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ÚVOD

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen ŠP EVVO)

je  oficiálním  vnitřním  kurikulárním  dokumentem  ZŠ  Povrly  a  tvoří  přílohu  školního

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  (dále jen ŠVP ZV) – Začněme spolu.  ŠP

EVVO  vychází  z  metodického  pokynu  MŠMT  k  zajištění  environmentálního  vzdělávání,

výchovy  a  osvěty,  EVVO, č.j.  745/2008-22 ze  dne  27.  10.  2008.  ŠP  EVVO je  vytvářen

koordinátorem  EVVO  ustanoveným  v  rámci  školy.  Celý  dokument  je  konzultován

a systematicky sestavován s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy.  Cílem je

zpracovat  ŠP  EVVO  smysluplně,  tak,  aby  odpovídal  požadavkům  oficiálního  školního

dokumentu  a  zároveň  aby  tento  dokument  efektivně  a  přehledně  poskytoval  informace

a návody k začlenění problematiky životního prostředí do výuky a výchovy ve škole.



 1 Definice základních pojmů

Součástí  ŠP  EVVO  je  odborné  vymezení  základních  pojmů  užitých  v  tomto

dokumentu. Pochopení terminologie je nedílnou součástí pro porozumění celého konceptu ŠP

EVVO ZŠ Povrly a ŠVP ZŠ Povrly.

1. Environmentální  vzdělávání,  výchova  a  osvěta (dále  jen  EVVO)  je  celosvětově

uznávaný  obor,  který  si  klade  za  cíl  rozvíjet  kompetence  žáků  potřebné

pro environmentálně  odpovědné  jednání,  tzn.  takové,  které  je  co  nejpříznivější

pro současný i budoucí stav životního prostředí. Cílem environmentálního vzdělávání,

výchovy a osvěty  je  rozvoj  klíčových kompetencí  v  oblasti  vztahů mezi  člověkem

a životním prostředím. Má poskytnout příležitosti  pro dosažení znalostí,  dovedností,

postojů  a  návyků  vedoucích  k  ochraně  a  zlepšování  životního  prostředí.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je celosvětově uznávaný obor, který je

po desítky let rozvíjen i v České republice. K dosažení jeho cílů se v ČR (podobně jako

v řadě jiných zemí) postupně vyvinul systém, zakotvený v politikách a strategických

dokumentech.

2. Vzdělávání  pro  udržitelný  rozvoj (dále  jen  VUR)  představuje  aktuální  přístup

v oblasti  vzdělávání,  který aplikuje základní  principy a  témata  udržitelného rozvoje

do vzdělávání  všech  typů  a  úrovní.  Veškeré  proenvironmentální  aktivity  vyústily

ve VUR,  které  vychází  z  udržitelného  rozvoje,  které  je  charakterizováno  jako

udržitelné  jednání  každého  člověka  v  osobním,  pracovním  i  občanském  životě.

Nástrojem  tohoto  celostního  jednání  je  propojení  aspektů  sociálních,

environmentálních  a ekonomických.  Vzdělávání  a  výchova pro udržitelný  rozvoj  je

předpokladem k osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a chování jedince,

které vedou k udržitelnému jednání v osobním, pracovním i občanském životě.

3. Ekologická výchova (dále jen EV) lze v nejširším slova smyslu chápat jako veškeré

výchovné  a  vzdělávací  úsilí,  jehož  cílem  je  především  zvyšovat  odpovědnost  lidí

za současný  stav  přírody  i  společnosti,  dále  pak zvyšovat  odpovědnost  za  místo,

ve kterém žijí a za smysluplné využívání místních zdrojů. Dalším cílem EV je rozvíjet

citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí k řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské

společnosti.  V neposlední řadě je snahou EV  utvářet ekologicky příznivé hodnotové

orientace,  které  kladou  důraz  na  dobrovolnou  střídmost,  na  nekonzumní,  duchovní

kvality lidského života.



4. Trvale udržitelný rozvoj (dále jen TUR) je takový rozvoj, jež současným i budoucím

generacím zachovává možnost uspokojovat  jejich základní  životní  potřeby a přitom

nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 

5. Ekologie je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy

a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá poznatků mnoha

vědních disciplín  



 2 Vzdělávací cíle a výstupy EVVO

 2.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 

• Žáci  rozumí  souvislostem  v  biosféře,  vztahům  člověka  a  prostředí  a  důsledkům

lidských činností na prostředí.

• Žáci si uvědomují význam základních podmínek života a možností jejich ohrožování.

• Žáci  znají  a chápou souvislosti  mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí

v různých oblastech světa.

• Žáci chápou souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností

ve vztazích k prostředí.

• Žáci získávají znalosti, dovednosti a návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání

člověka vůči prostředí.

• Žáci se seznamují s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.

• Žáci dokážou hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických

problémů.

• Žáci  diskutují  o  problémech  životního  prostředí,  dokážou  racionálně  zdůvodňovat

a obhajovat své názory týkající se životního prostředí.

• Žáci uvádějí modelové příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hledisek životního

prostředí a udržitelného rozvoje.

 2.2 Oblast postojů a hodnot 

• Žáci  si  uvědomují  svoji  odpovědnost  ve  vztahu  k  biosféře,  k  ochraně  přírody

a přírodních zdrojů.

• Žáci  chápou  význam  a  nezbytnost  udržitelného  rozvoje  jako  pozitivní  perspektivy

dalšího vývoje lidské společnosti.

