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DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 

 
 

1.1    Obecná ustanovení a legislativa 
 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního 
řádu školy. 

 
 

Školní program environmentálního vzdělávání vychází z platné legislativy: 
 
§ Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí   

§ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny   

§ Zákon č. 123/1998Sb., o právu na informace v životním prostředí  

§ Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání  

§ Usnesení vlády č. 124/2004 ke Strategii udržitelného rozvoje ČR  

§ Usnesení vlády č. 1155/2006 k akčnímu plánu Státního programu 
environmentálního vzdělávání a osvěty v ČR na léta 2007-2009  

§ Usnesení vlády č. 535/2007 k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR  
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§ Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění 
vyhlášky č. 412/2006 Sb.  

§ Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České 
republice schválený usnesením vlády ČR pod číslem 1048/2000 dne 23. 10. 
2000  

§ Vyhláška č. 32338/2000-22 ze 14. 12. 2001 a usnesení vlády č. 1048/2000 ke 
státnímu programu EVVO. EVVO je vnímána jako jedna z priorit vzdělávací 
politiky MŠMT  

§ Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy  
a osvěty č. j. 16745/2008-22.    
 

§ Výchozí je pro nás také Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a z něj 
vycházející ŠVP pro předškolní, základní a střední vzdělávání.  

 
 
 

1.2     Základní pojmy v oblasti EVVO  
 

 Ekologie – vědní obor studující vzájemné vztahy mezi organismy a jejich 
prostředím. Zabývá se souvislostmi mezi přírodními jevy a životem v různých 
ekosystémech. Životní prostředí vytváří přirozené podmínky existence 
organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. V širší 
souvislosti se tedy ekologie zabývá ochranou životního prostředí. 

 
 Environmentalistika – nauka, která vychází z poznatků ekologie, a zabývá se 

životním prostředím, mechanismy vlivu člověka na ně a prevencí znečišťování 
životního prostředí. Sekundárně také nápravou vzniklých škod a v neposlední 
řadě především využíváním přírodních zdrojů (například ve formě energií), 
hospodařením s odpady, jadernou energetikou, ne/obnovitelnými přírodními 
zdroji, ochranou přírody, ozonovou dírou, udržitelným rozvojem, změnami 
klimatu či znečišťováním životního prostředí a péčí o lidské zdraví.  

 

 EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Realizuje se formálním 
vzděláváním ve vzdělávacích institucích, tedy hlavně ve školách, a informálním 
učením  
v rodině, v práci, ve volném čase, sebevzděláváním, vzděláváním ve vzdělávacích 
institucích, nestátních organizacích apod. Představuje výchovu k odpovědnému 
zacházení s životním prostředím. Podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené 
k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči 
prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu 
udržitelného rozvoje.  
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 Ekologická gramotnost – získání základních dovedností a znalostí potřebných  
k pochopení vztahů člověka a biosféry, k řešení ekologických problémů,  
k prevenci jejich vzniku a k prosazování tzv. udržitelného rozvoje.  
 

 Udržitelný rozvoj (trvale udržitelný rozvoj, udržitelný život) - rozvoj, který 
současným  
i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby  
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 
ekosystémů.  

 
 
 

1.3 Charakteristika školy, organizace a principy realizace EVVO  
          na škole  
 

1.3.1 Charakteristika školy 

Zřizovatelem školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Součástí školy jsou: 

- mateřská škola pro sluchově postižené (stanovená kapacita je 24 dětí) 
- základní škola pro sluchově postižené (stanovená kapacita je 100 žáků) 
- praktická škola dvouletá 
- internát (stanovená kapacita je 100 lůžek) 
- speciálně pedagogické centrum 
- školní jídelna (stanovená kapacita 250 jídel) 
- sportovní areál a rehabilitační centrum s bazénem a saunou 

Všechny prostory jsou vybudovány jako bezbariérové. 

Škola má stabilizovaný pedagogický sbor. Všichni učitelé a asistenti pedagoga MŠ, ZŠ  
a SŠ jsou kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi a žáky. 
Škola dbá o zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Od roku 2006 je škola Fakultní školou pedagogické fakulty UP v Olomouci. 

V rámci statutu fakultní školy pracují učitelé a vychovatelé jako uvádějící pedagogové při 
pedagogických praxích studentů, někteří jsou oponenty diplomových prací apod. Škola 
dále úzce spolupracuje s některými středními pedagogickými školami a s FTK UP  
v Olomouci. 

 

 

 



 

V 3.5 Program environmentálního vzdělávání   4/25 
 

1.3.2 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  
 

 

1.3.3 Principy realizace EVVO:  
 

 EVVO je integrována do všech složek vzdělávání  

 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.  

 Škola vede žáky ke zdravému životnímu stylu (trávení přestávek venku, 
dodržování pitného režimu, dobré osvětlení a vytápění místností, estetické 
prostředí školy, hřiště a zahrady přizpůsobené hře a relaxaci.   
 

 Škola se chystá navázat spolupráci s jinými školami, ekocentry, atd.  

 Škola postupně upravuje systém nakládání s odpady, vodou a energiemi, zlepšuje 
kvalitu prostředí školy, používání recyklovaných materiálů, vybudování funkční 
školní zahrady.  

 Do ročního plánu DVPP jsou zařazovány semináře z oblasti EVVO.  
 

 Do některých ekologicky zaměřených aktivit se zapojí i děti z naší mateřské školy.  
 
 
 

1.4 Podíl jednotlivých realizátorů EVVO  
 
Koordinátor EVVO  
 

 Koordinátor EVVO je k výkonu své činnosti pověřen ředitelkou, jsou mu 
vytvářeny podmínky pro práci, má konkrétně stanovené povinnosti a práva.  
Za svou práci je odměňován z prostředků školy podle §133 Zákoníku práce, 
popřípadě podle § 9 Vyhlášky č. 317 ze dne 27. července 2005 o DVPP, 
novelizovaného zákonem č. 412/2006.  
 

 Připravuje komplexní návrh plánu EVVO, napomáhá při jeho plnění a dohlíží  
na ně.  

 Poskytuje ostatním patřičnou metodickou pomoc.  
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 Metodicky se podílí na začlenění EVVO do časově tematických plánů jednotlivých 
vyučujících a pomáhá s realizací akcí v jednotlivých třídách.  

 Spolupracuje s koordinátorem ŠVP.  

 Podporuje a metodicky řídí vytváření výukových programů ostatními pedagogy.  

 Podílí se na koordinaci práce na údržbě pozemku (zahrady) a řídí třídění odpadů.  
 

 Spolupracuje se správními zaměstnanci při zajištění úkolů EVVO.  

 Spolupracuje s vedením při tvorbě ročního plánu DVPP. 
 

 Vypracovává plán environmentální výchovy pro daný školní rok.  
 
 
Pedagogičtí pracovníci 
 

 Budou poskytovat žákům potřebné znalosti a dovednosti, které jim umožní 
získávat informace o vztazích člověka k přírodě a životnímu prostředí.  

