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Škole byl v rámci 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

schválen projekt, jehož realizace probíhá od 1.2.2013 do 31.1.2015. Projekt je zaměřen na 

modulovou terénní výuku. Žáci si prohloubí znalosti a získají nenásilnou formou dovednosti 

a postoje environmentální výchovy, zeměpisu, biologie, geologie, chemie, tělesné výchovy 

a výchovy ke zdraví, ale také dějepisu a spol. věd. 

 

Kontaktní osoby: Mgr. Hana Schnablová, h.schnablova@seznam.cz 

Mgr. Dagmar Holá, projekt.hola@seznam.cz 
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Článek o projektu (aktualizováno 20. 1. 2015) 

 

Projekt „K environmentální výchově moderní terénní výukou“ na GMK končí 

Vážení čtenáři,  

projekt K environmentální výchově moderní terénní výukou (CZ.1.07/1.1.16/02.0001) na 

GMK v měsíci lednu končí. V závěru minulého roku vyhodnocovali učitelé a žáci v hodinách 

přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie) sebrané vzorky a naměřené hodnoty 

a připravili prezentaci výsledků pro poslední předvánoční školní den. V pátek 19. prosince se 

uskutečnilo v rámci jednotlivých tříd závěrečné zhodnocení výsledků terénních měření formou 

prezentace, byly porovnány situace na vybraných lokalitách (na řekách Rokytné, Dyji, Jihlavě) 

a zveřejněny závěry. 

Během posledních měsíců pracovníci projektu zkontrolovali rovněž vytvořené materiály 

ověřováním ve výuce a připravili jejich finální verzi. Zkompletován byl i herbář, který 

prezentuje vzorek charakteristických botanických druhů vybraných zkoumaných lokalit. 

Zjištěné výsledky byly sebrány a publikovány v brožuře „K environmentální výchově moderní 

terénní výukou“, která bude pro širší veřejnost k dispozici jak v elektronické (www.mkgym.cz), 

tak tištěné (sekretariát gymnázia) podobě. Celkově byla z finančních prostředků Evropské unie 

a České republiky čerpána částka 2 987 000 Kč. 

 

Mgr. Petr Eckl, asistent projektu 