• Žáci vnímají život jako nejvyšší hodnotu.

• Žáci si osvojují vnímavý a citlivý přístup k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví.

• Žáci  projevují  aktivitu,  tvořivost,  toleranci,  vstřícnost  a  ohleduplnost  ve  vztahu

k životnímu prostředí.

• Žáci poznávají zdravý životní styl a vnímají estetické hodnoty prostředí.

• Žáci se aktivně angažují v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí.



 3 Výchovné a vzdělávací strategie EVVO

 3.1 Kompetence k učení

• Vedeme  žáky  k  tomu,  aby  samostatně  a  tvůrčím  způsobem  používali  získané

vědomosti.

• Vedeme žáky k aktivnímu získávání a třídění dalších informací z dostupné literatury,

časopisů, televize, internetu a další zdrojů.

• Zapojujeme žáky do soutěží a olympiád se zaměřením na EVVO.

• Výuku  doplňujeme  vhodnými  výukovými  programy,  exkurzemi,  návštěvami  akcí

zaměřených na EVVO.

• Při výuce používáme projekty, skupinové vyučování apod. 

 3.2 Kompetence k řešení problémů

• Hledáme s žáky různé varianty řešení problémů životního prostředí.

• Učíme  žáky  o  ekologických  problémech  diskutovat,  své  řešení  obhájit  a  nahlížet

na daný problém z více úhlů.

• Umožňujeme  žákům  prezentovat  a  obhajovat  své  názory,  myšlenky  a  nápady

ve školním parlamentu.

• Při řešení problémových úloh vedeme žáky ke spolupráci ve dvojicích nebo skupinách,

k plánování práce, realizaci, hodnocení a prezentaci výsledků.

 3.3 Kompetence komunikativní

• Učíme  žáky  naslouchat  názorům  druhých,  vhodně  vyjadřovat  svůj  vlastní  názor,

správně formulovat své myšlenky.

• Vedeme  žáky  ke  vhodné  komunikaci  se  spolužáky,  učiteli  a  ostatními  dospělými

ve škole i mimo školu.

• Rozvíjíme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami.

• Začleňujeme do výuky kooperativní učení.



 3.4 Kompetence sociální a personální

• Vedeme žáky k respektování pravidel, na jejichž formulaci se sami podílejí.

• Umožňujeme  žákům  podílet  se  na  chodu  školy,  vyjadřovat  své  názory  a  kritické

připomínky.

• Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy.

 

 3.5 Kompetence občanské

• Poznáváme s žáky přírodní a kulturní hodnoty v našem okolí.

• Na  konkrétních  příkladech  učíme  žáky  chápat  příčiny  a  následky  poškozování

přírodních a kulturních památek.

• Trénujeme  uvažování  žáků  v  souvislostech,  vnímání  závislosti  rozvoje  lidské

společnosti na přírodě a stavu životního prostředí, porozumění ekonomické, sociální

a ekologické provázanosti světa.

• Vlastním příkladem vedeme žáky k  odpovědnému jednání  vůči  přírodě  a  prostředí

v každodenním životě.

• Společně s žáky třídíme odpad.

• Vedeme žáky k zodpovědnému chování ke svému zdraví a zdraví svých spolužáků.

• Učíme  žáky  zodpovědnému  přístupu  k  majetku  a  dodržování  obecných  pravidel

slušného chování.

 3.6 Kompetence pracovní

• Vedeme žáky k tomu, aby si vážili své práce i práce druhých.

• Vedeme žáky k zodpovědnosti za svoji práci.

• Umožňujeme žákům osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě.

• Učíme  žáky  uplatňovat  principy  udržitelného  způsobu  života  –  odpovědně

a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného

rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.



 4 Legislativní a další nástroje pro realizaci EVVO

 4.1 Dokumenty k realizaci EVVO

EVVO  a  VUR  je  jednou  z  priorit  vzdělávací  politiky  MŠMT  (Vyhláška

č. 32338/2000 - 22  ze  14.12.2001,  usnesení  vlády  č.  1048/2000  ke  Státnímu  programu

EVVO).

 Státní program EVVO a EP na léta 2016 - 2025

 Od roku 2005 -  program OSN Desetiletí  pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

(dokument schválen vládou ČR v r. 2004).

 Od školního roku 2009/10 - průřezové téma Environmentální výchova je povinnou

součástí ŠVP. Lze ho zařadit do všech vzdělávacích oblastí (Zákon 261/2004 Sb. –

školský zákon).

 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

 Dlouhodobý  záměr  vzdělávání  a  rozvoje  vzdělávací  soustavy  České  republiky

a období 2019-2023

 Strategický rámec Česká republika 2030 – cíle udržitelného rozvoje

 Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice

 Rámcové vzdělávací programy (dále RVP), kde je Environmentální výchova (RVP

ZV a RVP G) jedním ze závazných průřezových témat, 

 Strategie  vzdělávání  pro  udržitelný  rozvoj  České  republiky  (2008-2015),  která

představuje  pro oblast  vzdělávání  jeden z  klíčových průřezových dokumentů,  který

zejména rozšiřuje zavedenou oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

o nové  přístupy,  témata  a  ekonomické  a  sociální  souvislosti  rozvoje.  Strategie

vzdělávání byla schválena usnesením vlády ČR č.851/2008.

