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Úvod 
 

Studijní cesta norské delegace do České republiky se uskutečnila v termínu 17.10. – 22.10.2011 a byla jednou z aktivit 
projektu „Ekologické školství v Norsku a v České republice – INSPIRACE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ“, který byl podpořen 
v rámci Blokového grantu FM EHP/Norska. Garantem a nositelem projektu bylo Město Český Brod.  Partnerem 
projektu byla norská společnost Skogbruketskursinstitutt.  
 
Koncepce sestavení programu studijní cesty byla následující: Nejprve se norská delegace aktivně zúčastnila 
workshopu na téma Ekoškola, v rámci kterého získala základní poznatky o programu Ekoškola v ČR a současně 
předala své know-how. Dále navštívila ZŠ Žitomírskou v Českém Brodě, která není zapojená do programu Ekoškola, 
ale chtěla by se do programu zapojit. Následně byly připravené exkurze do základních škol v severních Čechách, které 
jsou v různém stupni implementace programu Ekoškola a poskytly tedy různé příklady dobré praxe (ZŠ Karla IV. v Ústí 
nad Labem je do programu zapojená, certifikát ale nemá, ZŠ Švermova v Liberci a ZŠ Slovanka v České Lípě obhájily 
titul Ekoškola 1 x, ZŠ v Povrlech a ZŠ v Dubé obhájily titul Ekoškola 2 x). Program byl doplněn odbornými exkurzemi 
do NP České Švýcarsko a CHKO Kokořínsko, kde bylo prezentováno nejen environmentální vzdělávání návštěvníků, 
ale také samotná česká příroda a způsob její ochrany. Environmentální vzdělávání doplnily programy Ekocentra 
Střevlik a společnosti Čmelák – Společnost přátel přírody. 
 
Exkurzních dní 19.11. a 21.11. se na vlastní náklady zúčastnili zástupci školských zařízení a veřejné správy Města 
Český Brod. Na workshop dne 18.10. na vlastní náklady přijel také Kristian Hellesund, učitel biologie z Bergenu. 
 
Na konci každého dne vyplnily účastnice dotazníky na příklady dobré praxe. Tento výstup je součástí zprávy.  
 
Složení norské delegace: 

jméno e-mail a telefon škola 

Liv Grahl-Jacobsen liv.grahl.jacobsen@stavanger.kommune.no 
 +47 41207914 

Godeset skole, Stavanger 

Kjersti Lothe kjersti.lothe@stavanger.kommune.no 
+47 51913670 / +47 45036805 

Lassamyra barnehage, Stavanger 

Torunn Jørgensen Hellesund torunn.hellesund@gmail.com 
 +47 99496786 

Vadmyra skole, Bergen  

Åse Marit Hodnefjell ase.marit.hodnefjell@rennesoy.kommune.no  
 +47 98490336 

Mosterøy skole, Rennesøy 

Maj Hanne Vidnes maj.hanne.vidnes@rennesoy.kommune.no 
 +47 92096240 

Rennesøy skule 

Tove Helen Grimsby  tovehelen@yahoo.com 
+47 47826317 

Utsira skole – Sirakompasset 

 

  

mailto:kjersti.lothe@stavanger.kommune.no
mailto:torunn.hellesund@gmail.com
mailto:ase.marit.hodnefjell@rennesoy.kommune.no
mailto:maj.hanne.vidnes@rennesoy.kommune.no
mailto:tovehelen@yahoo.com
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Program a příklady dobré praxe ze studijní cesty 

 

Pondělí, 17. října 2011 

Program 
13:05   přílet na letiště v Ruzyni 

13:50 vyzvednutí na letišti 

15:15 ubytování – Hotel Svornost, Praha – Dolní Počernice 

15:30  společný oběd 

16:15 společný odjezd do Prahy 

17:30 prohlídka města s norsky mluvícím průvodcem - odborný program: pražské parky a jejich role v 
environmentální výuce, pražské naučné stezky, vzdělávání veřejnosti v každodenním životě 

 

Úterý, 18. října 2011 

Program 
8:30 začátek workshopu  

13:15 ukončení workshopu 

14:00 odjezd do Českého Brodu 

14:30 návštěva ZŠ Žitomírská v Českém Brodě 

 program zajistila:  Mgr. Drahomíra Čutková, ředitelka školy  

• prezentace školy, environmentálně vzdělávacích projektů, předání dopisů pro žáky ZŠ Godeset 
v Norsku – navázání spolupráce škol 

16:00 prezentace města  

 program zajistil:  Bc. Jakub Nekolný, starosta Města Český Brod  

• návštěva historického podzemí a hradeb města, představení systému spolupráce města se 
vzdělávacími institucemi, zapojení škol do veřejného života města, grantový systém pro podporu 
volného času dětí a mládeže, přímé zapojení škol do projektů města – Přívětivý Český Brod – 
jednotlivé aktivity 

17:30 odjezd do hotelu   

 

Workshop na téma Ekoškola 
Dne 18.10.2011 se v hotelu Svornost, Novozámecká 284, v Praze – Dolních Počernicích, konal workshop, jehož 
účelem byla výměna zkušeností se zaváděním a naplňováním programu Ekoškola. Workshop navštívilo 51 účastníků. 
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Workshop byl jednou z aktivit projektu Ekologické školství v Norsku a v České republice - INSPIRACE A VÝMĚNA 
ZKUŠENOSTÍ, jehož nositelem je město Český Brod. Odbornou garanci nad workshopem převzalo Sdružení TEREZA, 
národní koordinátor programu Ekoškola. 
 
