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1 Charakteristika školy a kontakt 
Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 je málotřídní škola. Školu 

navštěvují žáci s různým stupněm mentálního postižení. Školu navštěvují žáci z Mníšku 

pod Brdy a blízkého okolí. Ve škole vládne přátelské klima a spolupráce.  

 

 

 

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy 

Tel: 318 599 465; 732 458 092 

e- mail: zvsmnisekpodbrdy@seznam.cz

ředitel školy: Mgr. Bohumila Pallagyová 

koordinátor EVVO: je vždy určen v srpnu před začátkem školního roku 

počet pedagogů: je dán počtem žáků a danou situací ve školním roce 

2 Poloha školy 
Mníšek pod Brdy se rozkládá 27 km jihozápadně od Prahy na úpatí Brdského hřebene. 

Město je centrem turistického ruchu, dopravně je dobře obslužné autobusem a železnicí..  

Budova školy byla postavena nedaleko náměstí jako nástavba nad zdravotním střediskem 

Škola využívá k pracovnímu vyučování zahradu městské knihovny, která je v těsné 

blízkosti školy. 

3 Podmínky 
Okolí školy vybízí k pozorování přírody a vycházkám. Škola má přímo nadosah 

brdské lesy, 3 rybníky, Bojovský potok, studánku, velkou louku.  

Okolí Mníšku je různorodé a žije v něm i velké množství živočichů. V bučinách se 

setkáme s různými bezobratlými živočichy (tesaříky, střevlíky, nosatci), kteří se živí 

dřevem buků. V okolí Skalky můžeme pozorovat obojživelníka – mloka skvrnitého. 

V rybníčku  lze najít čolka obecného spolu se zeleným skokanem skřehotavým a kuňkou 

ohnivou.  V lesích v okolí Skalky a Kytína lze spatřit skokana hnědého. V otevřené krajině  

v okolních polích a na zahradách lze pozorovat ropuchu obecnou a i méně známou ropuchu 

zelenou. Z plazů se v okolí Mníšku vyskytuje na vodu vázaná užovka obojková. Náš jediný 

jedovatý a chráněný had – zmije obecná, se hojně vyskytuje  ve svahu pod Skalkou, dále 
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v lesích mezi Mníškem a Malou Svatou Horou  a v kamenných mořích hřebenů. Z ještěrek 

je zde velmi hojný slepýš křehký a ještěrka obecná.  

Lesy Mníšek objímají ze tří stran. V těchto lesích se setkáváme s dubem letním        

a zimním, s habry obecnými, jasany ztepilými, lípami, břízami. Okolní kopce hřebenů tvoří 

jedlobukové lesy. Jedle bělokorá a buk lesní tvoří tzv. brdskou vločku, symbol Brdské 

vrchoviny. Na hřebenech se vyskytuje i tis červený. Bylinné patro je tvořeno velkým 

množstvím zástupců – divoké irisy, lilie zlatohlávek,podléška jaterník. 

Od nejstarších dob byly v Mníšku a jeho okolí těženy nejrůznější nerostné suroviny 

(zlato, uran, jaspis, železo). 

4 Cíle EVVO 

4.1 Cíle pro žáky 

 odpovědnost, pokora, tolerance, 

 vytvářet citové vazby dětí k přírodě a rodnému kraji, tím rozvíjet schopnost radovat 

se z jedinečností všedního dne, 

 rozvíjet uvědomění si, že každý člověk může pozitivně ovlivnit stav životního 

prostředí, že každý z nás má odpovědnost vůči budoucím generacím, 

 rozvíjet sebedůvěru – schopnost formulovat vlastní názor a vést diskuzi s oponenty, 

 rozvíjet schopnost orientace v labyrintu často protichůdných informací o životním 

prostředí, 

 pochopení a přijetí zásad trvale udržitelného života. 

 

4.2 Vedení školy vytváří podmínky pro EVVO 

 podporovat školní i mimoškolní akce 

 zajišťovat spotřební a další materiál potřebný pro realizaci cílů EVVO 

 snažit se modernizovat učebny 

 umožnit další vzdělávání pracovníků v oblasti environmentální výchovy, zahrnout 

do DVPP, podporovat jejich odměňování po skončení studia a vykonávání funkce 

koordinátora 

 podporovat spolupráci koordinátora EVVO s ostatními pedagogickými pracovníky 

 vytvářet podmínky pro plánování EVVO 
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 zabezpečovat   postupnou  ekologizaci   provozu  školy  (šetření energií, třídění 

odpadů a pod.). 

4.3 Spolupráce školy s okolím 

  

 Spolupracovat s organizacemi, které se zabývají EVVO 

 Spolupracovat s místním MÚ, RODINAMI 

5 Rozvoj kompetencí 

5.1 Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální          

a personální 

 Aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje při řešení 

problému životního prostředí 

 Hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí 

 Schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním 

prostředím. 

5.2 Pracovní kompetence 
 Osvojit si praktické dovednosti chování v přírodě a 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, minimalizovat 

negativní vlivy na životní prostředí) 

5.3 Kompetence občanské 

 Znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny       

a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti regionu  a jeho potřebám. 

 Uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě           

a na stavu 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 uvažovat o budoucnosti. 

 Odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně se 

účastnit ochrany životního prostředí. 
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 Projevovat pokoru a úctu k životu ve všech formách a k hodnotám, které neumí 

vytvořit člověk, oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny. Vnímat a být schopen 

hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči 

přírodě. 

