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CO je environmentální výchova?

• Environmentální výchova poukazuje na důsledky 
lidské činnosti, které mají zásadní vliv na kvalitu 
života na naší planetě a prostřednictvím osvěty 
umožňuje rozeznávat a řešit problémy ohrožující 
život na Zemi.

PROČ ji máme rozvíjet?

• Lidský vliv na životní prostředí je 
nezanedbatelný. Mnoho živočišných druhů 
vymírá nebo je ve stádiu ohrožení. Přírodní 
zdroje jsou drancované a díky tomu dochází 
i k přímému ohrožování života. Nemáme 
žádnou „planetu B“, kde bychom mohli žít.

Proč ji máme rozvíjet právě MY?

• Některé školy si neuvědomují jejich 
celospolečenskou odpovědnost a dosah 
v oblasti starostlivosti o životní prostředí. Ve 
školách PRIGO je environmentální výchova 
jedním ze základních pilířů vzdělávání s cílem 
stát se v budoucnu vzorem a lídrem v oblasti 
výchovy k celospolečenské odpovědnosti.

JAK jí máme rozvíjet?

• Každý musí začít sám u sebe. Nicméně výchova 
k trvalé udržitelnosti si vyžaduje funkční 
propojení přístupu pedagogů, dětí, žáků 
a studentů s vhodnými výukovými metodami 
(eko-friendly prostředí, Clothes Sharing, 
projektové dny). Společně dokažme, že být 
odpovědný k životnímu prostředí má smysl.

Ředitel školy odpovídá za výběr pověřené 
osoby, která má na starosti konkrétní 
postup implementace environmentální 
výchovy na dané škole pod záštitou 
garanta a ambasadora této problematiky 
ve školách PRIGO.

TŘÍDĚNÍ ODPADU – všichni 
pedagogové, děti, žáci a studenti jsou 
obeznámeni s PRIGO Eko-desaterem 
a respektují ho. Na chodbách jsou 
umístěny nádoby na tříděný odpad 
označené příslušnou nálepkou, obdobně 
v jednotlivých třídách a na studijních 
odděleních se nacházejí tašky na tříděný 
odpad. Tyto třídící nádoby využíváme.

ÚSPORA VODY - díky globálnímu 
oteplování už i země jako Česká 
republika mívají pravidelně problémy 
s pitnou vodou. Uvědomme si tuto 
skutečnost. Všechny toalety a sprchy 
jsou označeny nálepkou upozorňující na 
význam a omezené množství pitné vody.

NAŠE ZAHRADA - chováme se 
zodpovědně i v případě péče o školní 
zahradu. Využíváme dešťovou vodu ze 
záchytných nádob a biologický odpad 
kompostujeme. Každá školní budova je 

vybavena minimálně jedním kompostérem 
a jednou sběrnou nádobou na dešťovou 
vodu.

ELEKTRICKÁ ENERGIE – koncentrace 
CO2 v atmosféře je nejvyšší za tři 
milióny let a je jednou z hlavních příčin 
globálního oteplování. Snažme se i my 
přispět ohleduplným využívaním elektřiny 
ke snížení produkce CO2. Všechny 
počítačové učebny jsou označeny 
příslušnou nálepkou vyzývající k úspoře 
energie.

PŘÍRODA - jsme si vědomi naší 
celospolečenské odpovědnosti ke stavu 
naší planety, a proto jdeme vzorem 
a šíříme osvětu i mezi lidmi, kteří si 
význam environmentální výchovy stále 
neuvědomují.

Všechny výše jmenované činnosti 
a postupy se snažíme dělat pro 
naše děti, žáky a studenty co nejvíce 
zajímavé. Proto pravidelně organizujeme 
projektové environmentální dny spojené 
se soutěžemi, zapojujeme se do 
ekologických soutěží a účastníme se 
různých dobrovolných enviro akcí.

Postup implementace environmentální 

výchovy na školách PRIGO
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