V úvodu akce byli srdečně přivítáni všichni přítomní, zvláště pak: 

• Bc. Jakub Nekolný, starosta Města Český Brod 
• zástupci norských ekoškol: paní Liv Grahl-Jacobsen, Kjersti Lothe, Torunn Jørgensen Hellesund, Åse Marit 

Hodnefjell, Maj Hanne Vidnes, Tove Helen Grimsby a pan Kristian Hellesund, který se workshopu zúčastnil 
z vlastního zájmu a všechny náklady spojené s účastí (ubytování, doprava) si hradil sám 

• zástupci českých ekoškol: paní Renata Bendová, Mgr. Petra Boháčková, Mgr. Nikola Dudová, Mgr. Jan 
Vrtiška 

• Mgr. Jitka Schneiderová, národní koordinátor programu Ekoškola 
• Mgr. Ing. Petr Holý, krajský koordinátor ekologické výchovy v Praze 

 
S první prezentací vystoupil starosta Města Český Brod, Bc. Jakub Nekolný, který představil projekt Ekologické 
školství v Norsku a v České republice - INSPIRACE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ. Následně Mgr. Jitka Schneiderová 
přehledně shrnula implementaci programu Ekoškola, a to nejen v České republice, ale i v Norsku. 

V prvním diskusním bloku zaměřeném na téma Aktivní zapojení žáků do programu Ekoškola vystoupili Liv Hjørdis 
Grahl-Jacobsen, koordinátorka projektu Ekoškola, ZŠ Godeset skole, Stavanger, a žáci ze ZŠ Vrané nad Vltavou, pan 
Ondřej Rychetský a slečna Petra Bláhová, pod vedením Mgr. Jana Vrtišky, koordinátora EVVO. 

Druhý blok pojednával o tématu Finanční náročnost účasti v programu - jak ušetřit? Se svými příspěvky vystoupily 
Kjersti Lothe, koordinátorka projektu Ekoškola, MŠ Lassamyra barnehage, Stavanger, a Renata Bendová, DiS., 
koordinátorka EVVO, se svojí kolegyní Mgr. Nikolou Dudovou, ZŠ Šimanovská, Praha 9. 

Třetí blok byl orientován na téma Konkrétní aktivity naplňování programu Ekoškola - příklady dobré praxe. Příspěvky 
k přenosu know-how přispěly Torunn Jørgensen Hellesund, koordinátorka projektu Ekoškola, ZŠ Vadmyra skole, 
Bergen, a Mgr. Petra Boháčková, koordinátorka EVVO, ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9.  

Účastníci se aktivně podíleli na diskusi a přenosu dobré praxe. V závěru akce byly shrnuty a zopakovány 
nejzajímavější, níže uvedené příklady dobré praxe. 

 

Příklady dobré praxe 

• výzdoba chodeb školy s funkcí nejen estetickou, ale také informační (obrázek toku Vltavy s fotografiemi 
různých lokalit v okolí řeky – ZŠ Vrané nad Vltavou) 

• účast municipalit, škol a dalších subjektů v projektu Hodina Země (možnost připojit se kampani dne 
31.3.2012 od 20:30 hod.) 

• „škola v přírodě“ realizovaná skutečně v přírodě – stany na stromech, u vody a na skále – Norsko, 
Stavangerturistforening 

• obrázky známých uměleckých děl lepené ze starých časopisů formou koláže – Vadamyra skole, Bergen 
• kontejnery na tříděný odpad vyrobené ze dřeva, udržované toalety v relaxačních zónách v podobě dřevěných 

domečků – lépe zapadají do přírody – Norsko, Stavanger 
• aktivní zapojení žáků ze ZŠ Vrané nad Vltavou v průběhu workshopu – názorná ukázka participace žáků na 

programu Ekoškola 
• projekt Náš region – hledání krásných míst v okolí škol 
• hřbitov odpadků na zahradě škol, pravidelný monitoring stavu rozkladu odpadků 
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• školní granty – žáci mají k dispozici určitou částku z rozpočtu školy, formou projektových žádostí navrhují, jak 
s penězi naložit 

• Ekoškola – dlouhodobý systematický program pro školy, jehož se účastní především žáci 
• výlety do přírody jsou v Norsku součástí výuky 
• projekt škola na kolech – motivace žáků jezdit do školy na kole 
• sběr papíru, použití získaných finančních prostředků na základě rozhodnutí žáků 
• pořádání projektového týdne, projektového dne, oblečení v barvách podle tématu aktivit (recyklace plastů – 

žluté oblečení, sběr papíru – modré oblečení apod.) 