 Učit žáky chápat a hodnotit závažnost různých situací, uvažovat o důsledcích 
vlastního jednání.  
 

 Vést žáka k postupnému chápání vztahů a souvislostí.  
 

 Rozvíjet u žáků ekologickou etiku.  
 

 Probouzet citové vztahy žáků k prostředí, ve kterém žijí, a kterým jsou 
ovlivňováni. 
 

 Rozvíjet mezilidské vztahy (mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli, ke škole, rodině, 
komunitě) na principech vzájemného porozumění, tolerance, odlišnosti lidských 
hodnot. 
 

 Vytvářet hodnotové orientace prostřednictvím oblastí environmentální výchovy, 
výchovy demokratického občana, interkulturní výchovy, mediální výchovy, 
osobnostní a sociální výchovy, včetně výchovy dramatické a estetické a zejména 
výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  
 

 Učit žáky aktivnímu poznávání a vykonávání činností v prostředí v souladu 
s ekologickými zásadami.  
 

 Vytvářet předpoklady k předcházení negativních jevů (proti konzumnímu 
způsobu života, užívání návykových látek, …).   
 

 Učit žáky pochopit základní princip udržitelného rozvoje – vztahů jednotlivce  
a společnosti k přírodnímu, ekonomickému a sociálnímu prostředí.   
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 Vést žáka k porozumění nutnosti společného řešení ekologických, ekonomických  
a sociálních problémů společnosti. 
 
 

Správní zaměstnanci a zaměstnanci školní jídelny  
 
Nepedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do realizace programu EVVO.  
 

 Zajišťují hygienicky příznivé podmínky v celé budově.  

 Podílejí se na separaci odpadu.  

 Jsou informováni o všech akcích EVVO.  

 Účastní se v případě potřeby proškolení.  

 Polotovary jsou používány v minimální míře.  

 Dodržujeme pravidla zdravé kuchyně.  
 
 
Vedení školy  
 

 EVVO zřetelně podporuje.  

 Spolupracuje s koordinátorem na přípravě plánů, zajistí jejich projednání.  

 Zajišťuje podmínky pro realizaci jednotlivých akcí.  
 
 
Rodiče  
 

 Jsou podrobně informováni (webové stránky školy, třídní schůzky…).  

 Mají možnost zúčastnit se některých programů.  
 
 
 

1.5 Metody a formy realizace  
 
EVVO je realizována těmito formami a metodami:  
 

 Terénní výuka, vycházky.  

 Práce na školním pozemku.  

 Návštěva středisek ekologické výchovy.  

 Projektové dny, besedy, semináře, samostatná práce jednotlivců i skupin.  

 Návštěva ekofarmy, obchodu se zdravou výživou, ad. 

 Spolupráce s dalšími subjekty 
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 Každoroční projekty - Den Země aj.  
 

 Separace odpadů, šetření vodou a energiemi, sběr použitých baterií, ad.  
 

 Vkusná výzdoba třídy a školy, na které se žáci sami podílejí.  
 

 Přímé učení v terénu, poznávání okolního prostředí školy a města Olomouc.  
 

 Vycházky, výlety - přírodní a kulturní zajímavosti.  
 

 Pobyty v přírodě (letní školy, lyžařský výcvik, apod.). 
 

 Práce na školním pozemku a zahradě v rámci pracovního vyučování.   
 

 Péče o zeleň ve třídách, v prostorách školy.  
 

 Návštěvy zoologických zahrad, botanických zahrad atd. (ZOO Sv. Kopeček, 
botanické zahrady UP a města Olomouc), výstavy květin v rámci zahradnických 
trhů apod.   
 

 Exkurze (sběrné dvory, eko farma, ekocentra), výstavy.  
 

 Seznámení s tradičními svátky (Vánoce, Velikonoce) spojené s praktickými 
činnostmi s přírodním materiálem.  
 

 Školní projekt týkající se sběru starého papíru.   
 

 Využívání programů a aktivit ke Dni Země (ekofilmy, eko hry, naučné stezky). 
 

 

1.5.1 Nároky kladené na prostředí a vybavenost školy 
 
Prostory pro realizaci EVVO  
 

 Učebny 
 Počítačová učebna 
 Interaktivní tabule 
 Školní pozemek – zahrada, hřiště, okolí školy ad. 
 Žákovská knihovna (encyklopedie, knížky o přírodě). 

 
Materiální vybavení  
 
Viz vybavení kabinetů a odborných učeben, audio a videodokumenty, knihy aj.  
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1.5.2 Očekávané výstupy 
 
Rozvoj klíčových kompetencí 

 
Aplikace EVVO aktivit u žáků významně rozvíjí: 
 

V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: 
 aktivní využívání kooperativních a komunikačních dovedností jako nástroje pro řešení 

problémů životního prostředí, 
 schopnost hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí, 
 schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním 

prostředím. 

 

V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí (ve středním 
odborném vzdělávání): 
 schopnost osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při 

zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě, 
 uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání 

(odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií 
udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).  

 

V oblasti kompetence občanské: 
 znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny  

a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám, 
 uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě  

a na stavu životního prostředí, porozumět problémům životního prostředí z globálního 
i lokálního hlediska a jejich příčinám, 

 orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního 
prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat 
o budoucnosti, 

 zodpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně se účastnit 
ochrany životního prostředí, 

 projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí 
vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být 
schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči 
přírodě. 
 

V oblasti kompetence k učení:  
 propojovat učivo s reálným životem 
 pozorovat a poznávat živou přírodu, její rozmanitosti a vztahy a objevovat její 

důležitost pro člověka. 
 
 
 

1.6 Způsob implementace EVVO do ŠVP 
  



 

V 3.5 Program environmentálního vzdělávání   9/25 
 

Environmentální výchova, směřující k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů 
člověka  
a životního prostředí, patří mezi šest průřezových témat. Do ŠVP je implementována  
v charakteristice jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby obsáhla základní tematické 
okruhy Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí  
a Vztah člověka k prostředí. Konkrétní hesla jsou zachycena v jednotlivých předmětech  
a rozpracována v časově tematických plánech. EVVO je realizována také prostřednictvím 
projektů a v rámci mezipředmětových vztahů.  
 
 
 

1.7 Hodnocení úspěšnosti EVVO  
 
Znalosti, dovednosti a postoje žáků se vyhodnocují podle účasti na jednotlivých akcích, 
podle zapojení žáků do projektů apod. Výsledky EVVO a zpráva koordinátora EVVO patří  
k pravidelným součástem výroční zprávy školy. Školní program je pravidelně 
vyhodnocován a upravován, aby odpovídal potřebám školy. Na jeho základě vzniká roční 
plán EVVO, který se po projednání v pedagogické radě stává součástí plánu práce školy.  
 
