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ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 

Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22 k 

zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní 

vzdělávací program. 

 

1. Vymezení pojmu EVVO 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) vychází z anglického termínu 

environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe 

široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po 

dospělé. 

Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení 

na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé 

populaci. EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních 

(formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci 

neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního 

prostředí. EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) klade prioritní důraz na 

nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si 

nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. 
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Při realizaci EVVO ve škole se přihlíží k důležitým klíčovým kompetencím definovaným 

v ŠVP, a to zejména: 

kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 

kompetence pracovní 

kompetence občanské 

Škola EVVO nevyučuje jako samostatný předmět, ale promítá se napříč učebními osnovami 

všech předmětů. V dlouhodobé perspektivě škola zajišťuje pro plnění úkolů v oblasti EVVO: 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- materiální, prostorové a finanční zajištění 

- environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu 

- spolupráci školy s ostatními subjekty. 

 

2. Plánování a dokumenty EVVO 

Základním dokumentem EVVO ve škole je Školní plán EVVO, který je zpravidla vypracován 

na jeden školní rok, a to k 1. 9. příslušného školního roku. Problematika EVVO se každoročně 

vyhodnocuje, případně na základě získaných zkušeností upravuje. Je součástí ročního plánu 

práce, výroční zprávy o činnosti školy a autoevaluace školy. Školní plán EVVO vychází z 

platných učebních dokumentů (zejména z příslušných školních vzdělávacích programů a 

rámcových vzdělávacích programů), z metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO a z 

analýzy specifických podmínek školy. 

 

Východiskem pro sestavení ročního plánu je též analýza současného stavu – respektive 

výsledky hodnocení z předchozího období a podněty a návrhy z řad pedagogů, rodičů či 

nadřízených orgánů. Roční plán naší školy obsahuje celoroční průběžné úkoly. S tímto plánem 

by měli být seznámeni všichni pracovníci školy nejlépe před zahájením nového školního roku. 

Roční plán sestavuje koordinátor EVVO ve spolupráci s vedením školy. Realizace EVVO 

probíhá tedy na základě ročního plánu EVVO. Tento plán však není striktním dogmatem. 

Realizace tedy může být naplňována i nenaplánovanými akcemi, jenž se naskytnou aktuálně v 

průběhu školního roku. Tím myslím možné využití aktuálních nabídek k účasti na akcích, které 

neprobíhají pravidelně každý rok či reakce na aktuální dění ve světě. 

PŘEHLED AKTIVIT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE – všechna pracoviště školy 
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1) Rozšiřování a důslednost v třídění odpadů.  

Zavedení popř. obnovení nádob na tříděný odpad ve třídách, důsledné třídění odpadu na všech 

pracovištích školy.  

ZODPOVÍDÁ: koordinátor EVVO  

 

 

2) Připravovat a odborně koordinovat zařazení a odbornou realizaci průřezového tématu 

„Člověk a životní prostředí“ při vypracování (aktualizaci) školních vzdělávacích programů.  

 

TERMÍN: úkol stálý, kontrola jedenkrát za čtvrtletí  

ZODPOVÍDÁ: předsedové metodických komisí, koordinátor EVVO 

 

 

3) Připravovat podklady pro ekologizaci provozu školy a školského zařízení (úprava 

školního prostředí, šetření energií a materiály, hospodaření s odpady apod.).  

Spolupráce školy s rodinou, využití rodičů žáků – zapojených v ekologické oblasti 

Šetrné výrobky k žp. – provozní zaměstnanci 

 

 TERMÍN: úkol stálý - kontrola jednou za ½ roku. 

ZODPOVÍDÁ: Ekonom školy, správce budov, koordinátor EVVO  

 

 

 4) Uplatňovat komplexně pojaté environmentálního vzdělávání v jednotlivých 

vyučovacích předmětech.  

TERMÍN: úkol stálý  

ZODPOVÍDÁ: vyučující jednotlivých předmětů, předsedové metodických komisí 

 

5) Připravovat a koordinovat dlouhodobé a trvalé AKTIVITY v péči o životní prostředí 

(šetření energií, třídění sběru, péče o zeleň a úpravu okolního prostředí atd.)  

TERMÍN: úkol stálý  

ZODPOVÍDÁ: třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy  
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6) Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty si zvyšuje svou odbornou 

a metodickou připravenost, účastní se různých forem dalšího vzdělávání.  

