. Jaké další aktivity (přednášky, workshopy, projekty, akce) na vaší škole k této 

problematice máte či využíváte? Včetně výjezdů či aktivit mimo školu a těch ve 

spolupráci s dalšími subjekty (např. Hájenka, záchranná stanice,...). Prosím i stručně 

popsat - jak často, které třídy jsou zapojené nebo ŠD, kolik cca dětí. 

 Čistička odpadních vod v Kopřivnici – exkurze pro 8. roč. 

 Letové ukázky dravců  

 Den Země – využití programu připravovaného městem Kopřivnice + žáci 9. 

třídy připravují program pro pro 1. a 2. třídy 

 beseda Hmyzí duchové (p. Richard Valko) – žáci volitelného předmětu 

Praktika z biologie 

 V jiných letech jsme navštívili také Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích či 

využívali výukové  programy v ZOO Ostrava. Z důvodu prodražování těchto akcí o 

dopravu je již neorganizujeme. 



 

 3. Jste zapojeni do některého projektu jako je ZDRAVÁ ŠKOLA, ETICKÁ ŠKOLA, 

EKOLOGICKÁ ŠKOLA,...? Pokud ano, prosím od kdy. 

 ne 

 

 

Oblast ekologické a environmentální výchovy – 1. stupeň – informace se vztahují ke 

kalendářnímu roku 2016 

 programy Hájenka – objednána pro 306 dětí 

 návštěva Stanice pro Záchranu živočichů – 2 třídy 

 Letové ukázky dravců 

 Den Země – připravený městem Kopřivnice (3 – 5. třídy), pro 1. a 2. třídy připravují 

program 9. ročníky 

 ŠD – program o netopýrech 

 

ZŠ Mniší 

 

1. - Příspěvek jsme využívali každý rok na besedy s Hájenkou. V loni jsme ho ale nevyužili 

celý, protože  některý program odpadl . Jinak vždy všichni žáci. V letošním šk. roce bychom 

ho chtěli využít na besedu s panem Zaoralem a jeho psem Sorbonem - všichni žáci -62. 

 

2. Besedy s Hájenkou - všechny děti, Den Země v Kopřivnici- všechny děti, chovatelský 

kroužek ve škole (30 dětí), sadba rostlin s dětmi na školním pozemku a ve třídách  ( ŠD - 30 

dětí), kroužek vaření - zdravá strava (20 dětí), beseda s firmou zajišťující Ovoce do škol  ( 30 

dětí), Hvězdárna v Ostravě ( všechny děti),  beseda o hvězdách ve škole - Hvězdárna 

Beskydy (10 dětí - 5.roč.) , Mobilní planetárium ( 26 dětí - 1. a 2. roč.) 

 

3. Nejsme zapojeni do žádného programu. 

 

4. Máme nakoupené nějaké pomůcky a na školení chodíme hlavně na čtenářskou a v menším 

množství na finanční gramotnost přes Kvic, Tvořivou školu, Hello, Fraus atp. 

 


