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HODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU EVVO pro školní rok 2020/2021
Školní rok 2020/2021 byl poznamenán koronavirovou pandemií, kdy žáci většinu šk. roku
byli vyučováni distančně a mnoho akcí nesmělo být uskutečněno. Přesto se nám některé
z nich uskutečnit podařilo a navíc začlenit i takové akce, které se mohly uskutečnit distančně.
ad 1.4. Environmentální exkurze
V rámci předmětu Ekologie se v květnu 2021 třída 1.C zúčastnila virtuální prohlídky
elektráren ČEZ. Žáci si prohlídli provoz vodní, větrné a solární elektrárny a doplnili si své
znalosti z výuky ekologie. Součástí prohlídky ČEZ byla i soutěž o ceny, což se žákům velice
líbilo a byli motivováni spolupracovat. Následně byly vyučující zaslány elektronické
materiály, které může použít při další výuce.

V posledních dnech před koncem šk. roku uskutečnili někteří třídní učitelé se svými třídami
výlety do blízkého okolí, např. k přehradě Olešná nebo exkurzi do ZOO Ostrava, kde
pozorovali biodiverzitu fauny a flóry.

ad 1.5. Aktivity školy v rámci EVVO
Z ročního plánu aktivit EVVO se podařil nakonec uskutečnit na výzvu třídních učitelů
adaptační den pro 1. ročníky. V září to kvůli epidemiologických nařízení nebylo možné, a
tak k jeho realizaci došlo v květnu 2021 pod vedením školní preventistky Mgr. Evy
Fojkesové. Žáci se programu účastnili i se svými třídnímu učiteli, který se snažil přispět
k poznávání a stmelování kolektivu, jež nebylo možné kvůli distanční výuce.

Při distanční výuce se pak tentokrát elektronicky konal Den otevřených dveří (prosinec 2020
/ leden 2021), kde na případné otázky odpovídal zástupce školy Mgr. Jiří Gajda. Přes internet
se dotázalo přímo 26 osob, 14 000 osob projevilo zájem o webové stránky přes facebook).

Podařilo se také uskutečnit dobrovolnou akci Hodina Země. Jde o celosvětovou akci, v tomto
roce konanou v sobotu 27.3.2021 v 20.30 – 21.30 h, při které se má alespoň na jednu hodinu
vypnout veškeré světlo, mobilní telefony apod. Koordinátorka EVVO Mgr. Marie Šimečková
informovala prostřednictvím mailu o této akci žáky a učitele, a následně opět elektronicky
zjišťovala krátkým dotazníkem účast, případné poznámky k této akci. Akce se přímo

nejpočetněji zúčastnila třída 2.B i se svou třídní učitelkou (5 osob), jiným se líbila alespoň ta
základní myšlenka s tím, že si ji udělají třeba v jiném termínu. Šlo tedy spíše o osvětovou
akci, žáci se dověděli také o existenci ekologického PC prohlížeče Ecosia a některých
mobilních aplikací pro poznávání přírody s výhledem na Den Země, v jehož rámci se
z epidemiologických důvodů žádná akce konat nemohla.
Nad rámec plánovaných ročních aktivit se naše škola zapojila do Školní výzvy Běhu pro
Paměť národa 2021, která probíhala od 1. do 23.5.2021. Za každý 1 uběhnutý
kilometr věnovali partneři projektu 1 Kč na natáčení pamětníků do sbírky Paměti národa. Do
této akce se zapojili se jak žáci, tak i někteří učitelé, a společně naběhali téměř 365 km. Třem
žákyním s nejvíce naběhanými kilometry byla na konce šk. roku udělena pochvala třídního
učitele. Vedoucí akce zaslala v informačním mailu také běžecké plány, jak uběhnout 1 km bez
potíží nebo se připravit na 5 km. Někteří využili výzvu k běhání i po skončení samotné akce,
lze ji tedy hodnotit jako úspěšnou.
Na popud a realizaci žáků 3.C byla uspořádána také sbírka finanční pomoci pro nemocnou
spolužačku a její maminku. Do této pomoci se zapojili jak pedagogové, tak i žáci školy, a to
bezhotovostním převodem na speciálně zřízený transparentní účet.

ad 1.7. Ekologizace provozu školy
Po návratu žáků do školy v květnu 2021 koordinátorka začala dílčím úkolem k tomuto bodu, a
to návrhem na vytvoření štítků pro důsledné třídění odpadu, především ve třídách. Protože
nádoby na tříděný odpad se nachází vždy na konci chodby, chtěli bychom žáky, popř. i
učitele, tímto motivovat tam i dojít. Z navrhovaných sloganů v přírodovědném kabinetu byl
vybrán slogan PRODLUŽ KROK, K NÁDOBÁM NA CHODBĚ JE TO SKOK! od Ing.
Pavla Carbala, který pak Mgr. Mojžíšková nechala žáky v předmětu OVČ výtvarně ztvárnit.
Na konečné podobě vhodných štítků však chceme pracovat v dalším šk. roce.

ad 1.8. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve šk. roce 2020/21 dokončila Mgr. Marie Šimečková specializační studium koordinátorů
EVVO při Klubu ekologické výchovy, z.s. v Ostravě. Jako závěrečnou práci si zvolila téma
Školní program EVVO pro SZŠ Frýdek-Místek a jeho realizace, která je zaměřena především

na strategický směr, dlouhodobé a krátkodobé cíle a prostředky k zabezpečení realizace
EVVO na škole, které jsou zpracovány na základě SWOT analýzy.

ad 1.9. Spolupráce s jinými organizacemi
Koordinátorka předběžně vyjednala spolupráci s jinou školou, kterou je Střední odborná
škola, Frýdek-Místek, p.o. (SOŠ FM). Konkrétní forma by měla spočívat v návštěvě této
školy a seznámení se ze základy zahradnictví a možností vyzkoušet si vázat např. kytice nebo
adventní věnce. Naše škola zase nabídne kurz první pomoci pro vybrané třídy SOŠ FM.
Spolupráce by měla začít ve šk. roce 2021/22.

Zároveň koordinátorka zajistí vyplnění přihlášky naší školy do Klubu ekologické výchovy,
z.s. (KEV), a následně dotazníku do soutěže Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) 2022-24.

ad 1.10. Návaznost na dokumenty
Koordinátorka EVVO zjistila při psaní své závěrečné práce specializačního studia určité
nedostatky jak v Dlouhodobém plánu EVVO, tak i Ročním plánu EVVO. Všechny
dokumenty by tak měly být aktualizovány a společně s koordinátorkou ŠVP Mgr. Janou
Kocichovou upravena i stať týkající se Environmentální výchovy v ŠVP školy. Tímto by měl
Školní program EVVO SZŠ Frýdek-Místek odpovídat aktuálnímu metodickému pokynu
MŠMT.
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