 Krajské koncepce EVVO

 4.2 Související dokumenty

EVVO je dále legislativně zakotvena v těchto platných právních předpisech:

 Zákon  č.  17/1992  Sb.,  o  životním  prostředí,  upozorňuje,  že  se  výchova,  osvěta

a vzdělávání  provádějí  tak,  aby  vedly  k  myšlení  a  jednání,  které  je  v  souladu



s principem trvale  udržitelného  rozvoje,  k  vědomí  odpovědnosti  za  udržení  kvality

životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

ukládá  povinnost  MŽP a  MŠMT spolupracovat  na  zajišťování  ekologické  výchovy

a vzdělávání.

 Zákon č.  123/1998  Sb.,  o  právu  na  informace  o  životním  prostředí,  ve  znění

pozdějších předpisů, definuje v § 13 práva a povinnosti ústředních správních orgánů

a krajů ve vztahu k zajišťování EVVO.

 Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 Zákon č.  561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (školský zákon),  za  obecné  cíle

vzdělávání  považuje  mj.  získání  a uplatňování  znalostí  o životním prostředí  a jeho

ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje.

Metodický pokyn  MŠMT k zajištění  environmentálního vzdělávání,  výchovy a osvěty

(č.j. 16745/2008-22 ze dne 27. 10. 2008) vychází z těchto dokumentů:

 Usnesení vlády č. 124/2004 - Strategie udržitelného rozvoje ČR, 

 Usnesení vlády č. 37/2010 – Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

 Usnesení vlády č. 652/2016 - Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy

a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025. 

 Usnesení vlády č. 292/2017 – Strategický rámec Česká republika 2030

 Usnesení  vlády č.  489/2019 -  Dlouhodobý záměr  vzdělávání  a  rozvoje  vzdělávací

soustavy České republiky 2019 - 2023 

 Usnesení vlády č. 1026/2016 – Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020

 4.3 Další související právní předpisy a dokumenty

 Vyhláška  č.  317/2005  Sb.  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků,

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky

č. 412/2006 Sb.

 Standardy  pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním

vzdělávání, výchově a osvětě podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.



 Standard pro studium k výkonu specializovaných  činností – školní  koordinátor

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 Standard  pro  průběžné  vzdělávání  v  environmentálním  vzdělávání,  výchově

a osvětě

 Standard  pro  průběžné  vzdělávání  řídících  pracovníků  v  environmentálním

vzdělávání, výchově a osvětě



 5 ŠP EVVO jako strategický dokument školy

ŠP EVVO je důležitým strategickým dokumentem školy a to jak v rámci školní  tak

i mimoškolní výchovy a vzdělávání.  ŠP EVVO je  obvykle zpracováván na dvou úrovních.

První  úroveň  je  označována jako  dlouhodobý  plán  EVVO školy,  který  bývá  zpravidla

vytvořen na dobu tří i více let. Druhou úroveň představuje roční plán EVVO, který je sepsán

vždy pro příslušný školní rok. Roční plán EVVO vychází z dlouhodobého plánu a respektuje

jeho  cíle  a  záměry.  Obsah  ročního  plánu  EVVO  je  průběžně  aktualizován,  doplňován

a upravován.  Tyto  úpravy  bývají  konzultovány  s  dalšími  pedagogickými  pracovníky

a především s ředitelem školy. 



 6 Metody a formy výuky

 6.1 Metody výuky

• Slovní (přednášky pedagoga nebo odborníka, vysvětlování – popis předmětu, práce se

zdroji  –  učebnice,  knihy,  encyklopedie,  internet,  diskuze  na  dané  téma,  prezentace

výsledků své práce, práce s textem)

• Názorně - demonstrační (učení v přírodě, demonstrační pokusy, laboratorní práce,

pozorování  –  mikroskop,  dalekohled,  fenologická  pozorování,  prezentace  výsledků

vlastních pozorování, projektové dny)

• Dovednostně  -  praktické (laboratorní  práce,  pokusy,  badatelství,  příprava

projektového učení pro mladší spolužáky, výroba pracovních listů pro spolužáky, práce

i interaktivní tabulí, spolupráce s jinou školou) 

 6.2 Organizační formy výuky

Organizační formu výuky chápeme jako uspořádání celého vyučovacího procesu, jeho

složek  (včetně  věcných  prostředků)  a  vzájemných  vazeb  v  čase  (dynamická  stránka)

a v prostoru (statická stránka). Každá organizační forma zároveň vyjadřuje vnitřní strukturu

systému řízení výuky.

1. Individuální výuka

2. Hromadná (frontální) výuka

3. Individualizovaná výuka

4. Projektová výuka

5. Diferencovaná výuka

6. Skupinová a kooperativní výuka

7. Týmová výuka

8. Otevřené vyučování



 7 Charakteristika školy

ZŠ Povrly je  plně  organizovanou obecní  školou s právní  subjektivitou  od 1.  ledna

2003.  Škola je rozdělena na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým

ročníkem  a  druhý  stupeň  šestým až  devátým  ročníkem.  Součástí  školy  je  školní  družina

a školní jídelna. V Povrlech byla první škola otevřena v roce 1782. Nová budova ZŠ Povrly

byla otevřena dne 28.  srpna 1976. Od 1. února 2001 má škola statut Tréninkového centra

vzdělávacího programu Začít spolu. V roce 2009 získala škola titul Ekoškola. Škola se také

profiluje výukou povinného předmětu Etická výchova od 3. do 8. třídy. Od října 2014 nese

titul Etická škola stříbrného stupně. Vzhledem k nadstandardní spolupráci školy s Univerzitou

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem získala škola v roce 2013 statut Fakultní škola

Pedagogické fakulty UJEP. V roce 2017 získala škola v rámci projektu Finanční gramotnost

do škol Certifikát Finančně gramotná škola zlatého stupně. 

