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ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 

 
EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) je v naší škole chápána  
 jako součást všech vzdělávacích oblastí. Má vést k zodpovědnosti každého jedince za 
chování a vztah k prostředí, ve kterém žije, pomáhat prosazovat “ekologické myšlení” a vést 
k utváření životních postojů a hodnotové orientace žáků. 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.  

 

Základním dokumentem EVVO je Školní plán EVVO. 

Školní plán EVVO vychází z platných učebních dokumentů (rámcový vzdělávací program, 
školní vzdělávací program ŠVP ZV - Do života s „jedničkou“), z metodického pokynu MŠMT č. 
j. 16745/2008 – 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
 a z analýzy specifických podmínek školy.  

Školní plán EVVO je vypracován na jeden školní rok. Problematika EVVO se každoročně 
vyhodnocuje, případně na základě získaných zkušeností upravuje. Je součástí ročního plánu 
práce, výroční zprávy školy. 

 

Dlouhodobé cíle Školního plánu EVVO jsou:  
 

 uplatňovat environmentální výchovu jako průřezové téma v co největším počtu 
vyučovaných předmětů na škole ( viz. ŠVP ) 

 vést žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy k osvojení si takových 
způsobů myšlení, rozhodování a chování, které vedou k udržitelnému jednání v 
osobním, pracovním i občanském životě  

 dle možností podporovat udržitelný provoz školy a školního areálu. 

 realizací Školního plánu EVVO přispívat k získání klíčových kompetencí, definovaných 
v ŠVP 

 podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 umožnit spolupráci školy s místními subjekty, organizacemi,  Zdravým městem 
Litoměřice a Střediskem ekologické výchovy SEVER 

 podporovat místně zakotvené učení (seznamovat  s historií regionu, vytvářet  pozitivní 
vztah k rodině, škole, obci, regionu) 

 podněcovat k upevňování dovedností zaměřených na kvalitu pozitivního zdravého 
životního stylu a pohybu 

 



 

 vytvářet příznivé klima školy, přátelské a bezpečné prostředí pro setkávání žáků, 
učitelů, rodičů i veřejnosti    

 podporovat zapojení žáků i učitelů do celorepublikových i mezinárodních projektů 
EVVO ( např. „Trvale udržitelná škola“, projekt „Ekoškola“, „ Recyklohraní“, „Školní 
zahrada“, Učíme se venku“, „Badatelé“..) 

Plán EVVO pro školní rok 2022/2023 

Dlouhodobě realizované činnosti: 

Nástěnka s ekologickými tématy (průběžná aktualizace) 

Třídění odpadů  - sběrné nádoby ve třídách, sběrný kontejner pro elektrospotřebiče, tonery, 
baterie, sběrné kontejnery na školním dvoře 

Výzdoba školy (chodby, vestibul, třídy) 

Zapojení do projektu Recyklohraní  

Výukové programy Ekologického střediska SEVER, přírodovědné výpravy a exkurze 

Zapojení do akcí a projektů Zdravého města Litoměřice (Evropský den bez aut, Dny zdravé 
výživy, fairtradové aktivity, Ukliďme Česko..) 

Využívání nabídek a informací  Sdružení TEREZA, Ekologického střediska SEVER, účast          
na ekologických konferencích a seminářích (dle nabídky a zájmu) 

Péče o školní zahradu a okolí školy (vysévání, pozorování růstu rostlin, pěstování bylinek, 
umístění hmyzích hotelů) 

Květinová výzdoba ve třídách, na chodbách školy (péče o ni) 

 

Plán akcí pro školní rok 2022/2023 
 
Září 
Den zvířat (4. 10.) – sbírka pro zvířátka, výstava domácích mazlíčků 
Týden mobility – Den bez aut 
Říjen 
Den zdravé výživy (16. 10.) – projektový den 
Den prevence – projektový den 
Den stromů (20. 10.) – tematické vyučování 



Listopad 
Ekologická konference Kapradí  
Den bez cigaret (16. 11.) 
Prosinec 
Vánoční jarmark 
Kouzlo vánoc – tvořivé dílny, tradice 
Leden 
Mezinárodní den biologické rozmanitosti (29. 12.) 
Únor 
Malí záchranáři – tematické vyučování 
Březen 
Světový den vody (23. 3.) – tematické vyučování 
Duben 
Den Země (22. 4.) – projektový den 
Ukliďme Česko – volnočasová aktivita 
Vítání jara – tvořivé dílny, tradice 
Květen 
Ekofilm Planeta Země 3000 
Červen 
Světový den životního prostředí (5. 6.) – tematické vyučování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