 

TERMÍN: úkol stálý  

ZODPOVÍDÁ: koordinátor EVVO  

 

7) Vedení školy a školského zařízení s koordinátorem environmentálního vzdělávání a 

výchovy spolupracuje a vytváří potřebné podmínky pro jeho činnost v zájmu plnění úkolů, 

které v tomto směru školství ukládá zákon č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí a Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

 

TERMÍN: úkol stálý  

ZODPOVÍDÁ: vedení školy  

 

8) Koordinovat a připravovat jednorázové akce pro žáky i různé regionální, mezinárodní 

aktivity a spolupráce s veřejností 

- Chemická olympiáda       Únor 2021 

- Biologická olympiáda       Březen 2021 

- Zemědělská olympiáda       Duben 2021 

- Ekologická olympiáda       Květen 2021 

ZODPOVÍDÁ: učitelé jednotlivých předmětů, vedení školy 

 

 

 

 

9) Informovat a seznámit s plánem EVVO a jeho realizací ve školním roce 

Za pomoci zřízených Info panelů a nástěnky na hlavní chodbě s aktuální tématikou EVVO.  

 

TERMÍN: úkol stálý – kontrola každé čtvrtletí  

ZODPOVÍDÁ: koordinátor EVVO 
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10) Finanční zajištění EVVO – Finanční zdroje 

 

- OPVV 

- Dotační fond Libereckého kraje 

- Jiné…  

 

TERMÍN: úkol stálý – kontrola každé čtvrtletí  

ZODPOVÍDÁ: vedení školy, koordinátor EVVO 

 

11) Zabezpečení mimoškolní aktivity pro rozvoj EVVO 

- nepovinný předmět Myslivost      Celoročně 

- kroužek včelařství        Celoročně 

       

ZODPOVÍDÁ: vedení školy 

 

PŘEHLED AKTIVIT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE – pracoviště Bělíkova 

 

1) Připravovat a koordinovat exkurze pro žáky školy s ekologickou tématikou, bylo 

vybráno těchto 8 hlavních priorit: 

-  IQLANDIA  (NAKAP II.)       Celoročně 

 - Geografické informační systémy (GIS DAY na TUL)    Listopad 2020 

- Odpady (Třídírna odpadů Liberec)       Listopad 2020 

- Globalizace (exkurze – program v SEV)      Prosinec 2020 

- Znečištění složek žp. (Průmyslový podnik)     Leden 2021 

- Kvalita Frýdlantské vody (ČOV Frýdlant)      Březen 2021 

- Astronomický Ústav AV       Duben 2021 

- Energie (Termizo Liberec)        Květen 2021 

 

ZODPOVÍDÁ: koordinátor EVVO ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími  
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2) Rozvíjet spolupráci v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě mezi různými 

oblastmi naší republiky i v mezinárodním měřítku, navrhovat, popř. pomáhat zajišťovat 

účast školy a školského zařízení v různých projektech zaměřených k environmentálnímu 

vzdělávání, východě a osvětě.  

 

- Státní zámek a hrad Frýdlant      Listopad 2020 

- Úklid Křížové cesty Frýdlant      Duben 2021 

 

ZODPOVÍDÁ: koordinátor EVVO, vedoucí odborné praxe 

 
 

3) Osvětová akce pro žáky školy, žáky ZŠ a veřejnost 

- Naučná zemědělská stezka       Září 2020 – Červen 2021 

 

ZODPOVÍDÁ: Ing. Jaroslav Palarec 

 

 

 

4) Zapojení do programů s environmentální tématikou 

- Globe (sdružení Tereza)       Celoročně 

- MRKEV (SEV ZOO Divizna)      Celoročně 

 

ZODPOVÍDÁ: koordinátor EVVO 

 

 

PŘEHLED AKTIVIT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE – pracoviště Zámecká 

 

1) Osvětová akce pro žáky školy 

- Planeta Země 3000         Září 2020 

- ZOD Brniště        Září 2020 – Červen 2021 

 

ZODPOVÍDÁ: vedoucí pracoviště 



 

 

Plán EVVO na školní rok 
Číslo 

dokumentu Číslo 

procesu 

Vlastník 

procesu 
Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: 

H20 ZŘ KEVVO 1. 9. 2020 Ředitel/ka školy H20-ID-003 

 

 

H20-ID-003 Teoretické vyučování  7/7 
 

 

2) Osvětová akce pro žáky školy, žáky ZŠ a veřejnost 

- Mladý včelař         Červen 2021 

ZODPOVÍDÁ: vedoucí pracoviště 

 

 

PŘEHLED AKTIVIT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE – pracoviště Hejnice 

1) Osvětová akce pro žáky škol (MŠ, ZŠ) a veřejnost 

 

- Zážitková naučná stezka       celoročně 

ZODPOVÍDÁ: Hana Antošová 

 

 

2) Zapojení do programu 

- Rycyklohraní        celoročně 

ZODPOVÍDÁ: Hana Antošová 

 

3) Spolupráce s institucemi 

- Městský úřad Hejnice - ozeleňování     

- Lesy ČR, sp. 

- Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice 

- Mountfield Liberec 

- Oregon 

- Lesnická obchodní 

- Středisko ekologické výchovy 

 

4) Akce s environmentální tématikou 

 

- Hejnický dřevorubec       Říjen 2020  

- Svatohubertské slavnosti       Listopad 2020 

- Lesnický den        Květen 2021 

 

ZODPOVÍDÁ: vedení školy 