 
 

1.8 Zařazení průřezového tématu EVVO do ŠVP ZŠ a SŠ 
 
Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých vzdělávacích oborů jako 
průřezové téma v těchto základních tematických okruzích: 
 

 Ekosystémy 
 Základní podmínky života  
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

 
 
 
Konkrétní témata v jednotlivých předmětech na základní škole: 
 
 

1) Prvouka  
 

 Místo kde žijeme – úspory energií, spotřebitelská výchova, třídění odpadu, 
úprava třídy, školy a jejího okolí, dopravní výchova, člověk a přírodní zdroje, 
ochrana přírody. 

 Lidé kolem nás – vztah člověka k životnímu prostředí a k sobě navzájem, 
chování v přírodě, znečišťování přírody, sběr lesních plodů, mezilidské  
a mezigenerační vztahy, vztahy k minoritním skupinám obyvatelstva (vyznání, 
národnostní menšiny, lidé s handicapem), situace hromadného ohrožení 
(přírodní katastrofy, jejich dopad, chování v rizikových situacích).  
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 Lidé a čas – změny v přírodě, přírodní zákony a charakteristické rysy přírodních 
dějů (činnost vody, větru, slunce aj.) proměna krajinného rázu v čase (vliv 
činnosti člověka na přírodu) a změny přírodních podmínek (globální oteplování), 
kalendář, hodiny, svátky spojené s přírodou. 

 Rozmanitost přírody - příroda v jednotlivých ročních obdobích a péče o ni – 
hnízdění ptáků a péče o ně, péče o jiné živočichy, vycházky do přírody (změny 
v přírodě, poznávání bylin a dřevin, péče o rostliny a jejich využití. Poznávání 
živočichů – domácí, exotická zvířata – návštěva ZOO, péče o ně), význam lesa aj. 
biotopů.  

 Člověk a jeho zdraví – lidé a věci (vliv techniky na lidstvo a přírodu, 
znečišťování životního prostředí – voda, vzduch, půda). Zdravá výživa 
(biopotraviny), hygiena, otužování, turistika, pohyb v přírodě.  

 
 

2) Přírodověda  
 

 Rozmanitost přírody – základní podmínky života, morfologie rostlinného těla, 
kategorizace  
a funkce rostlin, podmínky pro růst rostlin, užitkové rostliny, péče  
o rostliny. Živočichové - některé druhy živočichů z hlediska ochrany, užitečnosti 
(včely, ptáci, žížaly aj., - potravní řetězec, ochrana užitečných živočichů a rostlin, 
ohrožené druhy).  

 Lidé a čas – životní cyklus rostlin, vegetační období během roku, chování  
a potřeby živočichů během roku (zimní spánek, reprodukce).  

 Lidé kolem nás – pozorování přírody, změny v průběhu roku, práce na poli  
a na zahradě, výstavka ovoce a zeleniny, práce s atlasem hub a rostlin, návštěva 
botanické zahrady.  

 Neživá příroda – těžba nerostů, hornin a paliv – jejich vliv na životní prostředí. 
Péče o půdu, ochrana půdy, ochrana vody a vodních toků, úprava vody a její 
čištění, šetření vodou, význam vzduchu pro život, ochrana ovzduší.  

 Místo kde žijeme – ochrana a význam biotopů v krajině, význam lesů pro 
člověka  
a jejich ochrana, ekologické zemědělství.  

 Člověk a zdraví – sport v přírodě. Význam přírodních parků, CHKO, botanických  
a zoologických zahrad pro člověka.  
 
 

3) Vlastivěda  
 

 Místo kde žijeme – chráněné krajinné oblasti a biorezervace v okolí domova, 
lesní školky a šlechtitelské stanice, botanické a zoologické zahrady.  

 Lidé kolem nás – nevhodné chování v přírodě, péče o estetické prostředí 
domova. 

 Lidé a čas – kulturní a přírodní památky v okolí bydliště (návštěva vlastivědného 
muzea). 
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4) Přírodopis  
 

 Příroda, pojem botanika – podmínky pro život rostlin. 
 Jednobuněčné organismy – pozorování řas, eutrofizace vod.  
 Mnohobuněčné organismy – význam a ochrana rostlin, chráněné a ohrožené 

druhy rostlin a hub, význam a ochrana lesa. Význam hub (penicilin, halucinogenní 
houby, rozkladné procesy).  

 Nahosemenné rostliny – ekosystém jehličnatého lesa.  
 Krytosemenné rostliny – ekosystém listnatého lesa, význam bylin pro člověka.  
 Hospodářsky významné rostliny – užitkové rostliny a jejich využití, vztah 

člověka k prostředí.  
 Výživa a zdraví – význam biopotravin.  
 Úvod do zoologie – pozorování živočichů, jejich chování ve volné přírodě  

a v zajetí.  
 Systém skupiny živočichů – návštěva ZOO, význam zoologických zahrad.  
 Vývoj živočichů – návštěva muzea.  
 Význam, výskyt a ochrana živočichů – živočišná společenstva, hospodářsky 

významní živočichové, ohrožené druhy, vliv člověka na živočichy a přírodu.  
 Chování a chov živočichů – význam pro člověka, podmínky chovu zvířat, 

návštěva statku, pozorování zvířat, význam biochovů.  
 Vztahy mezi lidmi – člověk jako součást prostředí, závislost člověka na přírodě  

a ostatních lidech, potravní a surovinové zdroje, nutnost ochrany životního 
prostředí. 

 Člověk – závislost člověka na přírodě, nutnost ochrany životního prostředí. 
 Příroda živá a neživá – podmínky pro život na Zemi. 
 Podnebí, počasí – podmínky pro život a vliv člověka na změny klimatu.  
 Půda – vliv člověka na prostředí (eroze půdy, přetváření krajinného rázu), 

ochrana přírody v ČR a ve světě. 
 Civilizační choroby a bezpečné chování – zdravotní rizika, ochrana zdraví 

(alergie, přenos nemocí ze zvířat na člověka, jedovaté rostliny, aj.)  
 
 

5) Zeměpis  
 

 Tematické mapy – práce s kompasem a buzolou v terénu, mapy CHKO, turistické 
mapy. 

 Krajinné sféry – zemětřesení, sopky aj. přírodní katastrofy, utváření povrchu 
země, dno oceánu, nadmořská výška, atmosféra (znečišťování, skleníkový efekt, 
ozonová díra), ekosystémy, ohrožení tropických pralesů, polárních oblastí (tání 
ledovců). 

 Sluneční soustava – planeta Gaia (chápání planety Země jako biosféry).   
 Vodstvo ČR – znečištění řek. 
 Rostlinstvo a živočišstvo – ohrožené druhy rostlin a živočichů.  
 Ochrana přírody a krajiny – CHKO ČR a NP.  
 Zemědělství – biozemědělství, eroze půd. 
 Nerostné bohatství – znečištění podzemních vod, přetváření krajiny povrchovou 

těžbou. 
 Hospodářství ČR – znečišťování ovzduší a vod průmyslovou činností.  
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 Obyvatelstvo – vliv člověka na životní prostředí, třídění odpadu, chování 
v přírodě. 

