
Střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola Chrudim

Poděbradova 842, 537 60, Chrudim IV



Vytváření podmínek 

pro realizaci vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj 

ve školách Pardubického kraje



Proběhlé aktivity v rámci projektu

Realizace specializačního studia 

pro koordinátory environmentální výchovy

- výuka pedagogů základních a středních škol 

lektory KEVu a odbornými pedagogy 

ze SŠZ a VOŠ Chrudim

- přednášky, exkurze a praktická cvičení



Současné aktivity v rámci projektu

- Vytvoření školního střediska výchovy 

k udržitelnému rozvoji 

- Akreditace střediska pro plánované stěžejní 

aktivity

- Pokračování spolupráce s KEVem v ostatních 

aktivitách



Současný potenciál  školy 
z hlediska její 
proenvironmentální politiky

Studijní programy

- Environmentální vzdělávání pracovníků státní správy

- Správa ochrany životního prostředí

Dlouhodobá spolupráce s organizacemi v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo provozujícími technologie 
příznivé k životnímu prostředí (praxe studentů, exkurze)

• AOPaK středisko Pardubice

• CHKO Železné hory

• klub ochránců SPR Habrov a ekocentrum Zelený dům

• ekocentrum Paleta

• a další



SWOT analýza

silné stránky školy z hlediska vzdělávání k UR

- zázemí školy (vhodné prostory a technické 

vybavení, ubytování, stravování)

- personální zajištění (pedagogové s odbornými 

znalostmi a praxí

-zkušenosti se vzděláváním dospělých

příležitosti

další provozování ekocentra

- jako místa dalšího vzdělávání pedagogů

- vzdělávání veřejnosti a studentů v oblasti 

aktuálních témat udržitelného rozvoje a problémů 

životního prostředí



Budoucí aktivity v rámci projektu

Realizace seminářů pro školy základní 
školy, odborné střední školy a gymnázia

1) Semináře pro školní týmy na školách ve 
spolupráci s KEV (proškolení  týmů pedagogů 
základních škol)

2) Třídenní seminář pro odborné školy a další 
zájemce na téma „Člověk a životní prostředí“ 
ve spolupráci s KEV

3) Dvoudenní seminář pro základní a střední školy 
„ Průřezové téma EV“ (spojený s poznávací 
exkurzí v našem regionu)

4) Jednodenní semináře k aktuálním otázkám  
životního prostředí a výchovy k UR (s účastí 
odborníků)



Co je potřeba ještě zlepšit

a na co se připravit?


