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Ekologická výchova 
aneb Učíme děti, jak se chovat k přírodě a zvířatům

Co je vlastně ekologická výchova?
Ekologická výchova může být u nás
označována také jako environmentální
výchova nebo pouze ekovýchova. V české
profesní komunitě existuje úmluva, že
všechny tyto pojmy je možno vzájemně
zaměnit. 
Ekologická výchova se začala rozvíjet
přibližně v 70. letech minulého století
především v Severní Americe a západní
Evropě. Popudem pro její rozvoj byla
nastalá situace týkající se problémů
životního prostředí a bylo zapotřebí určit
konkrétní strategie k jejich řešení. Roku
1977 byla na konferenci v Tbilisi
stanovena základní definice

environmentální výchovy, z níž se vychází
dodnes. V České republice se pojem
ekologická výchova začal používat v 80.
letech. 

Cíl ekologické výchovy
Ekologická výchova si klade za cíl podpořit
v dětech environmentální senzivitivu, to je
budovat u dětí pozitivní vztah k živé
i neživé přírodě, vytvářet u nich zájem
o vše živé. Žáci by měli díky ekovýchově
porozumět základním ekologickým
principům a naučit se myslet
v souvislostech. Důležité je také rozvíjet
zodpovědnost dětí vůči světu, přírodě
a ostatním lidem. Ekologická výchova

klade důraz na vlastní žákův prožitek
a aktivní poznávání, proto se ve výuce
používají konkrétní problémové situace,
nad kterými se žáci zamýšlejí a učí se, jak
by ten který problém mohli vyřešit. Cílem
ekologické výchovy je vést žáky
k takovému myšlení a jednání, které bude
v souladu s principem trvale udržitelného
rozvoje. Ekovýchova je pak tedy vlastně
preventivním nástrojem na ochranu
životního prostředí. 

Nabídka ekovýchovných programů
Mezi témata probíraná ve výuce
ekovýchovy můžeme zařadit například
alternativní energie, třídění odpadů,
udržitelný rozvoj, ale také ochranu
přírody, konkrétně ochranu zvířat. Jednou
z neziskových organizací, které se zabývají
ochranou práv zvířat, je i Svoboda zvířat. 
Tato organizace funguje v ČR už od roku
1994. V roce 2000 začala vyučovat na ZŠ
ekovýchovné programy, protože pokládá
za důležité již od raného věku v dětech
budovat pozitivní hodnoty vůči zvířatům.
Cílem těchto programů je především
žáky informovat o problematice ochrany
zvířat a vypěstovat v nich empatické
cítění vůči nim. V rámci výuky se žáci
seznámí s životem různých druhů zvířat,
dozvědí se informace o tom, jaký vliv má
člověk na zvířata a jejich prostředí,

a další důležité informace. 
Ekovýchovné programy Svobody zvířat
jsou zaměřeny na žáky základních škol.
Obsah výukových hodin je přizpůsoben
věku žáků. Programy jsou dětem
podávány zábavnou formou, tak aby je
vedly k aktivnímu poznávání. Pro děti jsou
připraveny různorodé aktivity a materiály
(od divadelních scének, omalovánek či
tajenek až po certifikát o absolvování
programu). 

Zde je konkrétní nabídka 
programů pro ZŠ:
Programy pro 1. stupeň:
Zvířátka u nás doma aneb Umíme se o ně
starat
Zvířátka na farmě aneb Jak se jim tam žije
Zvířátka a zábava aneb Chodíme do
cirkusu a ZOO
Programy pro 2. stupeň:
Zvířata jako součást průmyslu
Zvířata na farmě
Zvířata v cirkusech a ZOO