 Doprava – narušování biokoridorů, znečišťování ovzduší.  
 Cestovní ruch a rekreace – zoologické zahrady, botanické zahrady, arboreta, 

rozhledny (pozorování krajiny).  
 Olomoucký kraj – přírodní podmínky regionu, přírodní památky místa bydliště, 

školy a celého regionu.  
 Evropa – přírodní podmínky, vliv průmyslu, zemědělství a dopravy na životní 

prostředí, národní parky v Evropě, vliv člověka na krajinu.  
 Arktida – ohrožování Arktidy činností člověka.  
 Antarktida – ohrožování Antarktidy činností člověka.  
 Svět kolem nás na mapě – přírodní podmínky, vliv průmyslu, zemědělství  

a dopravy na životní prostředí. 
 Amerika – národní parky v USA, význam amazonského pralesa pro svět, 

problémy s častými hurikány. Nezdravý životní styl.   
 Afrika – hladomor, nemoci ad. problémy v oblasti Sahelu, problematika 

rozšiřování pouští vlivem globálního oteplování (vysychání řek, jezer, ústup 
savany – problematika sahelu), život primitivních národů (sepjetí s přírodou, 
Pygmejové, Křováci).  

 Asie – ohrožování Sibiře vlivem nadměrné těžby, ohrožení Bajkalu (znečištění 
vody vlivem průmyslu), problematika přelidněnosti Indie a Číny.  

 Austrálie a Oceánie – vliv globálního oteplování na zvedání hladiny moří 
(zaplavování Oceánie). 

 Ekologie – světové ekologické problémy (tání ledovců, El Niňo – klimatický jev 
na západním pobřeží jižní Ameriky – velké průtrže mračen způsobující povodně 
apod., smog – Čína ad. země, ozonová díra, ohrožená zvířata, přírodní katastrofy, 
dopady lidského působení na krajinu, zásady ochrany přírody – chráněná území – 
rezervace, národní parky, CHKO).  
  

 
6) Fyzika  

 
 Látky a tělesa – základní podmínky života. 
 Teplota – klimatické změny, podmínky pro život rostlin a zvířat.  
 Vnitřní energie, teplo – využití přírodních zdrojů energie (solární kolektory  

na ohřev vody), geotermální elektrárny. 
 Optika – druhy slunečních záření a jejich vliv na život na Zemi (UV záření, 

infračervené záření, viditelné spektrum, RTG záření, gama záření), skleníkový 
efekt, ozónová díra.   

 Elektrická energie – elektrické spotřebiče v domácnosti (úspornost), spotřeba 
elektrické energie, výpočet ceny za spotřebovanou energii, šetření elektrickou 
energií, Fotovoltaické elektrárny. Přenos elektrické energie – elektrárny vodní, 
tepelné  
a jaderné (výhody a nevýhody, vliv na životní prostředí), obnovitelné  
a neobnovitelné zdroje energie. 

 Magnetické pole – vliv elektromagnetického pole Země na život na planetě Zemi 
(chrání Zemi před kosmickým zářením).  
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 Elektrická energie – elektrolýza (výroba hliníku a mědi – vliv na životní 
prostředí). Jaderná energie – jaderné elektrárny a jejich vliv na životní prostředí 
(skladování radioaktivního odpadu, vliv radiace na životní prostředí a člověka – 
havárie v Černobylu a Fukušimě).  

 Zvuk – hlasy zvířat (poznávání), sluchové ústrojí zvířat (netopýr – ultrazvuk, 
echolokace).   

 
 

7) Chemie  
 

 Látky a tělesa – voda, vzduch (složení, znečištění, ochrana před znečištěním). 
 Chemické prvky – biogenní prvky (uhlík, dusík, draslík, fosfor, kyslík a jejich 

význam pro složení organismů a jejich vývoj). Význam alkalických kovů pro život 
(sodík, draslík). Význam nekovů (uhlík, síra, fosfor, dusík, kyslík, vodík). 

 Voda – význam vody v přírodě, složení, znečištění, ochrana před znečištěním.   
 Vzduch – význam vzduchu, složení, znečištění, ochrana před znečištěním.  
 Kyseliny – význam kyselin pro život (kyselina fosforečná, ribonukleová, 

deoxyribonukleová, ad.).  
 Uhlovodíky – uhlí, ropa a zemní plyn (neobnovitelné zdroje energie, způsoby 

jejich nahrazování, vliv na životní prostředí).  
 Fotosyntéza – význam pro život.  
 Chemie ve společnosti – chemický průmysl (znečišťování ŽP), plasty (třídění 

odpadů, další zpracování), drogy (rostlinného původu).  
 
 

8) Občanská výchova  
 

 Naše škola – vztah člověka k prostředí (okolí školy, školní zahrada, pokojové 
rostliny ve třídách a na chodbách, hospodaření s odpadem, výzdoba školy pomocí 
přírodnin).  

 Domov a rodina – kultura bydlení, odívání, vztahy v rodině, rodinní příslušníci  
a jejich role, mezigenerační vztahy, rodinné tradice a zvyky, funkce rodiny, 
zdravý životní styl a hospodaření v rodině – příjmy a výdaje, spotřebitelská 
výchova, pomoc nemocným a zdravotně handicapovaným. 

 Naše vlast – slavní předkové, národnosti, vlast, společnost, národní tradice  
a zvyky, přírodní bohatství.  

 Obec, region, naše země – multikulturní výchova, významná místa, život v obci, 
místní hospodářství, folklor, turistika.  

 Globální problémy lidstva – vztah člověka a přírody, životní prostředí a jeho 
ochrana, ochrana přírodních památek, návrat k přírodě a zdravý způsob života.  

 Dospívání – kulturní a racionální využití volného času, sportovní aktivity, vztahy 
mezi lidmi, rizika užívání drog, multikulturní výchova.  

 Přátelství – mezigenerační vztahy, vztahy mezi vrstevníky. 
 Láska – partnerské vztahy.  
 Manželství – vztahy mezi manžely, Zařizování vybavení bytu (výběr a nákup 

energeticky úsporných spotřebičů, zářivek a žárovek, nabíjecích baterií, zateplení 
domu, bytu, způsoby vytápění. 
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 Péče o dítě a jeho výchova – prostředí pro novorozence a kojence, hygiena 
prostředí, pobyt na čerstvém vzduchu, vztah matky a otce, vztah k dítěti a péče  
o ně, výchova dítěte v souladu s přírodou a ke vztahu k přírodě, úrazy v přírodě.  

 Volba povolání, příprava na jeho výkon – význam vzdělávání, druhy povolání 
(povolání spjatá s péčí o přírodu).  

 Volný čas a pohybová aktivita a zdraví – rozvíjení tvořivosti, sportovní aktivity 
spjaté s pohybem a pobytem v přírodě, hygiena (ekologické prostředky na mytí 
apod.), duševní hygiena (cvičení v přírodě), etické vztahy.  

 Ochrana zdraví občanů a jejich bezpečí – škodlivé vlivy prostředí, bezpečnost  
a ochrana zdraví při práci, prevence zneužívání návykových látek.  

