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      Hodnocení ozdravného pobytu  2. - 14. 3. Všemina 
 

 

V říjnu 2013 jsme využili možnosti 3.  Výzvy SFŽP Příloha XI. Programu podpory 

ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, do které naše oblast 

Karvinska patří a podali projekt pod názvem „ Co trápí svět“, který nám byl schválen. Poté 

jsme hledali vhodnou lokalitu /v požadavku jsme měli lokalitu Prostřední Bečvy, která 

bohužel nebyla v nabízených lokalitách/. Nakonec na základě hledání jsem vyhledali Aktivity 

park Všemina, který nám nabídl dobrou cenu a bylo zde mnoho možností pro děti, jak využít 

volný čas, pobyt v přírodě, bazén, strava, ubytování. Rozhodli jsme se,  že OZP uspořádáme v 

této lokalitě. OZP proběhl ve dnech 2. – 14. března 2015 ve Všemině pod názvem „ Co trápí 

svět“. 

 

Dne 20. 10. 2014 byla svolána schůzka s rodiči, na které byli seznámení s možnosti účasti dětí 

na ozdravném pobytu. Rodičům byly sděleny možnosti účasti, seznámili se s prostředím OZP 

/internetové stránky a jejich prezentace/, celkovým financováním a možnosti splátkového 

kalendáře. Na základě závazných přihlášek bylo vybráno 50 dětí 3., 4. a 5. ročníků naší 

základní školy. 

Na schůzce 5. 2. 2015 byly rodičům dětí poskytnuty písemné informace /Příloha č. 2/ ke 

konání OZP formou emailu a rovněž předáním potřebných tiskopisů k účasti dítěte na OZP. 

Před odjezdem, rodičům předány telefonní čísla pro spojení s vyučujícími a dětmi. V 

jednotlivých třídách byli žáci seznámeni s tím, které učební pomůcky a učebnice si mají s 

sebou vzít. Ve spolupráci s třídními učiteli a za organizace koordinátora EVVO  v souladu s 

tematickými plány a RVP  bylo učivo rozloženo tak, aby nedošlo k výkyvu plnění učebních 

osnov. V průběhu plnění tematických cílů bylo využíváno, prostředí a okolí Aktivity parku 

Všemina. 

Cílem bylo motivovat žáky k zájmu o problematiku stavu a vývoje dnešního světa. 

Vést žáky k poznání, že události, činy a rozhodnutí na jenom místě Země mohou vyvolat 

mnohonásobnou reakci – bezprostředně, nebo ve vzdálené budoucnosti v jiných částech světa. 

Motivovat žáky ke změně postojů, chování a jednání. Environmentální program ozdravného 

pobytu měl přivést žáky k uvědomění si svého zdraví, se kterým souvisí také význam 

globálních problému dnešního světa. Uvědomit si závislost člověka na čistotě ŽP a 

nekonečného propojení koloběhu života s ním. Vybudovat u žáků takové postoje, které jsou 

vůči přírodním zdrojům opatrnější, ohleduplnější a šetrnější. Rozvíjet osobnost žáka, jak po 

stránce racionální, tak emocionální i volně aktivní. Naučit žáky komunikovat, vyjadřovat své 

vlastní názory a zdůvodňovat je, osobně se podílet na ochraně nejen svého zdraví, ale i 

životního prostředí. Snažit se naučit žáky, jak mohou svým postojem pomoci ochraně 

životního prostředí. 

Hlavním cílem bylo na základě osobního kontaktu nejen s přírodou, pozitivně ovlivnit 

vztah žáků k životnímu prostředí se zaměřením na vysokou produkci odpadu. Jak zachránit 

planetu před odpady. Co je to recyklace, třídění odpadů. 