 
Foto: Workshop na téma Ekoškola v hotelu Svornost 

Foto: Žáci ze ZŠ ve Vraném nad Vltavou s panem učitelem Mgr. Janem Vrtiškou prezentují aktivity programu Ekoškola  
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ZŠ Žitomírská, Český Brod 
Škola není zapojena do programu Ekoškola; na základě poznatků, nabytých v průběhu projektu Ekologické školství v 
Norsku a v České republice - INSPIRACE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, se ale do programu zapojit chce. 

Norskou delegaci přivítali členové pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky Houšové, poté paní 
ředitelka Mgr. Drahomíra Čutková ve stručnosti představila školu. Samotná prohlídka školy vedla po učebnách hlavní 
budovy, do tělocvičny s horolezeckou stěnou, na zahradu, do zázemí chovatelského kroužku, do keramické dílny a 
dalších odborných učeben. 

Školu v tomto školním roce navštěvuje 431 žáků ve 20 třídách a vyučuje zde 32 pedagogů.  

Při návštěvě Norska se paní ředitelky ze ZŠ Godeset a ZŠ Žitomírská dohodly, že společně naváží kontakty a 
zprostředkují žákům možnost dopisovat si v anglickém jazyce. Dopisy žáků z Českého Brodu byly v průběhu návštěvy 
ZŠ Žitomírská předány a dopisování může začít. 

 

Příklady dobré praxe 

• výrobky z plastů – recyklace, možnosti zpracování odpadu při výzdobě školy (postavy zvířat, obrázky z víček 
apod.) 

• horolezecká stěna – moderní a pro děti přitažlivý sport, podpora fyzické aktivity nejen žáků, ale i veřejnosti 
(možnost pronájmu) 

• výzdoba školy velmi zdařilými keramickými pracemi žáků 
• všestranná výchova žáků k péči o domácí zvířata – v zookoutku se chovají nejen roztomilí králíčci, ale i švábi, 

kterých se žáci neštítí 
• projekt navázání kontaktů mezi žáky ZŠ Žitomírská a Godeset skole – předání dopisů v angličtině 

 
Foto: Při prohlídce ZŠ Žitomírská v Českém Brodě navštívily Norky také keramickou dílnu  
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Foto: Chovatelský kroužek pečuje o různá zvířata, například vzácné bažanty 

 

Středa, 19. října 2011  

Program 
7:00 odjezd od hotelu 

8:30 příjezd do ZŠ Liberec, Švermova 

program zajistila:  Mgr. Jarmila Hegrová, ředitelka školy  

   Mgr. Hana Gdulová, koordinátorka EVVO a programu Ekoškola 

   Mgr. Alexandr Irgl, zástupce ředitelky školy 

   členové Ekotýmu 

• prezentace programu Ekoškola – Ekokodex, aktivity, činnost Ekotýmu, příklady dobré praxe 
• prohlídka školy, konkrétní ukázka EVVO 

10:30 odjezd ze školy 

11:00 příjezd do Ekocentra Střevlík 

program zajistili: Ing. Radek Hromádka, ředitel Ekocentra Střevlík  

Šárka Zbořilová, lektorka  

• prezentace vzdělávacích EVVO projektů a programů, prohlídka zázemí  

13:00 oběd  

13:30    odjezd ze Střevlíka 

14:15 Čmelák - Společnost přátel přírody  
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program zajistila:  RNDr. Lenka Opočenská, vedoucí oddělení pro přírodu 

• prezentace environmentálně vzdělávací činnosti, terénní exkurze do Nového Pralesa 

18:00 odjezd do hotelu Morris v České Lípě  

 

Ekoškola ZŠ Švermova, Liberec 
Přijetí norské delegace na ZŠ Švermova bylo velmi pěkně připraveno. Nejprve paní ředitelka Mgr. Jarmila Hegrová 
představila samotnou školu, její aktivity a projekty. Mgr. Hana Gdulová, koordinátorka EVVO a programu Ekoškola, 
poté navázala prezentací procesu implementace programu Ekoškola. Po celou dobu s přijetím návštěvy pomáhal 
Mgr. Alexandr Irgl, zástupce ředitelky školy. Na prezentaci školy se přijely podívat také koordinátorky programu 
Ekoškola, Mgr. Jitka Schneiderová a Marie Krausová. 

V průběhu prezentace bylo zdůrazněno, že je klíčové, aby spolu učitelé spolupracovali a aby se dále vzdělávali. 
Stejně, jako tomu bylo na úterním workshopu, bylo poukázáno na to, že program Ekoškola jde na mnohých školách 
ruku v ruce s preventivními projekty.  

Přínosem programu Ekoškola je pro ZŠ nejen prestiž, ale také zviditelnění školy, aktivace žáků a zlepšení vnitřního 
prostředí školy. Bylo poukázáno na to, že zapojení do programu není chvilková nebo jednorázová záležitost, ani se 
nemůže jednat o cílený proces vedoucí pouze k získání vlajky. ZŠ Švermova započala s programem v roce 2006. 
Důležité bylo společné setkání všech učitelů, na kterém bylo strategicky naplánováno, jakým směrem by se škola 
měla vyvíjet, byly sepsány klady, zápory, příležitosti a hrozby, byla zpracována klíčová opatření. V další fázi už se na 
programu podíleli žáci. Každá třída sepsala svůj návrh na Ekokodex, ze kterého byly vybrány zásady, které se 
nejčastěji shodovaly. Každý rok byl pak zaměřen na jedno téma: odpady, voda, prostředí školy a energie. Teprve po 4 
letech škola zažádala o certifikát, který na základě svých aktivit obdržela. 