 Občanské soužití – svoboda víry, náboženské vyznání.  
 Zapojení do společnosti – sociální zabezpečení občanů, nemoc a invalidita 

 
 

9) Pracovní vyučování  
 

 Práce s drobným materiálem – přírodniny, drobné plody, lidové zvyky.  
 Výživa a příprava pokrmů – racionální a zdravá výživa, šetření potravinami  

a energiemi při vaření, pořádek, hygiena, bezpečnost, vaření bylinných čajů  
a jednoduchých pokrmů z výpěstků, využívání moderní techniky (energetická 
náročnost) – chladnička, mraznička, úsporný provoz, jejich likvidace při koupi 
nového spotřebiče, zpracování biopotravin, úspora energií při vaření.  

 Práce se dřevem – přírodní materiál. 
 Práce a papírem a kartonem – přírodní materiál. 
 Práce s plasty – polystyrén, PVC (z čeho se vyrábí, využití, problém recyklace, 

doba rozpadu, vliv na životní prostředí). 
 Práce s kovem – doba rozpadu a způsoby zpracování kovů, vliv těžkých kovů  

na životní prostředí.  
 Práce elektromontážní – výroba a rozvod elektrické energie, úsporná opatření, 

vliv na životní prostředí. 
 Údržba domácnosti – elektrické spotřebiče (spotřeba energií), odpad a jeho 

likvidace. 
 Hygiena provozu domácnosti – úklid, čisticí a mycí prostředky a jejich vliv  

na životní prostředí, elektrické spotřebiče – pračka, sušička, vysavač (spotřeba 
energií). 

 Svět práce – povolání s ekologickým zaměřením, práce na zahradě, v lese, na poli, 
se zvířaty, atd.  

 Výživa a zdraví – nákup, skladování a způsob zpracování potravin, využití 
prošlých  
a zkažených potravin – vermikompost, zkrmování dobytkem a drůbeží.  

 Pěstitelské práce a chovatelství – pěstování a péče o pokojové květiny; 
pěstování ovoce a zeleniny; údržba záhonů a zeleně (tráva, keře, stromy); 
kompostování, pěstování bylinek; zakládání a ošetřování kompostu; podmínky 
pro pěstování, péče o životní prostředí – vliv zemědělské výroby na kvalitu půdy, 
vody a ovzduší. Lidské aktivity a problémy životního prostředí (ekologické 
zemědělství, ochrana rostlin a půdy před škůdci), chování zvířat v domácnosti, 
bezpečnost chovu, vycházky a exkurze – péče o životní prostředí.   
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 Využití digitálních technologií – fotoaparát v přírodě, ekologická likvidace 
elektroniky, využití počítačů při výuce ekologie (mapování, zpracování fotografií 
atd.).  

 
 
 
Konkrétní témata v jednotlivých předmětech na střední škole praktické: 
 
 

1) Základy společenských věd  
 

 Mezilidské vztahy  
 Rovnoprávnost postavení mužů a žen 
 Volnočasové aktivity – sport v přírodě, turistika, přírodní památky. 
 EU a ČR – CHKO v ČR a Národní parky EU. 
 Nejstarší civilizace – vztah člověka k přírodě.  
 Novověk a nejnovější dějiny – znečišťování životního prostředí, zvyšování 

počtu obyvatel, globální oteplování. 
 Rovnoprávnost národnostních menšin – multikulturní výchova.  
 Kulturní dědictví a tradice regionu – přírodní památky Olomoucka.  

 
 

2) Základy přírodních věd  
 

 Obecná biologie a genetika – základní podmínky života, rostliny a živočichové. 
 Vznik života – základní projevy života. 
 Biologie rostlin – chráněné rostlinné druhy, hospodářsky významné rostliny, 

význam rostlin a jejich ochrana, ekosystémy, botanické zahrady a arboreta.  
 Biologie živočichů – kriticky ohrožené druhy, ochrana živočichů (význam 

rezervací  
a zoologických zahrad), hospodářsky významné druhy, domácí a volně žijící 
zvířata, ekosystémy.  

 Neživá příroda – znečišťování přírody při těžbě hornin a nerostů, eroze půdy  
a její znečištění. Znečišťování vody a vzduchu vlivem činnosti člověka (průmysl 
apod.).  

 Zásady bezpečného chování v přírodě – vztah člověka k životnímu prostředí. 
 Základy ekologie – společenstva rostlin a živočichů (druhy ekosystémů, 

rovnováha v ekosystémech), potravní řetězce, ochrana přírody a životního 
prostředí (globální problémy a jejich řešení, chráněná území), hospodaření 
s odpady, ekologické havárie.  

 Podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů – živelné pohromy.  
 Základy fyziky – elektromagnetické a světelné děje (druhy záření – infračervené, 

světelné, ultrafialové, kosmické záření – a jejich vliv na životní prostředí). Energie 
(druhy a využití, úspora energií), zvukové děje (škodlivost hluku).  

 Základy chemie – základní anorganické sloučeniny (makrobiogenní prvky), 
základní organické sloučeniny (bílkoviny), nakládání s chemickými látkami  
a ochrana životního prostředí.  
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 Základy zeměpisu – přírodní obraz Země (ekosystémy), Česká republika, CHKO, 
Národní parky.  

 
 

3) Výživa a příprava pokrmů  
 

 Výživa člověka – biopotraviny, potrava a její složky, zásady správné výživy.  
 Výživa různých skupin obyvatelstva – problematika hladomoru ve světě.  

 
 

4) Ruční práce  
 

 Úklidové práce – třídění odpadu. 
 Práce na pozemku – ekosystémy a základní podmínky života, pěstování rostlin  

a jejich další zpracování, kompostování, vztah člověka k prostředí.  
 Práce se dřevem 

 
 
 

 
1.9 Výchovně vzdělávací cíle a výstupy  
 
 

Strategick
á oblast 

Vzdělávací 
obecný cíl 

Výchovně 
vzdělávac
í výstupy 

Indikátory Prostředk
y 

naplňován
í výchovně 
vzdělávací

ch cílů a 
výstupů 

Způsob 
vyhodnocení 

ŠP EVVO – 
vzhledem 

k výchovně 
vzdělávacím 

cílům a 
výstupům 

1.9.1 
Senzitivita 

     

 Žák si na základě 
vlastních 
zkušeností 
vytvoří citlivý 
vztah k přírodě a 
rozvíjí se u něj 
zájem o 
problematiku ŽP 
a její ochrany.  

1. Žák pečuje 
o životní 
prostředí 
školy a jejího 
okolí.  

I. žák se zúčastňuje 
jako neaktivní 
divák  
II. žák se aktivně 
zúčastňuje  
III. žák pomáhá 
akci připravit  

„Den 
stromů“:  
-tematické 
soutěže  

a) zdroj 
informací:   
-výsledková 
listina  
-program „Dne 
stromů“  
b) vyhodnocení:  
-vyhodnocení 
programu „Dne 
stromů“:  
-vyhodnocení  
- výsledků 
soutěže   

  2. Žák se 
aktivně 
zajímá o 
aktuální 
problémy ŽP.  
 