 7.1 Identifikační údaje školy

Název školy: ZŠ a MŠ Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Adresa školy: 5. května 233, 403 32, Povrly

Telefon: +420 731 495 483

E-mail: zspovrly@volny.cz

Internetová stránka: www.data.zspovrly.cz

Ředitelka školy: Mgr. Věra Slezáčková

Zástupce ředitelky: Mgr. Tomáš Skála

Zřizovatel: obec Povrly

Koordinátor EVVO: Mgr. Nikola Müllerová

IČO: 72743921

REDIZO: 600 085 775

 7.2 Organizace provozu školy

Na prvním stupni je evidováno 111 žáků ( 7 tříd) a na druhém stupni 77 žáků (4 třídy),

celkem  188 žáků  (11 tříd).  Vyučování  probíhá  podle  školního  vzdělávacího  programu

pro základní vzdělávání – Začněme spolu č.j.: ZŠPo/605/2019/ZŠ (verze 10.0) . Dokumentace

je vedena digitální formou s využitím programu Škola Online. Škola má své webové stránky



www.data.zspovrly.cz. Na škole působí  odborný školní poradenský tým složený z výchovné

poradkyně  pro  oblast  speciálních  vzdělávacích  potřeb  žáků,  školního  metodika  prevence

realizující  minimální  preventivní  program,  koordinátor  a  metodik  informačních

a komunikačních  technologií,  metodik  školního  vzdělávacího  programu  a  koordinátor

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Škola podporuje nejen nadané žáky, ale i žáky

se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  (působí zde  5  asistentů  pedagoga).  Do  nabídky

zájmových útvarů a aktivit patří každým rokem  badatelský, šachový, výtvarný, modelářský

a sportovní kroužek. Škola nabízí i hudební a pěvecké kurzy ve spolupráci s pěveckým sborem

a ZUŠ Neštěmice.   V rámci školy působí žákovský parlament  a ekotým. Škola spolupracuje

se Školskou  radou  a  Spolkem  Rodiče  Povrly.  Možnost  navštěvovat  školu  mají  také

předškoláci v rámci přípravy na školní docházku. Součástí školy jsou školská zařízení:

• školní družina, IZO: 116 900 288 

• školní jídelna, IZO: 102 765 871 

 7.3 Umístění a velikost školy

ZŠ a MŠ Povrly, příspěvková organizace se nachází v obci Povrly. Obec Povrly leží

v údolí Královského potoka a je součástí CHKO České středohoří.  ZŠ Povrly  leží přibližně

12 km od krajského města Ústí nad Labem, centra Ústeckého kraje. Obec má velmi výhodnou

polohu – leží  na levém břehu řeky Labe,  kterým prochází  významné železniční  a  silniční

spojení. Škola je  spádová pro obec Povrly,  Blansko,  Český Bukov, Mašovice,  Maškovice,

Mirkov, Lysá, Lužec, Neštědice, Šachov a Roztoky. Škola je obklopena bohatou zelení školní

zahrady o výměře 6,2 ha. 

 7.4 Finanční zajištění školy

• zajišťovat provoz školního pozemku s možností realizace EVVO v rámci školních 
i mimoškolních aktivit

• dle možností školy dovybavovat sbírky 1. a 2. stupně pomůckami k realizaci EVVO 
ve škole

• účastnit se vypisovaných dotačních programů v oblasti EVVO – MŽP, KrÚ, MŠMT,
EU.



 7.5 Rozvojové a organizační cíle školy

 7.5.1  Zájmové vzdělávání žáků 

• zařazování  prvků  EV  při  kurzech  (lyžařský,  GO  program),  pobytech  v  přírodě,
školních výletech, exkurzích, přírodovědných vycházkách

• zařazování prvků EV při práci s dětmi ve školní družině

• účast žáků na soutěžích souvisejících s EV (BiO, ZO, FO, ChO) 

 7.5.2  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• účast učitelů a vychovatelek na seminářích a konferencích, které se týkají EV

• výměna  zkušeností  mezi  pedagogy  na  naší  škole  (např.  referování  o  navštíveném
semináři)

• výměna  zkušeností  s  pedagogy  jiných  škol  (na  konferencích,  při  vzájemných
návštěvách, výměnných pobytech apod.) 

 7.6 Podmínky školy

 7.6.1  Materiální podmínky

• škola je dobře vybavena pomůckami, učebnicemi a učebními texty

• počítačová síť s připojením na internet je rozvedena do odborných učeben a kabinetů

• postupně se vytvářejí nové odborné učebny nebo se stávající zdokonalují

• tematicky zaměřenou literaturou pravidelně doplňujeme knihovny, které jsou u všech
odborných pracoven a tříd 1. stupně

• máme kvalitní kopírovací zařízení a vybavení kancelářskou technikou

• zajišťujeme  dostatek  prostředků  na  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků
(DVPP)

• systematicky plánujeme průběžnou modernizaci učeben a doplnění školy především
interaktivními tabulemi a IT technikou. 