 

Příklady dobré praxe 

• téma odpady – aktivity: výroba cedulek „Nechoďte nám venčit psy na hřiště!“, Tonda obal na cestách, sběr 
papíru, hliníku, kaštanů 

• téma voda – aktivity: výstava v bazénu bez vody 
• téma prostředí – aktivity: květiny s popisky se jmény, výstava „Unese Země naše kroky?“ 
• téma energie – aktivity: exkurze do povrchových dolů 
• dokumentace všech aktivit – všechny pozvánky, dokumenty, výstupy jsou přehledně archivovány ve formě 

šanonů 
• Ekotým se skládá z 20 žáků, ale také z dětí, které do školy již nechodí 
• školní časopis František – obsah je z 90% tvořen žáky 
• množství směsného odpadu bylo sníženo o 2/3 
• výroba podzimních skřítků z přírodnin – spolupráce dětí s rodiči (OBR) 
• ztvárnění Ekokodexu – motýli z barevných papírů 
• informace o návštěvě norské delegace na nástěnce 
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Foto: Norské delegaci program Ekoškola v ZŠ Švermova v Liberci představili sami žáci 

 
Foto: Skřítci podzimníčci 

 
Foto: Žáci byli o návštěvě norské delegace informování prostřednictvím nástěnky 
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Foto: Ekokodex ZŠ Švermova 

 
Foto: Environmentální vzdělávání je systematické, výstupy všech projektů jsou archivovány 

 

STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje - STŘEVLIK 

STŘEVLIK je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Její hlavní činností je praktická ekologická 
výchova zaměřená na školní děti, ale také na veřejnost. Ekocentrum se orientuje především na programy pobytové.  
 
Norskou delegaci přijal pan ředitel Ing. Radek Hromádka, který v průběhu procházky představil celý komplex – jak 
historickou budovu hospodářské usedlosti, novou budovu „Sluneční dům“, v jejímž suterénu se nachází moderně 
vybavená laboratoř s binokulárními lupami a počítači, tak hospodářské budovy, sloužící jako zázemí výukové farmy, 
kde jsou chována původní česká plemena hospodářských zvířat (nejen pro výuku, ale také jako genová rezerva ČR).  
 
Šárka Zbořilová, lektorka, delegaci představila vzdělávací programy pro školy a veřejnost: Nohama na zemi, srdíčkem 
v přírodě (pro MŠ – senzitivita a poznávání přírody), Život na farmě aneb jak se žije zvířatům s lidmi (pro 1. stupeň ZŠ 
– jak se lidé chovají ke zvířatům), Výprava do paměti Jizerských hor (pro 2. stupeň ZŠ – jak člověk ovlivňuje přírodu), 
Mozaika Země (pro SŠ – vnímání světa v globálních souvislostech) apod. 
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Příklady dobré praxe 

• vzdělávací programy pro veřejnost – Vánoce na statku, stříhání ovcí apod. 
• moderní vybavení učebny s mikroskopy a počítači – lektor vidí na monitoru, co žáci zkoumají pod lupami – 

zajímavé úkazy pak ukazuje všem přes dataprojektor 
• zázemí, které ukazuje, jak lidé žili dříve (stará budova), ale také moderní architekturu (nové budovy, využití 

sluneční energie, zasazení do přírody) – porovnání spotřeby energie: nová budova má 3 x nižší nároky na 
spotřebu energie, i přesto, že je mnohonásobně větší 

• ubytování pro žáky v místě konání kurzů – 53 lůžek 
• pěstování vlastních sazenic jedlí, jeřábů, buků, jilmů a jejich následné vysazování do lesů (po dohodě 

s vlastníkem lesa) 

 
Foto: Při prohlídce staré hospodářské budovy, zázemí Střevlika, s Ing. Radkem Hromádkou 

 
Foto: Při prohlídce zázemí Střevlika s Ing. Radkem Hromádkou  
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Čmelák - Společnost přátel přírody 
Poslední exkurze byla zajištěna ve spolupráci s RNDr. Lenkou Opočenskou, vedoucí oddělení pro přírodu. V sídle 
Čmeláka byla delegaci představena činnost společnosti a její projekty.  

Čmelák - Společnost přátel přírody je nezisková ekologická organizace spojující praktickou ochranu přírody s 
ekologickou výchovou. Aktivně chrání, udržuje a zvyšuje rozmanitost přírody, podporuje trvale udržitelný život, 
provádí ekologickou výchovu a osvětu. Do svých projektů zapojuje co nejširší veřejnost, je pozemkovým spolkem (17 
pozemků o celkové rozloze 50 hektarů), organizuje projekty pro mládež či pro firmy. 