I. žák třídí některý 
odpad a účastní se 
pouze některých 
akcí týkajících se 
péče o ŽP školy a 
okolí  

„Recyklohran
í“ v rámci 
školního 
projektu:  
-třídění 
odpadů  

a) zdroj 
informací:   
-prezentace žáků  
-osvětová 
činnost  
b) vyhodnocení:  
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II. žák třídí veškerý 
odpad a účastní se 
akcí spojených s 
péčí o ŽP školy a 
okolí  
III. žák třídí 
veškerý odpad, 
vyhledává 
informace o 
problematice 
likvidace odpadů a 
aktivně se zapojuje 
do péče i ŽP školy a 
okolí, organizuje 
akce spojené s péčí 
o ŽP školy a okolí.  

-šíření osvěty  -vyhodnocení 
programu 
Recyklohraní  
-úspěšnost 
třídění odpadů  
 

1.9.2 
Zákonitosti 

     

 Žák porozumí 
principům 
fungování ŽP a 
dokáže je 
aplikovat v 
každodenním 
životě. 

1. Žák chápe 
souvislosti 
mezi procesy 
probíhajícími 
v přírodě a 
uvědomuje si 
důsledky 
činnosti  
člověka na 
ŽP. 

I. žák je schopen 
vysvětlit procesy 
probíhající v 
přírodě a 
uvědomuje si 
důsledky narušení 
zákonitostí v 
přírodě  
II. žák je schopen 
vysvětlit procesy 
probíhající v 
přírodě a aplikuje 
své vědomosti v 
každodenním 
životě  
III. žák na základě 
znalostí procesů 
probíhajících v 
přírodě předvídá 
důsledky činnosti 
člověka na ŽP a 
snaží se jim 
předcházet. 

Školní 
zájezdy s 
EVVO 
zaměřením.   
 

a) zdroj 
informací:  
-program 
exkurze  
b) vyhodnocení:  
-
fotodokumentac
e exkurze  
-diskuse žáků o 
programu 
exkurze  
  

  2. Žák si 
osvojí 
základní 
ekologické 
principy 
(například 
jak fungují 
ekosystémy).  

I. žák je schopen 
vysvětlit vzájemné 
souvislosti 
přírodních procesů 
a vytvořit obrázek 
nebo 3D model 
ekosystému  
II. žák si 
uvědomuje 
souvislosti mezi 
některými 
přírodními 
katastrofami a 
činností člověka a 
začlenit je do 
prezentace  
III. žák samostatně 
vyhledává 

Školní soutěž 
na téma 
Ekosystémy:  
-obrázky 
nebo 3D 
modely 
ekosystémů  
-prezentace  

a) zdroj 
informací   
-výsledková 
listina  
- výrobky   
b) vyhodnocení  
-vyhodnocení 
soutěže  
-zdařilost 
výtvorů  
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informace o 
možnostech řešení 
již vzniklých 
narušení 
ekosystémů 
způsobených 
lidskou činností, je 
schopen je 
prezentovat a 
začlenit do 
výrobku. 
 

1.9.3 
Problémy a 
konflikty 

     

 Žák dokáže 
rozpoznat 
environmentální 
problémy a dle 
svých možností 
dokáže řešit 
konflikty v 
souladu s 
myšlenkou trvale 
udržitelného 
rozvoje. 

1. Žák je 
schopen 
pracovat v 
týmu, 
argumentova
t, diskutovat, 
formulovat 
závěry a 
respektovat 
názory 
druhých. 

I. žák je schopen 
pracovat v týmu, 
avšak nedokáže 
správně 
argumentovat a 
formulovat závěry  
II. žák je schopen 
pracovat v týmu, 
argumentovat a 
diskutovat, ale není 
schopen vyvozovat 
samostatné závěry  
III. žák je schopen 
vhodně 
argumentovat, na 
základě diskuse 
formuluje správné 
závěry a respektuje 
názor druhých  

Projektová 
hodina v 
rámci 
přírodopisu. 
 

  

  2. Žák si 
uvědomuje 
problematik
u závislosti 
mezi činností 
jednotlivce a 
globálními 
problémy a 
je schopen to 
aplikovat ve 
svém životě. 

I. žák si uvědomuje 
globální 
propojenost 
současného světa, 
odvodí příčiny 
globálních 
problémů  
II. žák vysvětlí 
pojem globalizace, 
porovná výhody a 
rizika, které 
přináší, uvede 
příklady z vlastní 
zkušenosti  
III. žák definuje 
pojem globalizace 
jeho výhody a 
nevýhody, odvodí 
příčiny globálních 
problémů a 
navrhne způsoby 
jejich řešení.  

Beseda  a) zdroj 
informací:  
-simulační hry 
související s 
danou tématikou 
(např. hra 
Africká vesnice)  
-aktivní zapojení 
žáků při besedě  
b) vyhodnocení:  
-vyhodnocení 
simulačních her  
-diskuse žáků  
v závěru besedy. 

1.9.4 
Výzkumné 
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dovednosti  
 Žák si osvojuje 

patřičné 
dovednosti a 
vědomosti k 
danému 
problému a jeho 
řešení. 

1. Žák je 
schopen 
formulovat 
jednoduché 
výzkumné 
otázky a 
hypotézy a 
prezentovat 
je na 
veřejnosti. 

I. žák se zúčastňuje 
jako neaktivní 
divák  
II. žák se aktivně 
zúčastňuje  
III. žák pomáhá 
akci připravit.  

„Den Země“aj. 
tematické 
soutěže 
 

a) zdroj 
informací:   
-výsledková 
listina  
-program „Dne 
Země“  
b) vyhodnocení:  
-vyhodnocení 
programu „Dne 
Země“:  
-vyhodnocení 
výsledků soutěží.  

  2. Žák 
aktivně 
vyhledává 
rozšiřující 
informace k 
řešení 
problémů a 
kriticky je 
přehodnocuj
e.  

I. žák je schopen 
vyhledat informace 
pouze pod 
vedením 
vyučujícího  
II. žák ví, kde najde 
dostupné 
informace. 
III. žák samostatně  
vyhledává 
informace o dané 
problematice.  
 

Pozorování 
vodních 
živočichů v 
povodí řeky 
Moravy 
(Mlýnský 
potok) nebo  
procházka 
Litovelským 
Pomoravím.  

a) zdroj 
informací:  
-výprava za 
zvířaty 
-sběr informací  
v dané lokalitě  
-získávání 
informací 
pomocí internetu 
a publikací  
b) vyhodnocení:  
- vyhodnocení  
průběhu výletu 
fotografie.   

1.9.5 Akční 
strategie  
 

     

 Žák si osvojí 
odpovědné 
jednání a je 
veden k 
demokratickému 
konání.  

1. Žák je 
schopen 
aktivního 
jednání při 
řešení 
environmen-
tálních 
problémů ve 
svém okolí.  

I. žák při řešení 
environmentálních 
problémů ve svém 
okolí používá 
obecně známá 
řešení.  
II. žák při řešení 
environmentálních 
problémů aktivně 
vyhledává 
informace o 
možnostech řešení 
problémů.  
III. žák při řešení 
environmentálních 
problémů používá 
inovativní řešení. 