 7.6.2  Prostorové podmínky

• počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd



• odborné  pracovny  a  učebny:  přírodovědné  centrum  (fyzika,  přírodopis,  chemie),
učebny  zeměpisu  a  dějepisu,  etické  výchovy,  cizích  jazyků,  hudební  a  výtvarné
výchovy,  cvičná  kuchyňka,  učebny  dílen,  dvě  počítačové  učebny,  venkovní
víceúčelová učebna, skleník

• škola disponuje moderní tělocvičnou a cvičným bazénem, pro další sportovní aktivity
je k dispozici  travnaté fotbalové hřiště a zimní stadion, které jsou umístěny v obci
v blízkosti  školy.  Chybí  relaxačně  sportovní  areál  pro  míčové  hry,  který  by  byl
využíván i neorganizovaně, a dále areál pro lehkou atletiku.

• jednotlivá  oddělení  školní  družiny  mají  k  dispozici  vždy  po  dvou  propojených
místnostech, menší děti využívají dětské hřiště mateřské školy

• pedagogové  mají  zázemí  ve  svých  kabinetech  v  jednotlivých  pavilonech  školy
a ve sborovně s technickým vybavením

• všichni mají možnost se kvalitně stravovat ve školní jídelně

• v budově máme dost prostoru pro organizování mimoškolních aktivit žáků

 7.6.3  Hygienické a technické podmínky

• vybavení školy odpovídá hygienickým normám a je na standardní úrovni

• organizačně  je  zajištěn  režim školy s  ohledem na  psychické  a  fyzické  zdraví  žáků
a na jejich bezpečnost

• pro odpočinek o velkých přestávkách slouží venkovní areál 

• postupně obnovujeme školní žákovský nábytek

• postupně modernizujeme sociální zařízení školy

• společně  se  zřizovatelem  hledáme  finanční  prostředky  na  snížení  energetické
náročnosti budovy (zateplení budovy, vyřešení vytápění školy)

 7.7 Pedagogický sbor

Ve  školním  roce  2020/2021  pracuje  ve  škole  22  pedagogů  a  8  provozních

zaměstnanců. Kvalifikovaný  pedagogický  sbor  sestávající  se  z  16  pedagogů  a  6  asistentů

pedagoga. K významným přednostem sboru patří: 

• dobré  věkového  složení  (zastoupeni  jsou  mladí  pedagogové,  začínající  i  zkušení

pedagogičtí pracovníci),

• vyvážené zastoupení mužů a žen na obou stupních v počtu 6 mužů a 16 žen

• celý pedagogický sbor je plně kvalifikovaný,

• výrazný zájem pedagogů o další vzdělávání a zvyšování odborné úrovně



• ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro péči o žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami. 

• odborný  servis  zajišťují:  výchovná  poradkyně,  školní  metodik  prevence  realizující

minimální preventivní program, koordinátor a metodik informačních a komunikačních

technologií, metodik školního vzdělávacího program

• ve škole působí pedagogové s rozšířenou kompetencí pro speciální pedagogiku

• výchovnou asistenci v nižších ročnících I.  stupně (především v 1. třídě) vykonávají

vychovatelky školní družiny,

• plánem dalšího vzdělávání  pedagogických pracovníků a celkovým trendem školy je

systematické,  cílené  vzdělávání  jak  jednotlivců,  tak  celého  učitelského  sboru

především orientované na inovační procesy ve školství,

• dvě učitelky jsou lektorkami vzdělávacího programu Začít spolu,

• řada učitelů je pravidelnými členy porot vědomostních soutěží a olympiád na úrovni

okresu. 

 7.8 Partneři školy

Škola úzce spolupracuje s Policií České republiky, záchrannou službou, s hasičským

záchranným  sborem,  organizací  UNICEF  a  Českým  červeným  křížem.  Dalšími

spolupracujícími  organizacemi  jsou Pedagogicko-psychologická  poradna Ústeckého kraje  -

pracoviště Ústí nad Labem, Středisko výchovné péče Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí

Ústí  nad  Labem  a  Pedagogická  fakulta  Univerzity  Jana  Evangelisty  Purkyně.  ZŠ  Povrly

ve spolupráci  s  Národním  institutem  dalšího  vzdělávání  a  Pedagogickým  centrem  v  Ústí

nad Labem organizujeme  různá  školení  pro  celé  školy  či  jednotlivce  přímo  v  naší  škole.

Spolupracujeme s otevřenou společností  STEP BY STEP Česká republika jako tréninkové

centrum vzdělávacího programu Začít spolu.

V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola zpravidla spolupracuje

s organizacemi:  Správa  CHKO  České  středohoří,  Technické  služby  Děčín,  AVE  sběrné

suroviny a. s., EKO - KOM a. s., Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Tereza -

sdružení  pro  ekologickou  výchovu,  Lesy  ČR,  Muzeum Ústí  nad  Labem a  dalšími.  Řadu

výchovně  vzdělávacích  akcí  a  volnočasových  aktivit  organizujeme  často  ve  spolupráci

s ostatními  ústeckými  školami,  UJEP  Ústí  nad  Labem,  s  Domem  dětí  a  mládeže  Ústí

nad Labem,  se  sborem  dobrovolných  hasičů  Povrly,  rovněž  s  některými  místními

podnikatelskými subjekty či jednotlivci z řad rodičů.