6 Úkoly koordinátora 
 Vytvářet ve  spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní 

program EVVO, 

 dbát, aby školní program EVVO byl v souladu s další dokumentací školy a navrhuje 

řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy, 

 koordinovat realizaci EVVO na škole či školském zařízení, 

 průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního 

koordinátora EVVO, 

 poskytovat ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do 

jejich činností 

 koordinovat realizaci plánu DVPP v oblasti EVVO 

 iniciovat spolupráci s dalšími partnery. 

 

 

6.1 Hlavní zásady spolupráce koordinátora s ředitelkou školy          

a pedagogickým sborem 

Koordinátor vždy v září doplňuje Školní program EVVO ročním plánem EVVO. Do 

něj zahrnuje harmonogram konkrétních aktivit integrujících jednotlivé předměty, 

ekologizaci prostředí a spolupráci s okolím, aktualizovaný přehled právních norem. 

 Na začátku školního roku učitelé zařazují environmentální výchovu průběžně do 

výuky všech předmětů, vždy v rozsahu podle vlastního uvážení. Do 15.září učitelé 

konkrétních předmětů společně navrhují harmonogram rozšiřujících aktivit a seznamují 

s ním koordinátora, který jeho naplň připomínkuje. Doporučuje vhodnou literaturu, 

pomůcky, exkurze…. Teprve potom koordinátor navrhuje po zvážení regionálních             

a provozních podmínek školy aktivity integrující mezipředmětové vztahy, sestavuje jejich 

celoškolní program. S koordinátorem pedagogové dále konzultují realizační plány 

ekologicky zaměřených předmětů 
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 Návrh dlouhodobého programu i ročního plánu EVVO předkládá koordinátor vždy 

do konce září řediteli školy, který svým podpisem vyjadřuje souhlas s jejich realizací. 

7 Výuka – předměty 
Ředitelství školy doporučuje vhodně zařazovat environmentální výchovu do všech 

předmětů. Ředitelství školy celoročně vítá výuku a jiné aktivity mimo budovu školy, 

pokud tyto svým obsahem navazují na osnovy vzdělávacích programů uskutečňovaných ve 

škole. A to zejména v předmětech věcné učení, přírodopis, přírodověda, také ve 

„výchovách“. Učitel však o musí o svých záměrech opustit školu předem informovat 

ředitelství školy. 

Výuku doplňovat netradičními metodami a formami vzdělávání s důrazem na vlastní 

prožitek a diskuzi (pokus, pozorování, samostudium, simulační hry). 

Při terénních vycházkách pracovat s regionální literaturou. 

Kabinet doplňovat pomůckami. Koordinátor vede stručnou kartotéku námětů(inspiruje 

pedagogy) pro ekologizaci předmětů (čerpá z ročních realizačních plánů). 

Knihovna obsahuje přírodovědné i ekologické publikace. 

Práce žáků prezentujeme na výstavkách, popř. v místním tisku. 

8 Prvky integrující EVVO  ve škole 
 Opakování učebních celků i prostřednictvím skupinové práce, vycházek, 

 Projektové dny 

 Absolvování výukových programů podle aktuální nabídky 

 

9 Ekologizace provozu a atmosféry školy 
 Ředitelství školy usiluje o to, aby se všichni zaměstnanci školy, snažili o vlídnou 

atmosféru ve škole a přátelský vztah k dětem při zachování potřebné míry 

pedagogické důslednosti vyžadující přiměřenou zodpovědnost každého žáka za své 

jednání, 

 Roční plán EVVO aktualizovat každý rok po předchozím projednání s pedagogy               

a zainteresovanými zaměstnanci školy. Návrh plánu předkládá koordinátor řediteli 

školy k připomínkování a podpisu. Program EVVO je průběžně naplňován všemi 
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zaměstnanci školy. Koordinátor i vedení školy,realizaci kontroluje, ředitel školy 

podle možností podílející zaměstnance oceňuje. 

 Pedagogové navštěvují nejrůznější akce DVPP a sebevzdělávají se v oblasti EVVO. 

 V interiéru školy jsou pokojové rostliny. 

 Prostory školy jsou vyzdobeny pracemi žáků. 

 Žáci pečují o zahradu u městské knihovny a o přilehlý pozemek u školy. 

 Ve školní jídelně dbáme na zásady zdravé výživy, snažíme se co nejlépe dostát 

zásadám školní hygieny. 

 Snažíme se produkovat co nejméně odpadu a snažíme se odpad třídit. 

 Při pracovním vyučování využíváme odpadový materiál (PET- lahve, noviny, 

krabice, zbytky plechu..). 

 Při poznávání regionu dáváme přednost pěší turistice. 

 Škola umožňuje žákům bezpečné uložení kol. 

 V hodinách tělesné výchovy využíváme venkovní prostředí. 

 Při opravách usilujeme o přiměřenost interiéru věku. 

 Úprava okolí školy je částečně provázena odborníky. 

 Ředitelství školy umožňuje na základě smlouvy po vyučování činnost zájmových 

organizací. 

10 Dokumenty 
Státní program EVVO  

www.vláda.cz  

(činnost vlády/dokumenty vlády / 2006,2006-10-1) 

11 Evaluace 
Vždy v září následujícího školního roku zpracovává koordinátor na základě podkladů od 

jednotlivých vyučujících do 15.9. 
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