 

 



Záměry projektu byly: 

• podporovat kladný vztah k přírodě, citlivě vnímat její podoby 

• posilovat komunikační schopnosti 

• rozvíjet kultivovaný projev 

• soustředit se při realizaci praktických činnosti 

• účastnit se experimentování, pokusů 

• rozvíjet výtvarné a pracovní techniky  

• seznámit se s některými živočichy žijícími v okolí 

• vyhledávat černé skládky  

  

V rámci vzdělávací nabídky jsme se zaměřili: 

• Pozorování přírodních jevů (spontánní, záměrné) 

• Experimenty – možnost poznávání na základě vlastních zkušenosti:  

- Recyklace 

- Produkce odpadů 

- Co s odpady 

- Likvidace odpadů-  

• Písně s ekologickou tématikou – Okoř,  Beskyde,  Beskyde,  Země má… 

• diskuze, konverzace – co s odpady, recyklace, ochrana ŽP 

• třídění odpadů v navštívených oblastech – Zlín, Luhačovice, ZOO Lešná, Všemina 

 

Očekávané výstupy: 

• co je to skládka 

• dokáže spontánně i záměrně hovořit o pozorovaném 

• komentuje praktické činnosti 

• pozná a pojmenuje odpady k recyklaci a  kde se pak používají 

• vypráví jednoduchý příběh, pohádku od narození odpadů až po jejich likvidaci 

• naslouchá hudebním zvukům 

• dokáže manipulovat s barevnou škálou 

• hovoří o odpadech – jaké jsou, jaké mohou být a jak se třídí 

 

 

Dílčí cíle byly zaměřeny: 

 

- uvědomit si, co je základní podmínkou života na Zemi 

- umožnit poznávat komplexnost vztahu mezi člověkem a ŽP a seznámit s principy  

 trvale udržitelného rozvoje 

- uvědomit si význam přírody nejen pro člověka, ale i pro živočichy a rostliny 

- prohloubit pozitivní emoční vztah k životnímu prostředí 

- rozvíjet osobnost žáka, jak po stránce racionální, tak emocionální i volně aktivní  

- vést žáka k aktivní účasti na řešení problému ochrany životního prostředí  

- učit žáky komunikovat, vyjadřovat vlastní názory a zdůvodňovat je 

- uvědomit si, že velká produkce odpadu ovlivňuje ŽP 

- naučit žáky třídění odpadů a jejich dalšího využití, vytvořit ze starého nové 

 

 

 

 

 

 

 

 



Způsoby hodnocení dosažení cílů v EVVO: 

 

V průběhu OZP žáci: 

- pracovali s pracovními listy 

- vytvořili si vlastní prezentaci na základě získaných informací 

- navrhli svá vlastní řešení problému 

- vytvořili myšlenkovou mapu, napsali komiks nebo pohádku na téma „Odpady“ 

- vytvářeli si záznamy z jednotlivých akcí v rámci ozdravného pobytu 

vedli si složku, do které si ukládali všechny  získané materiály, který si založili ve 

škole do svých portfólií 

 

 

Můžeme konstatovat, že tyto dílčí cíle a výstupy byly v rámci ozdravného pobytu 

splněny. 

V rámci OZP jsme využili EKOKOM s programem „Tonda obal na cestách“   

pracovníků, kteří pracovali s žáky v terénu i v učebnách. Beseda byla přínosem pro děti a 

rozvoj jejich znalostí. EVVO pracovník vedl program a dohlížel na dodržování cílů a 

programu OZP. 

Děti se zde seznámily přímo v terénu s rostlinami a živočichy zde žijícími, jejich ochranou. 

Osvojily si základní slovní zásobu tematických okruhů-živočichové lesa, pole, lidské tělo, 

živá příroda, les, rostliny ,odpady ochrana ŽP, třídění odpadů, recyklace, spalování odpadů, ze 

vyrábíme ze starého nové ad.. Dokáži určit a pojmenovat a rozlišit pojem recyklace, skládka, 

spalovna, použití odpadů a získaly základní poznatky o různých druzích odpadů vyskytující se 

na planetě Zemi. Na základě výše uvedených akcí si žáci prohloubili své znalosti nejen 

teoreticky, ale hlavně prakticky. 

