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Přidaná hodnota společenství – „Investice do rozvoje vzdělávání“ 
 
Na začátku roku 2008 vyhlásil Středočeský kraj 1. výzvu pro didaktické projekty zvyšující 
kvalitu vzdělávání na základních a středních školách kraje. Naše škola spolurealizuje projekt 
Environmentální prvek.  
 
Environmentální prvek je didaktický program pro vesnické školy Středočeského 
kraje. Jeho cílem je hledat a ověřovat zajímavé výukové metody a formy zvýšení 
zájmu dětí o prostředí, ve kterém vyrůstají, navštěvují školu a následně mnozí i žijí.  
 
V učebnicích se často vyskytují pojmy jako ekologie, ochrana přírody, udržitelný 
život a další odborné termíny týkající se životního prostředí. Novým pojmem v této 
oblasti je v poslední době slovo environ. Znamená - lidově řečeno – „místo pro 
život“. Místo, ve kterém nežije nikdo na úkor druhého, ve kterém jsou uchovávány 
a chráněny kulturní, historické a přírodní hodnoty a nově vznikající prvky jsou 
umísťovány  do zastavěných i volných prostor citlivě v harmonii s krajinou i 
potřebami lidí. 
 
Projekt Environmentální prvek vychází z myšlenky, že vztah k jakémukoliv místu 
nelze naučit z učebnic. Vzniká vnímáním, pozorováním, poznáváním, 
zakreslováním… Toho, co dítě vidí, slyší, čeho se může dotknout: alej cestou do 
školy, lípy na návsi, rybník za vsí, ale i dětské hřiště, na jehož vybavení se může 
samo podílet, naučná stezka, kterou pomáhá vytvořit nebo divoká skládka, kterou 
se společnými silami s obecním úřadem podaří rekultivovat. Děti mohou sbírat 
informace o starých řemeslech od svých rodičů a prarodičů, dělat průzkum 
poskytování služeb v obci, dozvědět se zajímavosti o životě lesní zvěře rozhovorem 
s myslivci nebo přispívat do místního časopisu obrázky a fotografiemi. 
 
V rámci projektu bude vznikat internetový portál, na kterém budou umístěny 
informace o realizaci projektu, zajímavosti z jeho průběhu i zdařilé dětské práce. 
Pro jeho otevření stačí na počítači zadat adresu www.mistoprozivot.cz. 

http://www.mistoprozivot.cz/


 
Projekt Environmentální prvek v období 1. 12. 2008 – 31. 1. 2011 realizují tři základní školy 
Středočeského kraje podpořené odborným týmem asistentů, lektorů a přispěvatelů.  
 
Celkový rozpočet projektu činí Kč. 6.576.990,- 
 
Příjemcem dotace je Základní škola a Mateřská škola Nečín, partnery projektu jsou Základní 
škola v Kamýku nad Vltavou a Základní škola a mateřská škola v Novém Kníně  
 
Projekt si klade následující hlavní cíl: 
• zavádění nových vyučovacích metod s důrazem na mezipředmětové vazby do výuky na třech základních 

školách, zvyšující aktivní podíl žáků na vlastním vzdělávání, a vytvoření internetového výukového materiálu, 
který aplikaci těchto metod usnadní. Výstupem bude obohacení výuky o nové metody v oblasti 
environmentální výchovy a portál informací, metod, inspirací a ukázek dobré praxe zrealizovaných výukových 
činností. 

 
Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím několika dílčích cílů: 

• iniciování výuky v rámci mezipředmětových vztahů prostřednictvím integrované podoby struktury portálu. 
Výstupem budou příspěvky umístěné na portálu, ukazující možnosti, jak přiblížit žákům obsahový 
prvek výuky prostřednictvím různých vyučovacích předmětů – možnost nahlédnout je v širších 
souvislostech, 

 
• realizování nových metod práce vedoucích k udržitelnému rozvoji, proškolení učitelů pro inovační způsoby 

práce s EVVO, umožnění žákům stát se aktéry malých změn životního prostředí, poskytnout pro to 
nezbytné materiální vybavení. Výstupem bude obohacení školní praxe o nové metody učení v oblasti 
environmentální výchovy a malé změny životního prostředí v okolí škol, na jejichž návrzích, realizaci, 
využívání a ochraně se budou podílet učitelé a žáci. 

 
• rozvíjení partnerství mezi školami prostřednictvím internetu. Výstupem bude výměna zkušeností se 

zaváděním nových metod práce a vzájemná inspirace učitelů a žáků partnerských škol prostřednictvím 
internetového portálu. 

 
Projekt je tvořen souborem pěti aktivit: 
1. Vytvoření portálu Environmentální prvek 
2. Realizace nových metod učení a tvorba příspěvků – ukázek dobré praxe 
3. Činnost podpůrného odborného týmu 
4. Vytvoření závěrečných výstupů 
5. Management projektu  
 
 

V případě zájmu o bližší informace o projektu se můžete obrátit  
na ředitele jednotlivých základních škol, na koordinátorku odborných složek projektu, 

Evu Zirhutovou, prostřednictvím e-mailu eva.zirhutova@rozhled.cz nebo na projektovou 
manažerku Evu Bělinovou prostřednictvím e-mailu belinova@gac.cz.  

 
Webové stránky zapojených škol: 
ZŠ a MŠ Nečín: 
www.skolne.pb.cz   
ZŠ Kamýk n. Vltavou:  
http://www.zskamyknv.cz  
ZŠ a MŠ Nový Knín:  
http://www.mestonovyknin.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=10763&id_u=1037&p1=1398
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