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ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH NA ČESKOBUDĚJOVICKU
V našich školách se nejen pedagogové snaží vést děti a žáky k šetrnému zacházení
s přírodními zdroji, aby měli kladný vztah k přírodě a okolní krajině, a to různými akcemi a
aktivity na podporu ochrany přírody. Tuto výchovu a nauku o životním prostředí, jak se dá
také environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (tzv. EVVO) nazvat, ředitelé škol v ORP
České Budějovice označují jako jednu z oblastí, v rámci které se nejlépe daří vzdělávat děti.
To vyplynulo z průběžných výsledků tzv. Šetření potřeb škol, které probíhalo v rámci projektu
MAP II ORP ČB. Cílem bylo zjištění potřeb škol na Českobudějovicku v oblasti rozvoje potenciálu
žáků v různých oblastech – především gramotnostech, ale také dalších tématech.
Téměř ve všech školách probíhá sběr papíru, třídění odpadu je samozřejmostí, pravidelná
výuka ať již na školní zahradě nebo v okolní přírodě se také těší velké oblibě u dětí. Například
na českobudějovická Církevní mateřské škole Lipenská mají děti vlastní záhonky, o které se
od jara do podzimu starají, sklízejí úrodu, kterou dále zpracovávají, během září například
pekly jablíčka; plejí záhony, sázejí, předpěstovávají si i vlastní rostlinky. Na zahradě mají také
kromě rostlin i zvířátka, o které se děti učí pečovat.
Děti se se svými rodiči zúčastňují různých volnočasových akcí – chcete-li brigád – zaměřených
na úpravu okolí školy nebo obce, ať již v rámci Dne Země nebo jiných akcí. Například na
Základní škole a mateřská škole Šindlovy Dvory probíhá pravidelná jarní brigáda na úpravu
okolí školy. „Po zimě je potřeba zahradu, která je společná pro 1. stupeň ZŠ a MŠ dát trochu
do kondice. Rodiče žáků a dětí se sejdou v dubnové sobotě a stráví společné dopoledne u
hrabiček, lopat a štětců a prozáří zahradu. Vždy se vysází květiny a zahrada se částečně
upraví (ve spolupráci s naší paní zahradnicí). Tímto způsobem získávají děti kladný vztah
k zahradě, chtějí o ni pečovat a trávit zde volný čas, učí se zde vztahu k přírodě a tato
společná akce slouží také k upevnění vztahů rodičů a dětí se školou, po celodenní práci
následuje příjemné posezení a zhodnocení společného úsilí.“, uvedl ředitel školy.
Z dalších mezinárodních nebo celorepublikových akcí, do kterých se školy
z Českobudějovicka zapojují, můžeme například jmenovat Dny zdraví nebo Týden zdraví.
Základní a Mateřská škola Dobrá Voda se již pravidelně zapojuje do akce „Týden zdraví“,
který letos proběhl v termínu 20. - 24. května. „V pondělí byl Den dopravy, v úterý žáci na 2.
stupni nacvičovali první pomoc, prováděli srdeční masáž, ošetřovali tepenné krvácení,
zlomeniny, popáleniny a omrzliny. Na závěr si vše ve třídách zhodnotili malým společným
testem. Středa byla zaměřena na preventivní chování a rizikové situace. Ve čtvrtek byl Den
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zdravé výživy a žáci 2. stupně jeli na exkurze do čistírny odpadních vod a na ÚAMK. A
poslední den byl zaměřen na ekologii.“, uvedla paní ředitelka.
Většina škol také spolupracuje s různými ekologickými centry, třeba českobudějovická
Základní a Mateřská škola L. Kuby s ekologickým centrem Cassiopeia, kdy zaměstnanci
centra pravidelně docházejí za dětmi do MŠ a pracují s nimi na různá témata, např.
kompostování, kdy si děti připravili svůj vlastní kompost, nebo uspořádali výstavu o dalším
využití plastových lahví. Škola je také zapojena do celostátního projektu M.R.K.E.V. Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy.
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská 3, Č. Budějovice se zase právem pyšní
titulem Ekoškola, což je mezinárodní program určený základním a středním školám, díky
kterému získávají motivované a odpovědné žáky, spolupracující učitele, zapojené rodiče i
finanční úspory. Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své
prostředí pro žáky i zaměstnance školy.
Díky školnímu projektu, když žáci 7. tříd na Základní škole Pohůrecká 16 v Českých
Budějovicích navrhovali úpravy školní zahrady tak, aby docházelo ve vyšší míře k záchytu
dešťové vody, vznikl mokřad – a to nejen „na papíře“, ale ve skutečném reálu.
Všechny naše školy obdivujeme a děkujeme jim, že věnují této oblasti své úsilí a snaží se
z dětí vychovat zodpovědné lidi, šetrné k životnímu prostředí a svému okolí. Těší nás
spolupracovat s takovýmito partnery v rámci MAP II ORP České Budějovice.
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