Problematika
-„Likvidace 
odpadů“:  
-prezentace 
EVVO 
činnosti školy 
na veřejnosti 
a v 
základních 
školách  
-exkurze 
v dotřiďovací 
lince.  

a) zdroj 
informací:  
- učební 
materiály  
- činnosti žáků 
na veřejnosti  
a ve škole  
- exkurze v DL. 
b) vyhodnocení:  
-aktivita žáků ve 
výuce 
- diskuse  
- průběh exkurze  
- 
fotodokumenta-
ce.  

  2. Žák je 
obeznámen  
s legislativou 
umožňující 
řešení 
environmen- 
tálních 
problémů  
a ctí principy 
demokracie.  
 

I. žák zdůvodní 
odpovědnost 
každého jedince za 
ochranu přírody, 
krajiny a ŽP  
II. žák nalezne 
důvody nutnosti 
ochrany přírody, 
uvede příklady 
ohrožených 
organismů a  
chráněných území 

Ochrana 
přírody ČR:  
-lyžařský 
kurz a letní 
škola  
s včleněnými 
prvky EVVO  
- školní výlety 
s částečným 
zaměřením 
na 
problematiku 

a) zdroj 
informací:  
- průběh kurzu 
nebo výletu  
- žáky 
vypracovaná 
zpráva o 
průběhu kurzu 
nebo výletu  
b) vyhodnocení:  
- fotodokumen-
tace chráněných 
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v ČR  
III. žák uvede 
příklady ochrany 
prostředí, instituce 
a organizace pro 
zajištění péče o ŽP 
v ČR a ekonomické 
nástroje péče o ŽP.  

ochrany ŽP.  rostlin případně 
živočichů  
- prezentace 
kurzu nebo 
výletu.  

 
 
 

1.10 Dlouhodobé cíle v oblasti EVVO 
 

Dlouhodobý cíl Dílčí cíle Indikátor Prostředky 
naplňování 

organizačních 
cílů 

Způsoby 
vyhodnocení 

ŠP EVVO – 
vzhledem 

k organizační
m cílům 

1.10.1 Strategická 
oblast: Organizace 
výuky žáků – výuka pro 
všechny žáky, volitelné, 
nepovinné a zájmové 
vzdělávání 

    

Organizace výuky žáků 
– výuka pro všechny 
žáky 

1. EVVO je na 
škole 
integrována do 
vzdělávacích 
oblastí. 
 

-rozšíření a 
prohloubení 
ekologických 
vědomostí  
a dovedností žáků 
je umožněno 
průběžně 
v jednotlivých 
předmětech.  
   

      -výuka tematických 
celků: Ekosystémy,  
Základní podmínky 
života, Lidské 
aktivity a problémy 
životního 
prostředí, 
Vztah člověka 
k prostředí. 
 
  

- průběžné 
používání různých 
forem zjišťování 
úrovně znalostí  
a dovedností: ústní 
zkoušení, písemné 
zkoušení, je 
hodnocena 
aktivita žáka 
během vyučování, 
seminární práce  
- klasifikační 
porada.  
  

 2. Na škole 
pravidelně 
probíhají soutěže 
s EVVO 
tématikou (Den 
země). 

Každý žák školy se 
může zapojit  
do ekologické 
soutěže  
a prohloubit tak 
svoje znalosti v 
oblasti EVVO. 

Soutěže s EVVO 
tematikou.  
 

Výroční zpráva 
školy. 

1.10.2 Strategická 
oblast: Ekologizace 
provozu školy 

 

    

 1. Škola 
průběžně 
předchází 
produkci 
odpadu.  

Úspora papíru  
 

  

 2. Škola nakládá Snížení produkce Na každém podlaží   



 

V 3.5 Program environmentálního vzdělávání   21/25 
 

ekologicky s 
odpadem.  

množství 
směsného odpadu 
ve třídách. 

školy jsou nádoby  
na třídění odpadu.  

 3. Škola 
ekologicky 
nakládá 
s nebezpečným 
odpadem.  

 Sběr vyřazených 
baterií 
a drobného 
elektroodpadu. 

Pověřené osoby 
dohlíží na hladký 
průběh sběru  
a odvozu baterií  
a elektroodpadu. 

   - preferovat 
používání 
recyklovaného 
papíru (obálky, 
papír, do 
kopírky…)  

 

 4. Úspory tepla a 
energií ve škole.  

Snížení finančních 
nákladů provozu 
školy.  
 

Proběhla výměna 
baterií a 
splachovacího 
zařízení. 

Vyhodnocování 
spotřeby energií 
prováděné 
ekonomickými  
a správními 
zaměstnanci. 

 5. Průběžné 
nakupování 
ekologických 
čisticích 
prostředků.  

Využívání 
neekologických 
prostředků omezit 
na minimum.  

Proškolení 
správních 
zaměstnanců o 
nutnosti využívání 
ekologicky 
šetrných čisticích 
prostředků. 

Pracovník BOZP 
informuje v rámci 
proškolení.  

 6. Úprava 
vnitřních prostor 
školy.  

Zvýšení zájmu 
žáků  
o ekologicky 
zaměřené aktivity 
na škole (budou se 
více zapojovat do 
ekolog. soutěží, 
atd.) 

Využívání 
přírodního 
materiálu při 
výzdobě vnitřních 
prostor školy. 

Koordinátor EVVO 
kontroluje 
prezentaci 
ekologických 
aktivit školy na 
jejích stránkách.  
 

 7. Učitelé vedou 
žáky ke 
zdravému 
životnímu stylu.  

Žáci si budou více 
uvědomovat 
zodpovědnost za 
své zdraví 
(zvýšená aktivita 
ze strany žáků v 
hodinách TV, více 
strávníků školní 
jídelny…). 

Řešení 
problematiky 
zdravého 
životního stylu a 
možnosti jeho 
ovlivňování ve 
většině předmětů. 

Vyučující začlení 
problematiku 
zdravého 
životního stylu  
do ŠVP některých 
předmětů. 

1.10.3 Strategická 
oblast: Materiální a 
prostorové zajištění 
EVVO  
 

    

 1. Využití 
prostorového 
zázemí školy pro 
EVVO.  

Vytvoření 
venkovní učebny 
EVVO.  

Realizace projektu  
ve spolupráci s 
vedením školy.  

Závěrečná zpráva 
koordinátora 
EVVO.  
 

 2. Škola 
průběžně 
umožní 
nakoupit:  
-specializované 

Zbudování vnitřní 
učebny EVVO.  
 

Realizace projektu  
ve spolupráci s 
vedením školy.  

Každoroční 
inventarizace 
pomůcek EVVO.  
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pomůcky pro 
výuku EVVO 
(hry, přírodní 
vybavení…)  
- literatura 
(časopisy, knihy, 
pracovní listy…)  
-software  

 3. Škola umožní 
nadstandardní 
organizaci výuky 
EVVO (kurzy, 
projekty, 
výukové 
programy, 
tematické dny…).  

