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Školní program environmentální výchovy a osvěty 
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1 Identifikační údaje 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, 

Lípa, příspěvková organizace 

Adresa školy: ZŠ - Lípa 66, 582 57  Lípa 

MŠ – Lípa 211, 582 57  Lípa 

ŠJ – Lípa 191, 582 57  Lípa 

Další kontaktní údaje:  

telefon: 569 437 700, 775 313 736 

webové stránky: www.zslipa.cz 

mail: zslipa@hbnet.cz 

IZO: 102 006 296 

REDIZO: 600 086 607 

IČ:  70 891 656 

Zařazení do sítě škol: 1. září 1996 

Zřizovatel: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 

2 Stručná charakteristika školy: 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace je plně 

organizovanou venkovskou školou – našimi součástmi jsou základní škola 

s 1. až 9. postupným ročníkem, mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Celý areál 

školy je umístěn v klidné části obce. K areálu patří školní hřiště, pozemek k pěstitelským 

pracím a prostor pro relaxaci dětí a žáků. 

Škola nese jméno básníka, překladatele a grafika Bohuslava Reynka, který se narodil a žil 

v blízkém Petrkově. V duchu jeho díla se snažíme o směřování naší školy - výchova člověka, 

který se dokáže aktivně zařadit do života, který je současně vnímavý k druhým lidem, 

s dobrým vztahem k přírodě a životnímu prostředí, člověka, který si uvědomuje svoji 

spoluzodpovědnost za kvalitu podmínek života na Zemi. Důraz klademe zejména na pocit 

bezpečí a mezilidské vztahy mezi učiteli, žáky a ostatními zaměstnanci, ale také rodiči 

a širokou veřejností. 

mailto:zslipa@hbnet.cz
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Naším cílem je vytvářet žákům takové podmínky a příležitosti, aby byli zodpovědní a zdravě 

sebevědomí, aby byli vybaveni vědomostmi, dovednostmi a návyky, se kterými se v životě 

uplatní a najdou si tu svoji cestu, na níž možná silou svých osobností změní společnost.  

Ředitelka školy: Mgr. Věra Lacinová Vítková 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslava Kandrová 

Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Pokorná 

Školu navštěvují žáci z: Lípy, Dobrohostova, Chválkova, Petrkova, Kochánova, Květinova,  

Michalovic, Úhořilky, Svatého Kříže, Suché, Úsobí a Šmolov 

Výuka probíhá podle: 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. ZSL 397/01/2022, včetně 

dodatků 

3 Cílové skupiny 

- Děti MŠ (4 tříd) 

- Žáci ZŠ (10 tříd) 

- Účastníci školní družiny (5 oddělení) 

4 Vyhodnocení předchozího období 

Environmentální vzdělávání je začleněno do výuky prostřednictvím jednotlivých předmětů, 

mezipředmětových vztahů, průřezových témat, vhodných metod a forem vzdělávání a 

plněním mezinárodních a světových dnů k životnímu prostředí.  

Naše škola je členem v síti M.R.K.E.V. a odebírá časopis Bedrník. Zapojujeme se do 

celostátních nebo regionálních projektů a zároveň organizujeme vlastní aktivity na podporu 

EVVO. Aktivně pokračujeme ve třídění odpadů, sběru druhotných surovin a sušených bylin. 

Řada školních akcí je spolufinancována ze SRPŠ právě díky ziskům z třídění a ze sběru 

druhotných surovin. 

Ve škole se uskutečňují tyto aktivity: 

- 72 hodin 

- Čistá Vysočina 

- Den Země 

- Člověk a příroda – celoškolní soutěže, olympiády 

- Třídění plastů ve třídách 

- Sběr léčivých bylin 

- Sběr kaštanů (ŠD, MŠ) 

- Pravidelná péče o zeleň ve škole 

- Školní pozemek 

- Přírodovědný kroužek 

- Výukové programy environmentálního centra PodpoVRCH  spojené s návštěvou ZOO 

Jihlava 

- Exkurze zaměřené k EVVO  

- Exkurze do bioplynové elektrárny v ZAS Lípa 
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Uskutečňované aktivity jsou kladně hodnoceny ze strany žáků i učitelů, a proto jsou zařazeny 

i do plánu na další školní rok.  

Na plánování, navrhování a realizaci aktivit v oblasti EVVO se podílejí pedagogičtí 

pracovníci. Již od předškolního věku děti aktivně pozorují přírodu (změny počasí, květenu, 

faunu dostupnou v okolí školy – ptactvo, užitková zvířata), třídí odpad a navštěvují tématicky 

zaměřené exkurze. 

