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1. Roční plán EVVO pro školní rok 2021/2022
1.1.
Všeobecné úkoly
_________________________________________________________________________________
Koncepčně a systematicky uplatňovat metodický pokyn k EVVO MŠMT.
Naplňovat dlouhodobý plán EVVO pro naši školu.
Spolupracovat s vedením a ostatními pedagogy.
Motivovat a zapojovat učitele na akcích v oblasti EVVO.
Zveřejňovat informace o činnostech a nabídkách institucí zabývajících se EVVO.
Doplňovat informační zdroje (literatura, pomůcky, aj.).
Zařazovat EVVO do výchovně vzdělávacího procesu.
Podporovat a motivovat žáky k účasti na soutěžích.
Organizovat pro žáky exkurze, pobyty v přírodě.
Vést žáky ke kladnému vztahu k přírodě, životu, zdraví a jejich aktivní ochraně.
Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje v praxi chodu školy a tím výchovně působit na
žáky.
1.2.

Celoroční úkoly

Třídění odpadu, snižování mobilního smogu.
Dodržování pořádku ve škole a v okolí školy.
Vycházky do přírody či okolí školy, pozorování – četnost dle možností.
Návštěva výstavy s tématikou EVVO – četnost dle možností.
Aktualizace nástěnky a obrazového materiálu s tématikou EVVO .
Zmapování aktuálních nabídek soutěží a odborných přednášek.
Využívání informačních technologií a školní knihovny.

1.3.
Ekologické přednášky
________________________________________________________________________________
Realizace a organizace několika přednášek a besed s ekologicko-přírodovědnou tématikou.

1.4.
Environmentální exkurze
_________________________________________________________________________________
Aktuální termíny voleny dle aktuální situace a zájmu žáků, kapacit na místech konání exkurze.
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1.5.
termín
září

Aktivity školy v rámci EVVO
aktivita
ročník,
rozsah
Adaptační kurz
1. ročníky

září

Paralympiáda

4. ročníky

září

Přírodovědný
úsek Muzea
Frýdek-Místek
Mezinárodní den
za vymýcení
chudoby (17.10.)

1. ročníky

listopad

listopad,
prosinec

činnosti

výstupy

vyučující /
poznámka
Fojkesová

Sportovní,
vzdělávací,
zábavné aktivity

stmelování
kolektivu

Olympiáda v
lehké atletice pro
mládež s
mentálním
postižením
Odborná
přednáška

uvědomění si
bariér a nástrah
v životě
zdravotně
postižených
ekologie a
význam hub

podle zájmu
a iniciativy
vyučujících

1.- 4. roč.

Sbírka
potravinové
pomoci, popř.
finanční sbírka

solidárnost,
pomoc
nejchudším

Fojkesová

Program Active
Citizens

2. ročníky

Ekologická,
veřejně
prospěšná
činnost

sbírání
odpadků
v okolí řeky
Ostravice

Šimečková

Světový den boje
proti AIDS
(1.12.)
Den otevřených
dveří (4.12.)

2. ročníky

Seminář, beseda

Fojkesová

1.- 4. roč.

prosinec

Mezinárodní den
zdravotně
postižených
(3.12.)
Život na vozíku

2.- 4. roč.

Prezentace
teoretické i
praktické výuky
Tématické
programy pro
zdravotně
handicapované
(Mikuláš apod.)

prevence
pohlavních
chorob
komunikace
žáků s
veřejností
uvědomění si
bariér a nástrah
v životě
zdravotně
postižených

prosinec

Adventní a
vánoční tématika

1. ročníky

únor

Příroda Jeseníků
v zimě
(Lyžařský a
snowboardový
kurz)
Světový den
vody (22.3.)

1. ročníky

říjen

prosinec

březen

1.- 2. roč.

Výroba
adventních věnců
a vánočních
ozdob
Poznávání dřevin
v zimním období,
naučná stezka
(využití
pracovních listů)
vodní plochy ,
exkurze ČOV
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Šimečková

kolektiv
pedagogů
Kocichová

spolupráce se
SOŠ FrýdekMístek

Mojžíšková,
Šimečková

poznávání
přírodního a
kulturního
dědictví dané
lokality
uvědomění si
významu vody

Janíčková,
Šimečková

podle zájmu
a iniciativy
vyučujících
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březen

Hodina Země
(celosvětová
akce)
Světový den
zdraví (7.4.)

1.- 4. roč.

duben

Den Země
(22.4.)

1.- 4. roč.

dle aktuální
situace a nabídky

duben,
květen

Ekologie a
světelné
znečištění

1.- 2. roč.

květen

Včelařský
naučný areál
Chlebovice

Ekologická
přednáška, popř.
pozorování
oblohy
Exkurze včelařské
muzeum, naučná
zahrada a včelín

květen,
červen

Cyklopraktikum
(Sportovně
turistický kurz)

2. ročníky

květen,
červen

Frýdecká
skládka

1.- 2. roč.

květen,
červen

Přehrada nebo
ČOV

1.- 2. roč.

květen,
červen

Dolní oblast
Vítkovice

1.- 3. roč.

červen

Den dětí (1.6.)

1.- 3. roč.

Světový den
život. prostředí
(3.6.)
celoročně Smaž svou
digitální stopu!

1.- 3. roč.

duben

červen

1.- 4. roč.

1. ročníky

1.- 4. roč.

