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Roční plán EVVO na školní rok 2020/2021 vychází ze Školního programu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ Želešice, který byl vytvořen v první polovině roku 2017 a má 

platnost až do roku 2022. Ten byl zpracován v souladu s § 9 Vyhlášky 317 ze dne 27. července 

2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších úprav a je zaměřen na vytvoření koncepce školy 

v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – školního programu EVVO a ročního 

programu EVVO.  

Součástí dlouhodobého plánu je také vyhodnocení průběhu EVVO v letech 2013 až 2017 
a reálných možností školy se zaměřením na oblast environmentální výchovy v návaznosti na 
realizovanou SWOT analýzu a rozbor školního vzdělávacího programu. Dlouhodobé záměry 
školy pro oblast environmentální výchovy jsou navrženy s výhledem do roku 2022. 
 
1. Cíle plánu EVVO 

 rozvoj a využití klíčových kompetencí pro řešení problémů životního prostředí 

 získání dovedností pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou 

 poznání přírodních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí a chápání 

příčin, následků a projevů jejich poškozování 

 získání citového vztahu k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě 

 uvědomění si postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody 

 seznámení s globálními problémy a chápání globálních souvislostí 

 chápání vzájemné souvislosti ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního 

prostředí 

 umožnění odpovědného jednání a aktivní a kvalifikovanou účast při ochraně přírody 

 učení se chápat a hodnotit závažnost různých situací, uvažovat o důsledcích vlastního 

jednání 

 vytváření předpokladů k předcházení negativních jevů (proti konzumnímu způsobu 

života, užívání návykových látek,…) 

 pochopení základních principů udržitelného rozvoje – vztahů jednotlivce a společnosti 

přírodnímu, ekonomickému a sociálnímu prostředí 

 

2. Metody a formy realizace EVVO 

 vhodné pracovní prostředí – osvětlení, větrání, výzdoba tříd 

 péče o živou přírodu (uvnitř i vně školy - využívání školního pozemku) 

 odpady a prevence vzniku zbytečných odpadů, recyklace (realizována prostřednictvím 

kontejnerů na tříděný odpad a zapojením se do soutěží a Recyklohraní) 

 hospodaření s energiemi, vodou (v jednotlivých učebnách, WC, …) 

 přednášky a prezentace pro školu (Svět kolem nás, Planeta 3000, E-on, Sako,…) 

 výlety, exkurze, návštěva ekologických center (Lipka, Rezekvítek, …) 
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3. Začlenění programu EVVO do vzdělávacího procesu 

 environmentální témata lze zařazovat bez velkých problémů do každého předmětu 

v každém ročníku základní školy 

 inspiraci je možné získat pomocí DVPP, z nabídky pedagogických center nebo 

metodických materiálů jednotlivých projektů ekologických center, z internetu 

 principy EVVO ve velké míře naplňuje školní družina (časté procházky do přírody, aktivity 

v přírodě, projekty zaměřené na poznání přírody v místním regionu,…) 

 
 
 
Přílohy: 

 Provozně organizační plán EVVO pro ZŠ na šk. rok 2020/2021 

 Plán výchovně-vzdělávacích akcí ZŠ s tématikou EVVO na šk. rok 2020/2021 

 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Michal Špirit, koordinátor EVVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválila: Mgr. Jana Cacková, ŘŠ 
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Provozně organizační plán EVVO                                                                                                                                                                                                                                  

šk. rok 2019/2020 

Termín 
(od) 

Termín 
(do) 

Název akce/téma Forma Cílová skupina Koordinuje Spolupráce 

09-2020 08-2021 Úsporný tisk 
Tisknout jen potřebné 
věci, využití 
oboustranného tisku 

