
Vyhodnocení EVVO ve školním roce 2008/2009, Vypracoval: Ing. Jan Kukrál , 2.7. 2009 

1. Seminář s tématikou „Objektivní lesní pedagogika“ proběhl dne 11.9. 2008, kde jsem se 

jako školní koordinátor EVVO účastnil jednání spolu s Ing. Jiřím Procházkou, učitelem 

praxí. 

2. Naše škola prezentovala svou činnost na výstavě „Vzdělání a řemeslo“ konané ve dnech 

16.-18.9. 2008 v Českých Budějovicích. Výstava byla tradičně velmi úspěšná a získala 

kladný ohlas u všech věkových skupin návštěvníků. 

3. Ve dnech 22.9. -26.9. 2008 probíhala na Lesnických školách v Písku výstava s tématem 

„Kde končí naše odpady?“. Žáci se touto formou mohli samostatně aktivně seznamovat 

volně s touto důležitou problematikou. 

4. Dne 22.9. 2008 jsem se účastnil jednání ve Sladovně města Písku, hlavním bodem jednání 

byla „Dopravní politika a zeleň“. Jednání účastníky obohatilo o výměnu názorů v této 

často diskutované oblasti. 

5. Dne 23.9. 2008 proběhla Soutěž lesnických odborných dovedností na městském ostrově 

v Písku, kde se aktivně účastnili žáci naší školy. Některé ze soutěžních disciplin lze řadit 

do oblasti EVVO – např. poznávání lesnicky významných rostlinných druhů.   

6. Dne 30.9. 2008 jsem se účastnil odborné zahraniční exkurze v Horním Rakousku, 

Windhaagu, Freistadtu s tématem „Úspory, obnovitelné zdroje, energie“. Zajímavé 

poznatky lze využít nejenom ve výuce, ale také v rámci úspor celé naší republiky. 

7. Dne 13.10. 2008jsem připravil a moderoval jednání Koordinační skupiny EVVO 

Jihočeského kraje na Lesnických školách v Písku. Zde jsem přítomné seznámil s děním 

v oblasti EVVO na škole v krátkém příspěvku s prezentací. Následovala návštěva 

školního arboreta s odborným výkladem. Závěrem jednání jsme navštívili  také nově 

zřízené Ekocentrum v prostorách Elektrárny královského města Písku. 

8. Tradičně velmi úspěšný „Den stromu“ zařazený v rámci evropského týdne lesů se konal 

ve školním arboretu dne 23.10. 2008. Společně se velmi aktivně účastnili nejenom žáci 

naší školy, ale především žáci základních škol v Písku a okolí. Celá akce měla velmi velký 

úspěch a kladný ohlas u žáků i jejich pedagogů. Představeny byly především aktivity 

z oblasti Lesní pedagogiky, kterou lze chápat jako součást EVVO. 

9. Dne 11.11. 2008 jsem se účastnil každoročního semináře „Podzimní dny EVVO“ na 

Krajském úřadě v Českých Budějovicích. I zde jsem posbíral cenné poznatky a inspiraci 

pro svou další aktivní činnost v oblasti EVVO pro školní mládež.  

10. Dne 8.1. 2009 proběhla na naší škole analýza stavu EVVO. Zpracování dotazníku vedla 

paní Helena Dohnalová jako kontaktní osoba za Jihočeský kraj ze Sdružení středisek 



ekologické výchovy Pavučina.Byla poskytnuta učebna výpočetní techniky s připojením na 

Internet. Zpracování dotazníku se účastnilo 12 zástupců různých škol z regionu, 

především z řad koordinátorů EVVO na školách. 

11. Dne 29. 1. 2009 proběhlo jednání s koordinátory projektu mezi městy Caerphilly – Písek. 

Ten se týká Internetové výměny názorů žáků zmíněných měst v oblasti ekologie. Zatím 

proběhla pouze přípravná předběžná jednání. 

12. Neobvyklou výstavu s ekologickou tématikou žáci pod vedení učitelů navštívili ve dnech 

27.-30.1. 2009 v galerii „Portyč“ v Písku. Ve výstavních prostorách shlédli instalovanou 

expozici fotografií Národního parku Šumava. Snímky byly pořízené především z míst 

kůrovcových kalamit. Po shlédnutí probíhala diskuse na poli ochrany lesa, kterou odborně 

vedli a výkladem doplňovali učitel školy Ing. Josef Vovesný a bývalý učitel školy Ing. Jiří 

Wolf. 

13. V další části školního roku jsem se věnoval sepsání nových dokumentů v oblasti EVVO 

„Školního programu EVVO“. Ten plně respektuje zařazení této významné oblasti výuky 

do nových „Školních vzdělávacích programů“. Celý je sestaven podle platné nové 

legislativy. Rozpracovává především dlouhodobé cíle, záměry a strategie výchovy žáků 

v oblasti EVVO na škole. 

14. V rámci Rozvojového programu Podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 (MŠMT) byl v únoru 2009 podán projekt 

s názvem „Podpora možností biologické ochrany lesa na Školním polesí Hůrka“. Ten se 

v rámci bodového ohodnocení velmi vysoko umístil a nebyl podpořen pouze pro 

nedostatek finančních prostředků. 

15. Exkurzi do spalovny odpadů TERMIZO Liberec jsem předběžně domluvil v jarních 

měsících školního roku. Pokud jí Jihočeský kraj zaplatí z prostředků na projekty 

ekologické výchovy pro školy, to se dozvíme v srpnu 2009, pak vybraní žáci pojedou na 

tuto jednodenní exkurzi v říjnovém termínu 2009. 

16. Dne 1.6. 2009 proběhl „Den dětí“ u VLS, divize Horní Planá – rybník Olšina. Předvedené 

aktivity z oblasti EVVO a také Lesní pedagogiky, včetně ukázek myslivecké hudby 

vzbudily velký ohlas a zájem dětí i pedagogů. 

17. Dne 17.6. 2009 proběhl opět velmi úspěšně „Den dětí s LČR“ v Hluboké nad Vltavou. 

Největší zájem z předváděných ukázek v oblasti EVVO a Lesní pedagogiky byl u 

sokolnictví a myslivecké hudby. 

18. Od září 2009 začíná e–learningové studium poradců v oblasti životního prostředí. Zde 

jsem přihlášen.  



 

Ing. Jan Kukrál, 31.8.2009  