Hodina bez
mobilu a
elektroniky
dle aktuální
situace a nabídky

snižování
klimatické
stopy
výstava,
beseda,
přednáška,
prezentace,
exkurze
výstava,
brigáda,
beseda v
angličtině
světelné
znečištění,
nevhodné
osvětlení
význam včel
pro životní
prostředí

Šimečková

břidličné lomy,
biodiverzita
ekosystému řeky
Moravice,
sukcese krajiny
(pracovní listy)
Separace odpadu
a skládkování

poznávání
přírodního a
kulturního
dědictví dané
lokality

Šimečková
a další
vyučující

zpracování
ekologických
témat

Mojžíšková,
Šimečková

Exkurze vodní
nádrže nebo
čističky
odpadních vod
programy dle akt.
nabídky

význam a
Mojžíšková,
provoz vodních Šimečková
nádrží a ČOV

adopce na dálku,
globální
problémy
(zaměřeno na
děti), humanit.
organizace
brigáda
exkurze
koncert
osvětová činnost
při práci
s komunikačními
technologiemi
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vzdělávací
programy pro
SŠ
výstava a
informace o
adopci na
dálku,
přednáška
Člověk v Tísni
vyčištění
vytyčeného
území, výlet
snižování
klimatické
stopy

podle zájmu
a iniciativy
vyučujících

Šimečková,
vyučující
AJ: zajišťuje
Rucká
podle zájmu
a iniciativy
vyučujících
Šimečková

podle zájmu
a iniciativy
vyučujících
podle zájmu
a iniciativy
vyučujících

podle zájmu
a iniciativy
vyučujících
Carbal,
Frňková
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Poznámka: Plán akcí EVVO bude realizován podle aktuální situace, epidemiologického stavu, dle
zájmu a iniciativy vyučujících, a vždy po domluvě s vedením školy. Rozdělení aktivit do měsíců je
pouze orientační a plán může být během šk. roku průběžně doplněn o vhodnou aktivitu.
1.6.
Vyučovací předměty s tématy EVVO ve svém plánu
Problematika EVVO je začleňována do výuky v rámci průřezových témat, a to v souladu se školním
vzdělávacím programem. Primárně se jí zabývá předmět biologie a ekologie u oboru praktická sestra
a ekologie u oboru sociální činnost. Sekundárně je problematika EVVO začleněna do ostatních
předmětů, jako jsou fyzika, chemie, tělesná výchova, dějepis, občanská nauka, ekonomika, u oboru
praktická sestra také ošetřovatelství, ošetřování nemocných, patologie, u oboru sociální činnost pak
pečovatelství, první pomoc, organizace volného času.
Žáci jsou průběžně během celého školního roku seznamováni s ekologickými tématy (tématy
EVVO) dle probíraného učiva a daného tématu, jsou vedeni k získání základních klíčových
kompetencí v rámci EVVO. Tematické okruhy zmíněny a zpracovány v tematických plánech
jednotlivých předmětů v závislosti aplikovatelnosti EVVO témat v daném předmětu.

1.7.
Ekologizace provozu školy
 třídění odpadů a) zjištění stavu a oprava barevných kontejnerů v rámci předmětu OVČ
b) spolupráce s třídními učiteli - osvěta k důslednějšímu využívání
instalovaných kontejnerů (papír, plasty, sklo) na každém patře
 výroba štítků nabádajících k šetření elektřinou a vodou
 odvoz zdravotnického odpadu specializovanou firmou
 aktualizace motivační nástěnky s EVVO tématikou – foto z akcí
 udržování čistoty prostředí ve škole i v okolí školy
1.8.
Vzdělávání pedagogických pracovníků
 další vzdělávání koordinátora EVVO
 podpora vzdělávání dalších pedagogů v oblasti EVVO (např. v rámci DVPP)
 využívání nabídek seminářů a školení s tematikou EVVO – Environmentální konference,
Letní škola koordinátorů EVVO
1.9.
Spolupráce s jinými organizacemi
 škola je zapojena do programu Recyklohraní
 koordinátor odebírá elektronický zpravodaj Ekoškola
 spolupráce s Frýdeckou skládkou, a.s. a Muzeem Beskyd Frýdek-Místek
 ADRA – charitativní činnost, sbírky, Hospic - dobrovolnictví, exkurze
 škola se přihlásí do sítě Klubu ekologické výchovy, z.s. (KEV), a následně do soutěže
Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) 2022-24
 navázání spolupráce a její realizace se školou SOŠ Frýdek-Místek, p.o.
 vyhledávání možností další spolupráce – sdružení M.R.K.E.V., Rozchodník, možnost
odebírání časopisu Bedrník s EVVO tématikou
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1.10.
Návaznost na dokumenty
Roční plán vychází z dokumentu Školní program EVVO, jehož součástí je Dlouhodobý plán EVVO
s dobou trvání čtyři roky. Tyto dokumenty vychází z aktuálního metodického pokynu MŠMT
k EVVO.
2.

Hodnocení ročního plánu EVVO

Hodnocení jednotlivých aktivit uskutečňovaných během šk. roku nastává nejlépe po skončení akce, a
to pokud je k tomu prostor při nejbližší pedagogické radě nebo formou informace na příslušné
nástěnce ve škole, popř. v elektronické podobě.
Celkové hodnocení ročního plánu EVVO nastává po skončení příslušného šk. roku. Koordinátor ve
spolupráci s vedoucími akcí sepíše stručnou evaluaci uskutečněných akcí a přiloží ji jako přílohu
k Ročnímu plánu EVVO za příslušný školní rok. Zároveň společně s kolegy aktualizuje nový plán
aktivit EVVO a naslouchá jejich připomínkám nebo podnětům.
.

……………………
Vypracoval:
Mgr. Marie Šimečková
koordinátor EVVO

……………………
Schváleno:
Mgr. Ludmila Pavlátová
ředitelka školy

Dne: 31.8.2021
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