Největším přínosem byla exkurze do Nového Pralesa na Ještědu. V praxi zde bylo ukázáno, co to znamená 
pozemkový spolek. Společnost kupuje pozemky smrkového lesa, které nikdo nechrání, protože nejsou z hlediska 
přírodní rozmanitosti cenné. Ty pak revitalizuje. Cílem je přeměnit smrkové monokultury na les s přirozenou 
dřevinnou skladbou s charakterem pralesa. Společnost staví oplocenky, aby zvěř vysazené stromky nepoškozovala, 
vytváří pro stromy vhodné prostředí (světliny), vysazuje sazenice buků, jedlí, klenů, mléčů, jilmů, třešní, jasanů; to 
vše bez těžké techniky. 

 

Příklady dobré praxe 

• spolupráce společnosti se zahraničními dobrovolníky – výsadba stromků 
• publicita dotačního systému Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
• přijetí zahraniční delegace – prezentace v angličtině, přátelské vystupování 
• navazování kontaktů s Norskem – hledání norského partnera pro další projekty 

 

 
Foto: V průběhu exkurze v Novém Pralese s RNDr. Lenkou Opočenskou 
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Foto: V průběhu exkurze v Novém Pralese s RNDr. Lenkou Opočenskou  
 

 
Foto: V průběhu exkurze v Novém Pralese s RNDr. Lenkou Opočenskou 

 

Čtvrtek, 20. října 2011 

Program 
7:00 odjezd z hotelu 

8:00 příjezd do ZŠ Karla IV. v Ústí nad Labem 

program zajistili:  Mgr. Věra Zimová, koordinátorka EVVO  

   Mgr. Pavel Ťupek, ředitel ZŠ 

• představení školy  
• prezentace aktivit EVVO a problematiky projektu Ekoškola 
• prohlídka školy a dílen projektového dne 
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10:30 ukončení návštěvy 

11:00 příjezd do ZŠ v Povrlech 

program zajistila:  Mgr. Jaroslava Najmonová, ředitelka ZŠ  

   Mgr. Hana Vaněčková, koordinátorka pro environmentální vzdělávání a osvětu 

Ivan Málek, místostarosta obce 

Ekotým 

• prohlídka školy – solární panely, okrasná zahrada, naučná stezka, prohlídka konkrétních výstupů 
aktivit EVVO  

• prezentace programu Ekoškola – obhájení titulu, aktivity EVVO a Ekoškoly, příklady dobré praxe 
• zasazení stromu u příležitosti Dne stromů 
• diskuse 

13:00 ukončení návštěvy, oběd ve školní jídelně  

14:00 odjezd do NP České Švýcarsko 

15:00 příjezd do Hřenska, Mezní Louka 

program zajistil:  Tomáš Salov, referent vztahů s veřejností a tiskový mluvčí, Správa Národního parku 
České Švýcarsko  

19:00 odjezd do hotelu 

18:30 příjezd do hotelu Morris v České Lípě 

 

ZŠ Karla IV. v Ústí nad Labem 
Již na samém počátku přípravy studijní cesty bylo domluveno, že v ZŠ Karla IV. na den návštěvy norské delegace 
naplánují projektový den. 

Delegaci přivítali Mgr. Věra Zimová, koordinátorka EVVO, a Mgr. Pavel Ťupek, ředitel ZŠ. První částí programu bylo 
představení školy a jejích aktivit v rámci EVVO. ZŠ je do programu Ekoškola zapojená, certifikát ale ještě nezískala; to 
však nemění nic na skutečnosti, že projektů, zaměřených na EVVO, nabízí škola svým žáků nespočet. 4 x do roka se 
pořádají projektové dny (aktivity nejdříve týden předem zkouší sami učitelé), pořádají se ale také projektové noci, 
úklid přírody, různé projektové týdny (jablíčkový týden), výlety do přírody s pracovními sešity, prezentace o okolní 
přírodě apod. EVVO je úzce spojeno s prevencí (žáci vytvářejí prezentace na témata jako je anorexie, zdravá výživa), 
na výlety často jezdí vyšší ročníky společně s nižšími (spolupráce). Projekty jsou zaměřené na ochranu životního 
prostředí, přitom ale nabízejí zajímavý herní rámec (Avatar apod.). 

Školu navštěvuje 302 žáků ve 14 třídách. 

Po představení školy se delegace vypravila na prohlídku celé školy a dílen projektového dne. Program byl velmi 
interaktivní a nápaditý. Žáci byli pro účely projektového dne rozděleni do skupin (skupiny byly věkově smíšené), 
každá skupina trávila v jedné dílně 2 hodiny, poté se skupiny vyměnily. 

Aby norská delegace přispěla k programu, bylo naplánováno, že se děti naučí norskou písničku o třídění a recyklaci 
odpadu. Žáci dostali předem text písničky v norštině, v norštině foneticky přepsaný a v češtině, dále získali 
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audiovizuální verzi písně, podle které mohli zahájit přípravu. Norská písnička v průběhu návštěvy párkrát zazněla 
školním rozhlasem; nakonec si ji žáci s delegací společně zazpívali. 