Zvýšení zájmu 
žáků  
i pedagogů o 
problematiku 
EVVO případně i 
nad rámec 
vyučování. 

Využití nabídky 
mimoškolních 
výukových 
programů.  
 

Zprávy žáků a 
pedagogů uvedené 
na webu školy a ve 
výroční zprávě.  

1.10.4 Strategická 
oblast: Spolupráce 
školy s okolím-školy, 
střediska  

    

 1. Škola naváže 
spolupráci s 
městem a 
ekologickými 
provozovateli.  

Některé třídy z 
naší školy 
absolvují exkurzi 
na dotřiďovací 
lince či v jiném 
zařízení.  

Některé třídy 
absolvují exkurzi 
do ekologického 
zařízení. 
 

Vyhodnocení 
činnosti žáků v 
rámci pracovních 
činností. 
 

 2. Škola 
organizuje školní 
výlety, exkurze s 
EVVO 
zaměřením.  

1 - 2x ročně 
exkurze s EVVO 
zaměřením.  
 

Některé třídy 
absolvují 
výlet/letní školu 
ekologického 
zaměření. 

Vyhodnocení žáků 
na místě v rámci 
soutěží a jiných 
aktivit.  

 3. Spolupráce s 
jinými školami a 
zařízeními.  

Ekologické 
workshopy pro 
školy, besedy, 
apod. 

Koordinátor EVVO 
průběžně 
organizuje/realizu
je workshopy a 
soutěže.  

Závěrečná zpráva 
koordinátora 
EVVO. 
 

1.10.5 Strategická 
oblast:  
Finanční zajištění EVVO  
 

    

 1. Vedení školy 
stanoví finanční 
pravidla, určí 
část rozpočtu 
pro EVVO-vždy 
na začátku 
školního roku.  

 Komunikace 
koordinátora 
EVVO s vedením 
školy.  
 

 Rozpočet školy.  
 

 2. Škola získává 
finance z jiných 
zdrojů (např. 
sponzoři, výhry v 
soutěžích, 
mimoškolní 
dotace…).  

Zajištění alespoň 2 
dotačních zdrojů.  
 

Účast na soutěžích 
-přesvědčování 
sponzorů.  
Propagace školy. 

Každoroční 
hodnocení školy.  
 

 3. Škola zvyšuje 
dovednost 
pedagogických 
pracovníků v 

Alespoň 2 
pedagogové by 
měli být schopni 
psát projekty. 

Účast na školeních 
potřebných pro 
tvorbu projektů  
-předávání 

Autoevaluace 
pedagogů. 
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psaní projektů.  zkušeností  
mezi pedagogy. 

1.10.6 Strategická 
oblast: Způsobilost 
pedagogického sboru k 
EVVO, DVPP  

    

 1. Vedení školy 
motivuje 
pedagogické 
pracovníky k 
dalšímu 
vzdělávání v 
oblast EVVO a 
zajišťuje 
proškolení všech 
zaměstnanců. 

Větší zapojení 
pedagogů do 
EVVO, zvyšování 
počtu 
proškolených 
pedagogů v oblasti 
EVVO. 
 

Prezentace 
příkladů dobré 
praxe EVVO  
- finanční 
motivace, - účast 
zaměstnanců na 
školeních.  

Monitoring 
koordinátorem 
EVVO.  
Vypracování 
závěrečné zprávy. 

1.10.7 Strategická 
oblast: Způsoby 
vyhodnocení školního 
programu EVVO  

    

 1. Vyhodnocení 
ŠP EVVO - v 
průběhu 
školního roku.  

Posílení prestiže 
funkce 
koordinátora 
EVVO  
na škole. 

Zhodnocení ŠP 
EVVO vedením 
školy. Doplnění 
ŠVP školy o 
některé oblasti 
EVVO (např. 
terénní výuka…).  

Závěrečná zpráva 
koordinátora 
EVVO. 
 

 2. Vyhodnocení 
ročního plánu 
EVVO - do konce 
školního roku.  

Zvýšení zájmu 
zaměstnanců školy  
o zapojení se do 
činnosti EVVO na 
škole. 

Roční plán bude 
veřejně přístupný 
ve sborovně  
a zaměstnancům 
školy bude 
umožněno 
doplňovat jej 
svými 
připomínkami,  
které budou 
zohledněny v 
příštím ročním 
plánu. 

Závěrečná zpráva 
koordinátora 
EVVO. 
 

  Vyhodnocení 
atraktivnosti 
EVVO soutěží 
(účast, kladný 
přístup žáků i 
pedagogů…). 

  

  Vyhodnocení 
EVVO projektů – 
min. 1x ročně.  

Výroční zpráva na 
webu školy. 

 

  Vyhodnocení 
EVVO exkurzí – 
min. 1x ročně. 

Výroční zpráva na 
webu školy.  

 

 3. Prezentace 
EVVO na 
webových 
stránkách školy -
průběžně.  

  Webové stránky 
školy. 
 

 4. Zanesení   Výroční zpráva.  
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EVVO do výroční 
zprávy školy - 
vždy do konce 
školního roku.  

 

 5. Vyhodnocení 
výchovně 
vzdělávacích cílů 
EVVO - vždy do 
konce školního 
roku.  

  Závěrečná zpráva 
koordinátora 
EVVO. 
 

 
 
 

1.12 Významné dny, kterých lze využít pro realizaci EVVO aktivit 
 
 

 16. září – Mezinárodní den ozónové vrstvy 

 19. září – Ukliďme svět 

 22. září – Evropský den bez aut 

 4. říjen – Mezinárodní den zvířat 

 20. říjen – Den stromů 

 1. prosinec – Světový den boje proti AIDS 

 29. prosinec – Mezinárodní den biologické různorodosti 

 2. února – Světový den mokřadů 

 18. březen – Ukliďme svět 

 22. březen – Světový den vody 

 1. duben – Mezinárodní den ptactva 

 7. duben – Světový den zdraví 

 22. duben – Den Země 

 24. duben – Den laboratorních zvířat 

 1. květen – Den ptačího zpěvu 

 24. květen – Evropský den národních parků 

 31. květen – Světový den bez tabáku 

 31. květen – Otevírání studánek 

 5. červen – Světový den životního prostředí 

 8. červen – Mezinárodní den oceánů 

 21. červen – Den květů 

 26. červen – Mezinárodní den proti zneužívání drog a obchodu s nimi 

 27. červen – Světový den rybářství 
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1.13 Závěrečná ustanovení 
 
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy 

pověřen zaměstnanec: Mgr. Eva Svobodová 
 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy, které zakládá ve své dokumentaci 
a v dokumentaci BOZP. 
 

3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: - 0 - ze dne – 0 -. Uložení směrnice 
v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  

 
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 4. 2014 
 
 
 
V Olomouci dne: 25. 3. 2014                                                                  
 
Zpracovala: Mgr. Eva Svobodová                                                              
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martina Michalíková 
ředitelka školy 