zaměstnanci školy, 
žáci 

koordinátor EVVO zaměstnanci školy 

01-2021 08-2021 
Fungující kroužek se 
zaměřením na přírodu 

Fungující zájmový 
kroužek s náplní 
problematiky EVVO 

žáci 
zástupce ředitelky 
školy 

ředitelka školy 

09-2020 08-2021 Třídění odpadu 
Ve škole se třídí papír, 
PET lahve a baterie 

zaměstnanci školy, 
žáci 

koordinátor EVVO koordinátor EVVO 

09-2020 08-2021 
DVPP k EVVO pro 1. st. - 
účast minimálně jednoho 
pedagoga 

Dle nabídky DVPP pedagogové 1. stupně koordinátor EVVO  

09-2020 08-2021 
DVPP k EVVO pro 2. st. - 
účast jednoho pedagoga 

Dle nabídky DVPP pedagogové 2. stupně koordinátor EVVO  

09-2020 08-2021 
Šetření el. energie – 
zbytečné svícení 

Ve třídách a chodbách 
zbytečně nesvítí 
světla 

žáci, zaměstnanci 
školy 

koordinátor EVVO zaměstnanci školy 

09-2020 08-2021 
Na každém parapetu 
(chodba) je květina, ve třídě 
jsou minimálně 2 květiny 

Udržujeme stávající 
zeleň 

žáci, zaměstnanci 
školy 

uklízečka, třídní 
učitel 

koordinátor EVVO 

09-2020 08-2021 
Zeleň kolem školy, péče o 
stávající záhony 

Udržujeme stávající 
zeleň 

žáci, zaměstnanci koordinátor EVVO zaměstnanci školy 

05-2020 06-2021 
Vyhodnocení plánu EVVO 
vzhledem k výchovně 
vzdělávacím cílům 

Dotazník pro žáky V. a 
IX. ročníku 

žáci V. a IX. ročníku koordinátor EVVO třídní učitelé 
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Plán výchovně-vzdělávacích akcí s tématikou EVVO 

šk. rok 2020/2021 

NÁZEV AKCE TŘÍDA ODPOVÍDÁ TERMÍN VÝSTUP + EVVO 

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2020 

Projekt 72 hodin 

Recyklohraní – 1. úkol 

I. - IX. 

I. - IX. 

Špirit 

Špirit  

říjen 

říjen 

Př, Pč 

 

LISTOPAD – PROSINEC 2020 

Recyklohraní – 2. úkol I. - IX. Špirit prosinec  

LEDEN – ÚNOR 2021 

Recyklohraní – 3. úkol 

Marihuana a konopí 

Svět kolem nás 

I. - IX. 

VII. 

VI. – IX. 

Špirit 

Musilová 

Špirit 

leden 

2. 2. 

leden 

 

 

Z 

BŘEZEN – DUBEN 2021 

Recyklohraní – 4. úkol 

Den Země 

Planeta 3000  

O zvířatech a lidech 

Cesta do Ekvádoru 

Není včela jako včela 

Hospodářství u Šnofouse 

Jarní probouzení 

I. – IX. 

I. – IX. 

VI. – IX. 

IX. 
V. 
IV. 
II. 
III. 

Špirit 

Špirit 

Špirit 

Musilová 

Musilová 

Musilová 
Adamcová 
Jouklová 

5. 3. 

16. 4. 

duben 

5. 3. 

16. 4. 

22. 4. 
30. 4. 
30. 4. 

 

 

Z 

Př 

Př 

Př 

Prv 
Prv 

KVĚTEN – ČERVEN 2021 

Recyklohraní – 5. úkol 

Ekoolympiáda 

I. - IX. 

I. - IX. 

Špirit 

Špirit 

červen 

červen 

 

 

 
Výchovně vzdělávací akce jsou omezeny z důvodu situace kolem nákazy covid-19. Během roku se 
budeme snažit zajistit další aktivity přímo ve škole. Dále bude kladen větší důraz na témata EVVO 
v jednotlivých předmětech (Z, Př, Pč,…). Další aktivity s tématikou EVVO jsou uskutečňovány ve 
školní družině dle Plánu práce ŠD. 
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PŘÍJMENÍ JMÉNO Podpis 

ADAMCOVÁ Aneta  

BOCHÝNKOVÁ Táňa  

CACKOVÁ Jana  

DVOŘÁKOVÁ Zuzana  

FRIŠOVÁ Hana  

PALEČKOVÁ Lucie  

JOUKLOVÁ Pavlína  

KADLČÍKOVÁ Dana  

KOUKAL Štěpán  

LIŠKOVÁ Bohdana  

MUSILOVÁ Veronika  

SCHIMMEROVÁ Iveta  

ŠPIRIT Michal  

TOUŠKOVÁ Eva  

VAŘEKOVÁ Terezie  

HOFMANOVÁ Ilona  

HORKÁ Lydie  

  

 