 

Příklady dobré praxe 

• dílny projektového dne: 
o sestavování objektů ze stavebnice  
o výroba podzimních skřítků z přírodnin 
o přesazování školních květin 
o sestavování mozaiky z víček 
o pletení košíků z papírových trubiček 
o koláž z obalů čajových sáčků 
o umisťování typicky českých produktů na hospodářskou mapu ČR 
o drhání, splétání koberečků s přírodními náměty 
o zpívání norské písničky  Det er låv å bruke hode! 
o chemické pokusy s vodou 

• stojan pro vzkazy stromům, který žáci hojně využívali v rámci kampaně Den stromů 
• výzdoba školy uměleckými prácemi žáků 
• aktivní zapojení žáků do aktivit EVVO     

 
Foto: Umisťování českých produktů magnety na hospodářskou mapu ČR 
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Foto: Vyrábění koberečku s motivem lesa ze starých látek 
 

 
Foto:Vyrábění košíků z papírových trubiček 
 

 
Foto: Det er låv å bruke hode! Anebo Můžeš hlavu použít! při vyhazování odpadků – norská písnička 
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Foto: Co žije v rybníce? Obrázky zvířat a rostlin na plátně 

 

ZŠ v Povrlech 
Mezi nejpřínosnější exkurze, co do implementace programu Ekoškola, patřila návštěva ZŠ v Povrlech.  Delegaci 
přivítali Mgr. Jaroslava Najmonová, ředitelka ZŠ, Mgr. Hana Vaněčková, koordinátorka pro environmentální 
vzdělávání a osvětu, a Ivan Málek, místostarosta obce. 

ZŠ obhájila titul Ekoškola již dvakrát. Fakt, že program Ekoškola je každodenní součástí výuky, bylo znát i na 
samotných žácích, kteří delegaci po škole provázeli. Jejich angažovanost, informovanost a motivace byly odpovědí na 
otázku, zda má program Ekoškola nějaký význam. 

Po prohlídce školy, v průběhu které byly představeny mnohé dílčí aktivity programu Ekoškola (například prestižní 
soutěž o nejlepší květinovou výzdobu třídy, každodenní sledování výkonu malé fotovoltaické elektrárny a s tím 
souvisejících úspor, měsíční sledování spotřeby tepla a vody, sledování kvality okolních vodních zdrojů, naučná 
stezka či hřbitov odpadků), žáci u příležitosti Dne stromů slavnostně zasadili javor.  

Po obědě ve školní jídelně následovala příjemná diskuse s paní ředitelkou. 

 

Příklady dobré praxe 

• webové stránky o programu Ekoškola: http://www.zspovrly.cz/ekoskola/ 
• ptačí voliéra, klece a terária na chodbách – žáci se mohou o přestávkách odreagovat, učí se navíc starat se o 

zvířata 
• registrovaný chov potkanů 
• pokus na vlastnosti vody – praktické environmentální vzdělávání 
• forma výuky v „centrech“ – vzdělávací program Začít spolu (metodický model nabízející konkrétní postupy, 

jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ i MŠ; 
http://www.sbscr.cz/?t=1&c=6) - škola na tento program postupně začala přecházet před 12 lety 

• angažovanost žáků podílet se na projektu Ekoškola, aktivní zapojení při přijetí delegace 
• umělecké ztvárnění hřbitova odpadků, pravidelný monitoring míry rozkladu 

http://www.zspovrly.cz/ekoskola/
http://www.sbscr.cz/?t=1&c=6
Najmonova
Zvýraznění
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• zasazení stromu doprovázené modlitbou pro strom 
• dárky pro norskou delegaci z vlastní výroby (malé keříky v ozdobených květináčích, sůl do koupele) 

 

 
Foto: Hřbitov odpadků – je zde zakopán ohryzek od jablka, papírový kapesník, igelitový pytlík apod. 

 
Foto: Společné foto Ekotýmu a norské delegace před školou 

Najmonova
Zvýraznění

Najmonova
Zvýraznění
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Foto: Žáci Ekotýmu ukazují norské delegaci svá zvířata v zookoutku 

 
Foto: Každý den je zaznamenáváno počasí, kolik energie bylo vyrobeno a kolik vyrobená energie stála 

 
Foto: Přivítání ve škole paní ředitelkou, koordinátorkou EVVO a panem místostarostou Obce Povrly 

Najmonova
Zvýraznění

Najmonova
Zvýraznění

Najmonova
Zvýraznění
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Foto: Ke Dni stromů žáci zasadili strom a slavnostně mu popřáli vše nejlepší  

 

NP České Švýcarsko 
Poslední exkurzí dne byl odborně zaměřený výlet z Mezní Louky na Pravčickou bránu. Průvodcem byl pan Tomáš 
Salov, referent vztahů s veřejností a tiskový mluvčí ze Správy Národního parku České Švýcarsko.  

V průběhu cesty byly dělány přestávky pro výklad na téma „Co má NP společného s Nory?“ a EVVO. Řeč byla o 
projektech financovaných z FM EHP/Norska (monitoring jelenů, sledování chemického složení vody, sledování stavu 
lesa, počítání návštěvníků NP), o projektu na návrat lososů do řeky Kamenice (do které je ročně vypouštěno tisíce 
malých lososů, z nichž se jich desítky ročně vrací) nebo o vztahu veřejnosti k přírodě. Diskuse o stavu lesa vhodně 
doplnila poznatky získané v ekocentru Střevlík a ve Čmeláku. 