 8 Školní koordinátor

Do funkce školního koordinátora EVVO byla ředitelem školy ustanovena od školního

roku 2020/2021 Mgr. Nikola Müllerová. Dne  29. 6. 2020 úspěšně absolvovala specializační

studium  koordinátorů  EVVO   Praze.  Jmenovaná  vyučuje  přírodopis,  chemii,  občanskou

výchovu,  pracovní  činnosti  a  přírodopisné  praktikum.  Pravidelně  se  zúčastňuje  seminářů

v rámci DVPP, kurzů, odborných přednášek a konferencí s přírodovědnou či environmentální

tématikou.

 8.1 Charakteristika koordinátora EVVO

Školní  koordinátor  EVVO  je  pedagog  pověřený  koordinací  environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole či školském zařízení. 

 8.2 Ustanovení koordiátora EVVO

Koordinátorem  EVVO  je  ustanoven  pedagog,  který  úspěšně  absolvovali  studium

k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy (v souladu s § 9, odst. 1,

písm.  d)  vyhlášky  č.  317/2005  Sb.,  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků,

akreditační  komisi  a  kariérním  systému  pedagogických  pracovníků,  ve  znění  vyhlášky

č. 412/2006 Sb.)

 8.3 Povinnosti koordinátora EVVO

Koordinací  EVVO  mohou  ředitelé  škol  ustanovit  jednoho  (případně  více)

pedagogického pracovníka – tzv. koordinátora EVVO. Při ustanovení dbají na odpovídající

kvalifikační  úroveň koordinátora EVVO. Společně s vedením školy,  ostatními pracovníky

a dalšími partnery vytváří školní program environmentálního vzdělávání a osvěty ve smyslu

VUR.

Koordinátor EVVO dále zajišťuje:

• sledování vypisovaných grantů v oblasti EVVO,

• dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy a navrhuje

řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy,



• navrhuje možnosti ekologizace provozu školy,

• koordinuje realizaci VUR na škole,

• průběžně  zvyšuje  svou  odbornou a  metodickou  připravenost  pro  aktivity  školního

koordinátora EVVO,

• poskytuje  ostatním  pracovníkům  školy  konzultace  a  podporu  v  začlenění  VUR

do jejich činností – především v rámci vyučovaných předmětů,

• koordinuje  realizaci  plánu  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  v  oblasti

VUR,

• iniciuje  spolupráci  s  dalšími  partnery  v  oblasti  VUR,  např.  s  environmentálně

zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou)

v regionu a se středisky ekologické výchovy, ostatními školami,

• vytváří metodické výukové materiály (dle svých možností) – pracovní listy apod.

• Koordinuje přípravu a zpracování školního programu EVVO ve spolupráci s ostatními

pracovníky školy a dalšími partnery.

• Dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy, navrhuje

řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy.

• Koordinuje realizaci EVVO na škole či  školském zařízení,  spolupracuje s vedením

i zaměstnanci školy, pedagogy i provozními pracovníky.

• Poskytuje  ostatním pracovníkům školy či  školského zařízení  konzultace a podporu

v začlenění EVVO do jejich činností.

• Účastní se dalšího vzdělávání a neustále rozvíjí své vědomosti a dovednosti.

• Vyhledává možnosti a příležitosti k poznávání okolního prostředí školy.

• Koordinuje realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků v oblasti

EVVO.

• Navazuje a podporuje kontakty se středisky ekologické výchovy (SEV), neziskovými

organizacemi (NNO), subjekty poskytujícími ekologicky výchovné programy a služby

– koordinuje a využívá nabídky a služby na podporu EVVO.

• Podněcuje spolupráci s rodiči, zřizovatelem či vedením obce kde škola sídlí, partnery

v obci a regionu.

• Koordinuje a organizuje konkrétní akce a projekty.

• Podněcuje, koordinuje a osobně přispívá k ekologizaci provozu školy.

• Prezentuje činnost školy v oblasti EVVO na veřejnosti.

• Podílí se na získávání prostředků na EVVO. 



 9 Školní tým

Školní tým tvoří pevný základ pro realizaci EVVO na škole. Jeho členové:

• připravují a realizují aktivity v souladu s koncepčními materiály školy – především

ročním plánem školy a ročním programem EVVO

• plní  s  žáky  výstupy  EVVO  na  úrovni  školních  výstupů  jednotlivých  učebních

předmětů  s  pomocí  všech  aktivit,  kterými  se  realizuje  environmentální  výchova

ve škole, o vzdělávají se v oblasti UR, o spolupracují s partnery školy v oblasti VUR,

• navrhují koordinátorovi EVVO aktivity a činnosti vedoucí k realizaci EVVO ve škole.

