
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4  
Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

  

                     120. výročí založení školy pro sluchově postižené v Olomouci (1894 - 2014) 
 

 

Autoevaluační zpráva EVVO za školní rok 2014/2015 

Program EVVO (plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) je zacílen  

na zprostředkování ekologické gramotnosti žákům naší školy. Prostřednictvím nejrůznějších 

aktivit vedeme žáky k získání základních dovedností a znalostí potřebných k pochopení 

vztahů člověka a biosféry, řešení ekologických problémů a prevenci jejich vzniku. Náplň 

programu vychází z poznatků ekologie a přírodních věd. Zabýváme se mechanismy vlivu 

člověka na životní prostředí a prevencí jeho znečišťování. Učíme se využívat přírodní zdroje 

(například ve formě energií), hospodařit s odpady, zabýváme se ne/obnovitelnými přírodními 

zdroji, změnami klimatu, ochranou přírody a péčí o lidské zdraví. Do plnění programu jsou 

zapojeni všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a rodiče. Veškeré školní aktivity 

respektují zásady ochrany přírody, žáci jsou vedeni k pozornému a citlivému vztahu k přírodě, 

zdravému životnímu stylu (dodržování pitného režimu, dobré osvětlení a vytápění místností, 

estetické prostředí školy, hřiště a zahrady přizpůsobené hře a relaxaci). Navazujeme 

spolupráci s jinými školami, ekocentry, atd. Postupně upravujeme systém nakládání s odpady, 

vodou a energiemi, zlepšujeme kvalitu prostředí školy, využíváme recyklované materiály a 

budujeme funkční školní zahradu. Veškeré tyto aktivity by měly vést k žádoucímu jednání 

žáků, ovlivňovat jejich vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí a působit na 

utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje. 

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO jsou do oficiálních dokumentů školy zapracovány 

takto: 

 ŠVP – zapojení průřezového tématu v rámci pevného obsahu vyučování 

 Školní program EVVO – koncepce dlouhodobého strategického plánu 

 Roční program EVVO – koncepce krátkodobého plánu 

  V průběhu školního roku 2014/2015 byli všichni zaměstnanci seznámeni s plány na 

ekologizaci provozu školy. Snažíme se o úspory vody i energií a třídíme do správných 

kontejnerů. Do výuky začaly být pravidelně včleňovány prvky EVVO. V září se žáci základní 

školy tradičně zúčastnili filmového projektu Planeta Země 3000. V průběhu roku došlo 

k nejrůznějším úpravám na školním pozemku. Nejčastěji se jednalo o údržbové a úklidové 



práce, osazování nových bylin, stromů a keřů, budování skalek, úpravu záhonů, apod. Na 

zahradu za domečkem byl nainstalován hmyzí hotel. V průběhu roku byl  interiér školy 

zdoben nejrůznějšími přírodninami. Chodby zkrášlovaly nové květiny a aranžmá. Inspirativní 

byl podzimní zahradnický trh na Floře v Olomouci. V průběhu roku proběhlo několik 

vycházek a exkurzí s ekologickou tematikou. V rámci Dne stromů proběhla soutěž v hledání 

nejširšího stromu. Třída PŠ II/2 podnikla výlet spojený se sběrem přírodnin, nazvaný 

Šípkobraní na Poděbradech. Žáci základní školy se zúčastnili výtvarné soutěže v rámci 

projektu Recyklohraní, do kterého se škola v průběhu roku zapojila. Projekt je zaměřen na 

třídění baterií, drobných elektrozařízení, tiskových kazet a tonerů. Koordinátorka EVVO se 

v zájmu dalšího vzdělávání v oblasti ekologie zúčastnila kurzu „Když krajina vypráví“, 

Krajské konference koordinátorů EVVO a Semináře o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ. 

V zimě proběhly lyžařský kurzy s včleněnými prvky EVVO, v květnu a červnu zase školy 

v přírodě a školní výlety s tímto zaměřením. Škola tradičně organizovala sběr starého papíru. 

V březnu proběhla exkurze na ekofarmu Brníčko, za zvířaty se vydaly některé třídy mateřské, 

základní i střední školy také do ZOO. Zde se seznámili se životem zvířat chovaných v zajetí a 

jejich ochranou. Během roku jsme se několikrát vydali obdivovat krásy Litovelského 

Pomoraví. U příležitosti Dne Země byly pro praktickou školu uspořádány soutěže s tematikou 

třídění odpadů. Některé třídy základní školy sbíraly odpadky v okolí školy, jiné podnikly 

exkurzi do centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se zúčastnily 

výukových programů Žabí kvákání a Jdeme na to od lesa. V rámci Dne Země se diskutovalo i 

o elektrospotřebičích, práci s nimi a jejich ekologické likvidaci. Oslavy svátku přírody se také 

staly příležitostí pro návštěvu Botanické zahrady v Olomouci.  

S koncem školního roku se uzavřel celoroční projekt „Voda je život“, jehož součástí byly 

projektové dny, jako Plavba lodí po řece Moravě, Do hlubin s barvou a štětcem, Vodní 

kolotoč, Moře pohádek, Vodní hrátky, Čáp Béďa letí do Afriky, Pojďme na to od lesa či 

Modrá. Žáci a studenti přistupují k ekologii aktivně a kreativně. Ve spolupráci se společností 

Eko-kom jsme získali koše na třídění papíru a plastu, které budou rozmístěny v prostorách 

školy. Projekty a činnosti věnované ekologické problematice se setkávají s pozitivním 

ohlasem, proto v nich hodláme pokračovat, dál je rozvíjet a přicházet s novými nápady.     

Zpracovala: Mgr. Eva Svobodová, koordinátorka EVVO 

 

 