Na Pravčickou bránu delegace dorazila v době západu slunce, což umocnilo neobvyklý zážitek z krásné přírody 
národního parku.  

Příklady dobré praxe 
• přátelské přijetí a chuť ukázat zahraničním hostům českou přírodu 
• profesionální znalosti o české přírodě 
• velmi dobře připravená exkurze, schopnost prezentovat i v anglickém jazyce 

 

Najmonova
Zvýraznění
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Foto: V průběhu odborné exkurze do NP České Švýcarsko s panem Tomášem Salovem 
 

 
Foto: V průběhu odborné exkurze do NP České Švýcarsko s panem Tomášem Salovem 
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Foto: Pravčická brána 

 

Pátek, 21. října 2011 

Program 
8:00  odjezd z hotelu 

9:00  příjezd do ZŠ Slovanka v České Lípě  

program zajistili:  Mgr. Václav Špetlík, ředitel ZŠ  

    Mgr. Jana Pancová, koordinátorka EVVO 

    Ekotým  

• prohlídka školy s komentářem 
• beseda s Ekotýmem a koordinátorkou EVVO 
• oběd ve školní jídelně  

11:45  odjezd 

12:30  příjezd do ZŠ Dubá  

program zajistili:  Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka ZŠ 

Mgr. Jana Mašková, koordinátor EVVO  

Bc. Věra Valová, zástupkyně ředitelky 

Alena Adámková, učitelka angličtiny 

Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá 
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členové Ekotýmu 

Šárka Škapiková, redaktorka Českého rozhlasu Sever 

• prohlídka školy, aktivity EVVO a ekoškoly 

14:15 ukončení návštěvy 

14:35  příjezd do Ráje, prezentace CHKO Kokořínsko 

program zajistila: Ing. Marcela Holubová, Správa CHKO Kokořínsko  

• představení CHKO 

• exkurze do terénu  

18:30 odjezd do Prahy 

20:00 ubytování – Hotel Dolce Villa, Nebušice  

 

ZŠ Slovanka v České Lípě  
Poslední exkurzní den byl zahájen v ZŠ Slovanka v České Lípě. Pan ředitel Mgr. Václav Špetlík norskou delegaci přivítal 
čerstvě vymačkaným moštem z jablek, vypěstovaných ekologickým způsobem na školní zahradě. Po krátkém 
představení školy a po spontánní diskusi na téma integrace handicapovaných žáků do českých a norských škol 
následovala prohlídka školy a některých tříd. 

Z komentáře v průběhu prohlídky byly nejzajímavější především tyto informace: škola oslavila 40. výročí své 
existence, i přesto je ale z 99% přizpůsobena pro žáky na vozíku; školu navštěvuje cca 600 dětí; pro žáky 1. stupně je 
k dispozici 5 oddělení školní družiny, pro žáky 2. stupně je vybaven školní klub; škola je velmi aktivní v žádání dotací 
na ostatní neinvestiční výdaje, což je patrné například v učebně IT a ve všech třídách – interaktivní tabule, nový 
nábytek; žáci jsou vedeni ke čtení – chtějí se zlepšit v žebříčku míry čtení, který vedou právě Norové, proto se 
zúčastnili projektu „Praha čte dětem“;  děti mají svůj zookoutek, zvířata si mohou půjčovat i domů a na prázdniny; 
oblíbená je skupinová práce, kdy se děti učí různé role – vedoucí, tišitel, časoměřič apod.;  výzdoba tříd se snaží co 
nejvíc zpříjemnit dětem vzdělávání - navštívená první třída se jmenovala „U indiánů“, výzdoba byla indiánská, 
stranou před tabulí stálo tee-pee. 

Po prohlídce školy byl vyhrazen čas na diskusi s Ekotýmem, který doprovázela Mgr. Jana Pancová, koordinátorka 
EVVO. Děti představily aktivity programu Ekoškola, kterými jsou například využívání dešťové vody na zalévání květin, 
výsadba živého plotu (spolupráce starších žáků, kteří spočítali, kolik sazenic bude potřeba, a mladších žáků, kteří 
keříky vysázeli), sestavení a dodržování Ekokodexu, sbírání kaštanů a žaludů pro zvěř, projektové dny, Soví akademie, 
praktická činnost Ekotýmu (v Ekotýmu jsou zástupci z každé třídy – ti mají za úkol předávat informace o aktivitách 
programu Ekoškola, naopak poskytují zpětnou vazbu Ekotýmu) apod. Škola získala Zelenou vlajku a žáci jsou na ni 
patřičně hrdi. 

Program byl zakončen obědem ve školní jídelně.  

