
9.ročník Žákovské ekologické konference - podpora badatelství na 
základních školách 

Jednou z akci k Mezinárodnímu roku krystalografie (program vyhlášený OSN pro rok 2014) byl 9.ročník 
Žákovské ekologické konference. Pořádající organizací je již tradičně Klub ekologické výchovy – 
asociace pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání s podporou ČK pro UNESCO. 
V hodnotitelské komisi zasedli Dr. Michal Dvořák z České komise pro UNESCO a RNDr. Jitka Loubová 
dlouholetá pracovnice a členka ČSOP. Moderování a vedení celé akce se ujala předsedkyně KEV Doc. 
PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.  

Akce se uskutečnila ve velké  zasedací místnosti MŠMT v Karmelitské ulici v Praze.  

Konference byla zaměřena stejně jako v předchozích letech na prezentaci žákovských prací 
(individuálních i týmových) vztahujících se k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje. 
Všechny práce byly prezentací badatelských aktivit širokého spektra oborů přírodovědných, 
společenskovědních i technického zaměření.  

Jako příklady lze uvést badatelské aktivity s využitím přírodního dědictví na Chýnovsku (Chýnovské 
jeskyně), monitorování druhového spektra živočichů a péče o ně na Bruntálsku, sledování výskytu 
mravenišť v okolí Kunžaku či etologická pozorování pavouka křižáka žáky ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 
323. Zajímavými tématy bylo též monitorování dopravy ve Staré Vsi na Bruntálsku, projekt „Bezpečná 
cesta do školy“ – téma prezentované žáky 1.stupně ZŠ zaměřené na dopravu a bezpečnost dětí v obci. 
Účastníky oslovila rovněž srovnávací studie žáků ze ZŠ Nikolase Wintona z Kunžaku, kteří porovnávali 
Kunžak v současnosti a v minulosti nebo zkušenosti s projektem Fair Trade na ZŠ Svážná, Most. 
Nechybělo ani téma odpady (ZŠ Břidličná) nebo projekt školní zahrady a její využití pro badatelství (žáci 
ZŠ gen.Janouška, Praha 9 – Černý most. 

Pozitivně byla hodnocena i badatelská zkušenost žáků ze ZŠ Břidličná s výchovně vzdělávacími 
aktivitami žáků 9.tříd s mladšími spolužáky na 1.stupni.  

Prezentováno bylo celkem 13 prací z 9 základních škol, které jsou součástí sítě Klubu ekologické 
výchovy. Přítomni byli i žáci, kteří mají zájem se zúčastnit jubilejního 10. ročníku v roce 2015 a 
konference měla být pro ně inspirací. Celkem se zúčastnilo 34 žáků a 9 pedagogů.  

Poděkování patří nejenom žákům zajímavé prezentace badatelských výstupů, ale také pedagogům ze 
škol z celé ČR, kteří práce vedli a konzultovali.  

                                                                                     Doc.Dr.M.Švecová, předsedkyně KEV 
 


