
ANOTACE METODIKY 

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který pomáhá školám 

přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. 

Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují 

udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro 

život. 

Poslání ŠUŽ: Program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem 

v komunitě a tím rozvíjí u žáků, učitelů, členů komunity kompetence 

potřebné pro udržitelný život. 

Cíle ŠUŽ: 

 Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život v místě. 

 Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu v místě 

a komunitě.  

PRO KOHO JE METODIKA URČENA? 

Metodika je určena žákům základních a středních škol. 

CO PŘINÁŠÍ REALIZACE? 

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT – 
MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ 
Motto: „Nevíš-li, odkud jsi, nevíš, kdo jsi.“ Wallace Stegner 

ŽÁKŮM 
Výuka využívá místních témat jako jednotícího prvku 

pro výuku.  Veškeré aktivity směřují k vytvoření 

produktu. 

 Žáci se učí reálným světem na reálných 

tématech. 

 Žáky výuka baví, vidí ve svém učení smysl. 

 Zapojit se mohou všichni žáci (uplatní svůj talent, 

potenciál). 

 Žáci jednotlivé kroky realizují sami a učí se tak 

zodpovědnosti. 

ŠKOLE 
ŠUŽ pomáhá propojovat znalosti žáků z jednotlivých 

předmětů a prohlubovat je do dovedností.  

 Výuka je orientována na potřeby skutečného 

života a do školního vzdělávacího programu 

přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj 

kompetencí potřebných pro život. 

 Zvýší se zájem o učení, žáci v něm uvidí širší 

smysl. 

 Škola posílí svůj vztah k lidem i obci. 

PODROBNÉ INFORMACE:  
 www.skolaprozivot.cz 
 www.lipka.cz/civis 

http://www.skolaprozivot.cz
http://www.lipka.cz/civis


Principy místně zakotveného učení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí Školy pro udržitelný život jsou dva projektové 

cykly. Cílem prvního cyklu je vytvoření Vize místa, kdy 

žáci na základě zmapování a interpretování kontextu 

místa navrhnou, kam by měla směrovat budoucnost 

obce nebo její části v horizontu cca 10 let. Druhý cyklus 

se snaží přispět k naplnění vize místa. Žáci si vyberou 

konkrétní problém či potřebu v místě a realizací 

konkrétního místního projektu přispějí k jejímu 

naplnění.  

REALIZÁTOR METODIKY 
Středisko ekologické výchovy SEVER usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi 
navzájem a směřování k udržitelnému životu. Děje se tak prostřednictvím výchovy a vzdělávání založených na prožitku, 
praktické činnosti, participaci, přímém kontaktu se světem okolo nás a propojení různých oborů. SEVER nabízí školám 
krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům 
a studentům učitelství nabízí kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Pro další skupiny 
a pro širokou veřejnost připravuje vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Nabízí i podporu při zapojování veřejnosti do 
rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.  

CO JE TŘEBA PŘED REALIZACÍ METODIKY? 

Zkontaktovat realizátory metodiky (SEVER) a domluvit se na možnostech spolupráce. 

JAK DLOUHO OBVYKLE TRVÁ REALIZACE? 

Program je realizován jeden školní rok, realizace konkrétních místních projektů může, dle uvážení školy, 

pokračovat i následující školní roky. Metoda se může prolínat jakýmikoliv aktivitami školy, jakkoliv dlouho. 

PRŮCHOD METODIKOU 

Metodika programu Škola pro udržitelný život je postavená na principech místně zakotveného učení a metodě 

projektové výuky. Místně zakotvené učení povzbuzuje osobní růst a změnu, přispívá k vytvoření představy 

o udržitelné obci a jejímu naplnění. Zdůrazňuje napojení ekologické výchovy na konkrétní místa, lidi a věci 

veřejné. Silná vazba a láska k domovu je předpokladem, aby člověk aktivně přistoupil ke správě obce, péči o ni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE Z REALIZACE 

www.lipka.cz/civis-fotogalerie-suz 

PODROBNÉ INFORMACE:  
 www.skolaprozivot.cz 
 www.lipka.cz/civis 

http://www.lipka.cz/civis-fotogalerie-suz
http://www.skolaprozivot.cz
http://www.lipka.cz/civis