Pro bližší informace se můžete podívat na webové stránky organizace 
Svobody zvířat www.svobodazvirat.cz nebo přímo na facebookové stránky
ekovýchovy www.facebook.com/ekologickavychova. 
V  případě zájmu se obraťte na e-mail ekovychova@svobodazvirat.cz 

elektrotechniky, zemědělce, ekology nebo třeba truhláře,
pracovníky s CNC stroji, automechaniky a instalatéry. 
„Chtěli jsme získat mladého člověka, který má teoretické
znalosti ještě čerstvě v hlavě a zároveň se nestihl v praxi
,nakazit’ různými pracovními zlozvyky. Člověka, který
bude mít snahu podílet se od začátku na našem novém
firemním projektu,“ vysvětluje důvody vstupu do
programu jednatelka společnosti INREN DT,
s. r. o. Dagmar Hasíková a dodává: „Takového
zaměstnance si můžeme hned od nástupu sami vychovat
k loajalitě, očekáváme od něho kreativní přístup a přínos
teoretických informací.“
„Považujeme za výhodné dostat možnost spořit mzdové
náklady a souběžně získat perspektivní pracovní sílu.
Šance, že absolvent u nás zůstane i po vypršení sjednané
podpory, je z našeho dnešního pohledu opravdu vysoká,“
upozorňuje Lenka Raginová z Firmy Ragin & Partners,
která také přijala v rámci projektu absolventa.
„Zaučení nového člověka je velmi obtížná a nákladná
záležitost. A když už naši zaměstnanci vědí o naší firmě
téměř vše, těžko se pak hledá druhý takový člověk. Proto
nám přišla velmi zajímavá možnost zaučit si nového
zaměstnance, kterého jsme zrovna hledali, podle našich
představ. Nabídka ÚP ČR na vstup do programu tedy

přišla v pravou chvíli,“říká Rostislav Peníška ze
společnosti Adrop, s. r. o.
Kromě příspěvku na mzdy absolventů může ÚP ČR vyplatit
zaměstnavateli také příspěvek na mentora, tedy
stávajícího pracovníka firmy, který bude dohlížet na plnění
plánu odborné praxe a zároveň bude po dobu až 7 měsíců
zaškolovat přijatého absolventa. Příspěvek na mentora
činí první tři měsíce až 15 075 Kč měsíčně při rozsahu až
15 hodin týdně a následující 4 měsíce až 5 025 Kč při
rozsahu až 5 hodin týdně. Ke konci prosince 2013 evidoval
ÚP ČR celkem  479 uzavřených dohod na poskytnutí
těchto příspěvků. Nejvíce (108) jich bylo v Ústeckém kraji.
Firmy využívají mentory hlavně v odborných technických
oborech, ve stavebnictví, školství nebo v účetnictví.
Zaučení nových lidí je namístě i v případě veterinářů,
kadeřníků, kosmetiček či kuchařů.

„Vstoupit do projektu neznamená jen, že nám ÚP ČR
proplácí měsíční odměnu absolventa, a nás tak po dobu
jednoho roku nečekají žádné finanční náklady. Už jen
samotný přijímací proces, kdy je nutné zveřejnit inzerát,
projít si profily všech zájemců a absolvovat několik kol
výběrového řízení, je pro každou firmu časově i finančně
náročný. ÚP ČR v tomto procesu zaujal roli personální
agentury a první dva úkony vyřešil za nás,“ vyzdvihuje
Radka Kotinská ze společnosti Reprotisk, s. r. o.
„Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli do programu
vstoupit, je i podpora zaměstnanosti mladých a vzdělaných
lidí, do kterých společnost investovala z veřejných zdrojů
nemalé prostředky. Pokud jim neumožníme jejich znalosti
uplatnit, brzy je zapomenou a navíc nezískají ani pracovní
návyky,“ shrnuje Jiří Líbal z a. s. RUBENA.

Zdroj: Úřad práce ČR

Ke konci loňského roku evidoval Úřad práce ČR celkem 39 546 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se tato skupina uchazečů podílela 6,6 %. Nejčastěji 
hledají práci bývalí studenti středních odborných škol a středních odborných učilišť. Z profesního 
hlediska jsou mezi nimi zastoupeni především absolventi tzv. „službových“ (gastronomie, hotelnictví,
obchod) a ekonomických oborů. Najdou se ale mezi nimi i bývalí studenti strojírenství, elektrotechniky
nebo stavebnictví. Podrobné informace o nezaměstnanosti absolventů a mladistvých jsou k dispozici 
na http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo. 