Příklady dobré praxe 

• velmi útulný klub pro žáky 2. stupně (alternativa školní družiny pro starší žáky) – stolní tenis, pohovky, 
počítače 
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• mediální výchova -  volnočasový zájmový útvar, který vede žáky ke kritickému vyhodnocování mediálních 
sdělení; aktivity (viz. http://www.zsslovanka.cz/skola/medialni-tvorba/o-radiu-a-spol) 

• školní jídelna – velmi dobré jídlo, vhodně uspořádaný prostor 
• lis na PET lahve u nádoby na plastový tříděný odpad 
• energické přijetí panem ředitelem  
• písničku, kterou začíná vyučování místo zvonění, si volí sami žáci  
• umělecké ztvárnění Ekokodexu z přírodnin 
• krásná výzdoba chodeb a některých tříd 
• na chodbách se v průběhu vyučovacích hodin automaticky vypíná osvětlení 

 
Foto: 1. třída U indiánů  

 
Foto: Nádoby na tříděný odpad na chodbách školy, vlevo lis na PET lahve  
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Foto: Pan ředitel Mgr. Václav Špetlík představuje ZŠ Slovanka v České Lípě 

 
Foto: Ve školním klubu v průběhu diskuse s Ekotýmem ZŠ Slovanka v České Lípě 

  

ZŠ Dubá  
Poslední navštívenou školou byla ZŠ v Dubé. Škole se podařilo obhájit titul Ekoškola již dvakrát. Pokud se jí podaří 
uspět i příští rok, bude nadále nutná recertifikace nikoliv 1 x za 2 roky, ale 1 x za 5 let, což byla informace, která 
členky norské delegace velmi zaujala a jak následně diskutovaly, tento fakt budou muset na podzimním setkání 
ekoškol ve Stavangeru prezentovat. V Norsku se školy musí recertifikovat každý rok. 
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Nehledě na to, že delegace již mnoho škol navštívila, i zde nalezla mnoho příkladů dobré praxe.  

Norskou delegaci přivítala Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka ZŠ, Mgr. Jana Mašková, koordinátorka EVVO , Bc. Věra 
Valová, zástupkyně ředitelky, Alena Adámková, učitelka angličtiny a členové Ekotýmu. Poctou bylo zahájení návštěvy 
Mgr. Zdeňkou Šepsovou, starostkou Města Dubá. V průběhu návštěvy delegaci provázela také Šárka Škapiková, 
redaktorka Českého rozhlasu Sever. 

Příklady dobré praxe 

• zoologický kroužek – čisté zázemí, velmi dobré podmínky pro živočichy, péče dětí o zvířata, možnost tříd 
„adoptovat“ si zde zvíře, o které se budou v průběhu roku starat 

• keltský kalendář stromového typu – neobvyklá forma výsadby na školní zahradě – funkce vzdělávací, ale i 
duchovní 

• žížalovník 
• výsadba keřů jako tvorba vhodného prostředí pro hnízdění pěvců 
• systematické otužování žáků – již 9 let škola organizuje otužování pro dobrovolníky;  žáci chodí cvičit v tričku 

a kraťasech i při -10°C, otužují se od října do března; žáci jsou prokazatelně méně nemocní 
• projekt „Ovoce do škol“ – důraz na zdravou stravu; ve školním bufetu jsou k dostání jen zdravé sladkosti 
• třídění odpadu – město Dubá ve spolupráci se školou vyhrála soutěž ve třídění odpadu v Libereckém kraji  
• využívání dešťové vody na zalévání záhonků 

 

 
Foto: V průběhu prohlídky školní zahrady ZŠ Dubá 
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Foto: Ekokodex ZŠ Dubá 
 

 
Foto: Přivítání norské delegace na ZŠ Dubá – zleva: Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka Města Dubá, Mgr. Jindřiška Skalická, 
ředitelka ZŠ, Mgr. Daniela Mrázová, tlumočnice; Bc. Jakub Nekolný, starosta Města Český Brod 
 

 
Foto: Natáčení rozhovoru pro Český rozhlas Sever 
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CHKO Kokořínsko 
Studijní cesta byla zakončena v Ráji, který norskou delegaci okouzlil nejen krásnou přírodou, ale i lidovou 
architekturou. Odborný program připravila Ing. Marcela Holubová ze Správy CHKO Kokořínsko. V průběhu velmi 
dobře připravené prezentace představila předmět ochrany v CHKO – nejen přírodu, ale právě i lidové stavby.  

Náročná cesta byla ukončena v malebném prostředí kokořínských skal. Po cestě byly dělané zastávky, v rámci kterých 
byly prakticky ukazovány prezentované přírodní úkazy, byly diskutovány vzdělávací programy pro děti a jejich vztah 
k přírodě. Kokořínské pokličky delegace navštívila již po západu slunce, zahalené v nostalgickém mlžném oparu.  

 

Příklady dobré praxe  

• velmi dobře připravená exkurze 
• spolupráce Správy CHKO při přijetí zahraniční delegace – publicita  
• environmentálně vzdělávací programy pro školní děti 

 

 
Foto: S Ing. Marcelou Holubovou na cestě do skalního města – ukázka lidové architektury 
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Foto: S Ing. Marcelou Holubovou u Kokořínských pokliček 
 

Sobota, 22. října 2011 

Program 
7:45 odjezd z hotelu Dolce Villa 

7:55 příjezd na letiště 

9:35 odlet do Stavangeru 

10:05  odlet do Bergenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt byl podpořen v rámci FM EHP/Norska. 
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