V současné době se nejužší školní tým pedagogických i nepadagogických pracovníků

(ochotných a spolupracujících) ve věci VUR a EVVO skládá z těchto členů: 

• ředitelka školy

• statutární zástupce ředitelky školy

• koordinátor EVVO

• metodik EVVO

• pedagog 1. stupně

• pedagog 2. stupně

• hlavní asistentka pedagoga

• asistentka pedagoga

• vychovatelka ŠD

• ekonomka, hospodářka, sekretářka

• hlavní uklízečka ZŠ

• vedoucí školní jídelny

• školník



 10 Charakteristika ŠVP

Při tvorbě našeho vzdělávacího programu Začněme spolu jsme vyšli  z dlouhodobě

ověřovaného  programu  Začít  spolu  –  programu,  který  představuje  pedagogický  přístup

orientovaný  na  dítě.  Program  oceňuje  a  podněcuje  rozvoj  těch  charakteristických  rysů

osobnosti, které jsou v rychle se měnící době obzvláště potřebné. Patří k nim zejména:

• schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat

• schopnost kriticky myslet, umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost

• schopnost rozpoznávat problémy a řešit je

• představivost a tvořivost

• zájem a odpovědnost vůči společenství, obci, zemi a prostředí, ve kterém žijeme 

Názvu programu odpovídá  i  logo programu:  skládá  se ze tří  stylizovaných postav

symbolizujících dítě, rodiče a učitele. Postavy se drží za ruce a symbolizují kruh, tedy počátek

a konec všeho, stejně tak jako těsné semknutí, pospolitost, nutnost spolupráce. 

 10.1 EV jako průřezové téma

Průřezová  témata  procházejí  napříč  vzdělávacími  oblastmi  a  v  RVP  reprezentují

okruhy aktuálních problémů současného světa.  Jejich záměrem je přispět ke komplexnosti

vzdělávání  žáků, rozšíření jejich obzorů při zkoumání problémů z různých hledisek,  a tak

i k rozvoji  klíčových  kompetencí.  Každé  průřezové  téma  je  charakterizováno  významem

a postavením  v  základním  vzdělávání,  vztahem  ke  vzdělávacím  oblastem  a  přínosem

k rozvoji  osobnosti  žáka.  Doporučené  obsahy  průřezových  témat  jsou  rozpracovány

do tématických okruhů.

Průřezové  téma  Environmentální  výchova  (EV)  si  klade  za  cíl,  aby  žák  pochopil

komplexnost a složitost vztahů mezi člověkem a životním prostředím, naučil se je pozorovat

z aktuálních  hledisek  ekologických,  ekonomických,  vědecko-technických,  politických

a občanských, aby viděl souvislosti v čase a v prostoru a uměl najít  různé varianty řešení



environmentálních  problémů.  EV  má  záměr  vést  k  aktivní  účasti  na  ochraně  a  utváření

prostředí, ovlivňovat životní styl a hodnotovou orientaci žáka v zájmu udržitelného rozvoje

lidské civilizace.

Na realizaci EV se podílí téměř všechny vzdělávací oblasti. Z nich je třeba na prvním

místě jmenovat oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, které nejvíce přibližují vztah

mezi člověkem, lidskou činností a životním prostředím. 

Tematické okruhy EV:

• Ekosystémy

• Základní podmínky života

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí

• Vztah člověka k prostředí 

U  prvního  okruhu  je  obsah  zřejmý,  ten  druhý  se  věnuje  vodě,  ovzduší,  půdě,

biodiverzitě  ekosystémů,  energii  a  přírodním zdrojům.  Okruh Lidské  aktivity  a  problémy

životního prostředí obsahuje témata zemědělství, doprava, průmysl, odpady, ochrana přírody

a kulturních památek, změny v krajině. Poslední okruh Vztah člověka a prostředí obsahuje

témata  naše  obec,  náš  životní  styl,  aktuální  ekologický  problém,  prostředí  a  zdraví,

nerovnoměrnost života na Zemi.

V následující tabulce je uvedeno rozložení oblastí do jednotlivých ročníků a předmětů

v rámci ŠVP ZŠ Povrly.



 11 SWOT analýza výchozího stavu

Zkratka SWOT vznikla z počátečních písmen anglických slov: strong points = silné

stránky,  weak  points  =  slabé  stránky,  opportunities  =  vnější  příležitosti,  threats  =  vnější

hrozby.  Jeden  z  nástrojů  používaných  pro  evaluační  procesy  a  zhodnocení  východisek

a podmínek pro EVVO na škole je SWOT analýza.  Na jedné straně pomáhá identifikovat

pozitiva školy, na nichž lze stavět, a na straně druhé negativa, která je potřeba měnit

Účastníci SWOT analýzy:

• Pedagogové 1.stupně

• Pedagogové 2.stupně

• Asistenti pedagoga

• Vedení školy

• Zaměstnanci školní družiny

Forma sběru dat:

• Dotazníkové šetření

• Rozhovory s pedagogy

• Brainstorming

 11.1 Silné stránky

• V letech 2009, 2013 a 2017 škola získala titul Ekoškola

• Lokalita školy – blízkost přírody, součástí CHKO České středohoří

• Zázemí školy – venkovní zelená učebna, skalka, školní naučná stezka, rozkvetlá louka

• Propojení ŠVP a EVVO programu

• Zájem vedení o tematiku EVVO

• EVVO koordinátor

• Každoroční konání pobytového výjezdu

• Zapojení dětí a celých rodin do recyklace surovin

• Spolupráce s celou řadou organizací, klubů, center a institucí



• Materiální a technická vybavenost školy

• Aktivní zapojení všech nebo většiny žáků do aktivit školy

• Ekologizace provozu školy

• Zavedené programy pro recyklaci

• Bohatá vybavenost kabinetů

• Kvalitní tým pedagogů

• Nabídka dalšího vzdělávání v oblasti EVVO a VUR

• Upravené a inspirující prostředí školy

 11.2 Slabé stránky – dělit dle četnosti

• Málo článků v regionálním tisku k prezentaci výstupů EVVO

• Nedostatečné využití školního pozemku - nedat

• Materiální zajištění EVVO

• Přemíra aktivit ve škole

• Finančně nákladná dostupnost pobytů pro žáky ZŠ ve střediscích ekologické výchovy 