V rámci pobytu došlo k blízkému kontaktu žáka a učitele a také mezi žáky samotnými. 

Výchovní pracovníci se zaměřili na morálku žáků, poznávání žáků v mimoučebním prostředí, 

dodržování režimu školy a dne. V rámci pobytu žáci využívali také bazén, ve kterém probíhal 

plavecký výcvik, hry a soutěže ve vodě. Dále byla sledována adaptace žáků na nové prostředí. 

Žáci trávili denně 5 hodin na čerstvém vzduchu. Sžili se s prostředím velice dobře. 

Výchovně jsme se také zaměřili na dodržování hygienických návyků. Chování v kolektivu, 

komunikaci mezi žáky a učiteli a žáky, vůči ostatním lidem v prostředí lázní. Spolupráci 

učitelů a vychovatelů leze hodnotit velice kladně. Plnění denního režimu a jeho náplně bylo 

vždy ve vzájemné shodě a splněno. 

Ubytování bylo ve 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Strava byla v 

souladu se zdravotními, výživnými a hygienickými předpisy, zajištěna 5x denně, dodržován 

pitný režim, po celý den k dispozici teplý čaj. 

Lokalita umístění objektu je v lehce přístupném místě a v malebném prostředí . 

V blízkosti se nachází několik hřišť pro sportovní vyžití dětí, rovněž byl v blízkosti les a 

možnost pořádání turistických výšlapů. Děti navštívily blízké lázeňské město Luhačovice, kde 

ochutnali několik místních léčivých pramenů. Ve Zlíně absolvovaly edukační programy 

„Ševcovské řemeslo“ a „ Historie odpadů – kam s nimi“, které pro nás připravili pracovníci 

Zlínského muzea. Děti si zde zahráli na ševce a teoreticky i prakticky – hrou se seznamovali 

s vývojem odpadů od středověku. 

Pod vedením učitelů a vychovatelů děti pravidelně psaly rodičům a příbuzným. Byla 

odeslána korespondence hned po příjezdu a dva dny před odjezdem domů.  Všechny děti 

dostaly dopisy a pohledy od rodiny. 

Na základě výše uvedených skutečností lze říci, že výchovně vzdělávací cíle a plány 

zúčastněných ročníků byly splněny. Novinkou byly denní informace formou emailů rodičům 

dětí, kteří tak měli denně přehled o náplních dne a stravování svých dětí. Je zpracována 

fotodokumentace na DVD, kterou obdržel každý zúčastněný žák. Dětem i výchovným 

pracovníkům se v tomto prostředí líbilo. Ozdravné pobyty mají stále své místo i v RVP. Žáci 



se zde naučí mnoho nových věcí, získají nové poznatky nejen teoretické, ale hlavně praktické. 

Také vztah žáka a učitele se prohloubí, poznávají se v jiných situacích a tak se jejich vztah 

prohlubuje. Děti z našeho regionu Karvinska, kde je ovzduší značně znečištěné, by měly mít 

možnost aspoň 1x ročně absolvovat výše uvedený pobyt. 

 

Závěrem lze konstatovat, že OZ proběhla dle organizačního zajištění a 

environmentální program byl splněn. Zpráva o ozdravném pobytu je uveřejněna i s 

fotodokumentaci na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

Rozpočet na ozdravný pobyt byl dodržen dle plánu. Nedošlo k žádným nárůstům ani k 

poklesům vůči navrhovanému rozpočtu. 

 

Rozpočet byl na:     229 500,-Kč 

Dotace ze SFŽP na: 187 650-Kč 

Organizace hradila:  41 850,-Kč 

 

Součástí závěrečné zprávy je splněný plán, který je doplněn detailně. Je rozepsán na dny a 

splněné oblasti v rámci programu EVVO ozdravného pobytu. 

 

 

 

 

V Karviné dne 27. 3. 2015 

Zpracovala a předkládá: Mgr. Alena Cieslová, pověřena vedením a organizaci 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zkratka OZP- ozdravný pobyt 