Pro lepší pochopení EVVO škola postrádá pomůcky (simulační hry, „krabice“). Chybí také 

prostory pro efektivní výuku. Do budoucna bychom rádi realizovali učebnu v zahradě, 

přírodní zahradu a arboretum. 

5 Hlavní cíle 

- Vést děti ke správnému vztahu k přírodě a ke všem jejím složkám 

- Nutnost chápat přírodu a chovat se k ní zodpovědně 

- Vytvářet vztah k prostředí, ve kterém dítě pobývá a žije 

- Osvojení orientace v okolí místa bydliště a bezpečnosti dopravy 

- Pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích 

- Vést ke spolupráci žáky, pedagogy, rodiče a obec 

6 Cíle ve vztahu k ŠVP ZV a principům EVVO 

- Příprava žáků na soutěže s přírodovědnou tématikou (olympiády – biologické, 

zeměpisné, chemické). 

- Účast v soutěžích a projektech zaměřených na environmentální vzdělávání. 

- Zvýšit účast pedagogů na vzdělávání EVVO, zajistit proškoleného metodika EVVO. 

- Rozvoj spolupráce s ekologickými sdruženími a využívání středisek a center 

ekologické výchovy. 

- Zapojení dětí a žáků do celoškolních projektů (dle možností) i v jiných vyučovacích 

předmětech. 

- Vést děti a žáky k ochraně a péči o životní prostředí (péče o květiny, zahradu, okolí 

školy, prostředí vlastního domova, apod.). 

- Vytvářet u nich citový vztah k přírodě, k lidským výtvorům a i k lidem samotným. 

- Propojení přírodovědného a environmentálního vzdělávání od předškolního věku, přes 

základní vzdělávání až po zájmové vzdělávání. 

- Snaha zabezpečovat ekologický provoz školy. 

- Realizace projektu obnovy areálu školy - přírodní zahrady. 

7 Plán exkurzí zaměřených k EVVO 

Společně s vyučujícími 1. stupně a vyučujícími přírodovědných předmětů na 2. stupně byl 

sestaven orientační plán exkurzí – adekvátně věku žáků a výstupům ŠVP ZV v jednotlivých 

ročnících. 

1. stupeň 

• ZOO Jihlava – PodpoVRCH (výukové programy) 

• Slepičárna (Malá Lípa) 

• Záchranná stanice Pavlov 
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• Horní Krupá – Chaloupky (výukové programy) 

• Petrkovský zámek 

• Orlík u Humpolece – naučná stezka 

2. stupeň 

• ZOO Jihlava – PodpoVRCH (výukové programy) 

• Záchranná stanice Žleby 

• Enviropol a ASMJ Jihlava 

• Jaderná elektrárna Dukovany 

• Horní Krupá – Chaloupky (výukové programy) 

• Bioplynka Lípa 

 
 

Spolupracujeme se ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod – přírodovědné centrum, kam jezdíme 

v rámci výukových programů do Planetária a multifunkční učebny 3D.  

pozn. seznamy jsou orientační a každý TU bude postupně exkurze koordinovat s ohledem na 

časovou náročnost (exkurze je vhodné plánovat dvě ve stejném místě) 

8 Časový harmonogram hodnocení 

probíhá pravidelně na konci prvního a druhého pololetí na pedagogické radě 

Plán EVVO zpracovala: Mgr. Markéta Pokorná 

garant EVVO 

 

 

V Lípě dne 1. 9. 2022 vydala .............................................. 

 Mgr. Věra Lacinová Vítková 

ředitelka školy 

9 Plán akcí pro školní rok 2022/2023 

Školní akce: 

- Sběr léčivých bylin a pomerančové 

kůry 

- Sběr drobného elektroodpadu 

- Péče o zeleň ve škole 

- Celoškolní soutěže 

- Olympiády 

- Přírodovědný KLOKAN 

- Třídění odpadu (papír, plast) 

- Výzdoba školy přírodním materiálem 

- Pravidelný úklid areálu 

- Den Země 

- Ekocentrum PodpoVRCH 

- Šetření elektrickou energií 

- Školní zahrada 

- Sběr podzimních plodů pro myslivce 

(MŠ) 

- Sběr hliníku a víček (MŠ) + některé 

třídy ZŠ 

- 72 hodin 

 