• Malá finanční podpora z jiných zdrojů

• Nedostatek časového prostoru pro realizaci aktivit

• Nedaří se efektivně třídit odpad

• Nedostatečná propagace a publicita školy

 11.3 Příležitosti a vize

• nevyčerpatelné množství témat EVVO

• Odbornost koordinátora

• Možnosti navázání další spolupráce 

• Ochota některých rodičů zapojovat se do smysluplných akcí

• DVPP v oblasti EVVO

• Využití projektového vyučování

• Oživení výuky spoluprací 1. a 2. stupně

• Oživení výuky větším množstvím exkurzí

• začlenění jazykářů do mezinárodní spolupráce

• Realizace nových tematických dnů se zapojením rodičovské veřejnosti 



• rozvíjející se školní zahrada s učebnou v přírodě

• využití badatelské výuky 

 11.4 Rizika a hrozby

• Nedostatečné EVVO evaluace

• Někteří pedagogové nemají představu, co vše do EVVO patří

• Nedostatek času ve výuce na zařazení EVVO témat

• Rozvoj a prohlubování environmentálního myšlení je ve většině případů pouze 

na úrovni školy

• Nezájem odborníků o vedení zájmových kroužků s ekologickou tématikou

• Zneužití nadšení žáků ze strany organizací zabývajících se výkupem druhotných 

surovin

• Přetížení pracovníků školy mnoha aktivitami

• Nezájem ze strany žáků i některých rodičů

• Nedostatek finančních prostředků

• Zaneprázdněnost učitelů

• Nezájem žáků a rodin o dobrovolnou činnost 



 12 Dlouhodobý plán EVVO

Provedením SWOT analýzy v srpnu 2020 byly za pomoci všech zaměstnanců školy shrnuty

a zhodnoceny  slabé  a  silné  stránky,  příležitosti,  vize,  rizika  a  hrozby  na  ZŠ  Povrly.

Na základě toho byly ve spolupráci s ředitelkou školy stanoveny dlouhodobé cíle, o jejichž

naplnění bude škola v následujícím pětiletém období usilovat.

Obecné cíle školy:

 Aplikovat  EV do  každodenní  výuky,  aby  byla  vnímána  jako  samozřejmá  součást

našeho života.

 Vést  žáky  k  nabytí  vědomostí  v  oblasti  ekologické  výchovy  a  připravenosti

ekologicky myslet a jednat

 Vést žáky k poznávání regionálních a místních problémů životního prostředí

 Vytvořit návyky potřebné pro ochranu životního prostředí v praktickém životě

 Zaměřovat se na zdravé stravovací návyky a dodržování pitného režimu

 Podporovat ekologizaci provozu školy

 Umožňovat a prohlubovat odbornou přípravu koordinátora EVVO a  další vzdělávání 

pedagogů v oblasti EVVO a VUR

 Zdokonalovat estetické, bezpečné a zdravé prostředí ve škole i v jejím okolí

 Podporovat aktivity v přírodě v oblasti školních i mimoškolních aktivit

 Usilovat o kvalitu mezilidských vztahů a snažit se o vytvoření celkové dobré 

atmosféry ve škole i na akcích mimo školu

 Pochopit základní princip udržitelného rozvoje – vztahů jednotlivce a společnosti 

k přírodnímu, ekonomickému a sociálnímu prostředí.

 12.1 Cíle v oblasti managementu

a) podporovat DVPP v oblasti ekologie

b) pokračovat ve stávající spolupráci s vybranými organizacemi

c) rozšiřovat počet organizací, se kterými škola spolupracuje (NP ČS, CHKO LP, KEV)

d) propojovat nadále ŠVP a EVVO programu

e) obhájit titul Ekoškola

f) získat titul Škola pro udržitelný život

g) využít granty a dotace MÚ, KÚ a dalších institucí



h) využít  projekty  některých  firem  k  modernizaci  vybavení  školy (VEOLIA,  ČEZ,

Albert, IKEA)

i) oslovit s žádostí o sponzorský dar firmy z Ústí nad Labem a okolí 

j) získat finanční a materiální dotace na realizaci EVVO na škole

 12.2 Cíle v oblasti výchovy a vzdělávání

a) vést děti důsledně k třídění a recyklaci materiálů

b) postupně  rozšiřovat  nabídku  přírodovědných  kroužků  a  kroužků  s  ekologickou

tematikou (např. Badatelé, Ekotým, Mladý zdravotník, Veselá věda)

c) vytvářet z žáků zodpovědné a šetrné spotřebitele

d) podporovat  a  podněcovat  účast  žáků  v  přírodovědně  a  ekologicky  zaměřených

soutěžích 

Dílčí cíl 1: Intenzivní využívání školní zahrady jako učebny v přírodě pro výuku a jiné školní 
aktivity

Nástroje: vystoupení koordinátorky EV na pracovní poradě – informace a požadavky 
na kolegy - sběr nápadů vyučujících a vychovatelek ŠD – brainstorming, popř. písemně - 
výběr

návrhů a jejich začlenění do Ročního plánu EV školy, ustanovení termínů a odpovědností 
za akce.

Indikátor naplnění: školní zahrada a učebna v přírodě jsou využívány k výuce alespoň 1x 
týdně každou třídou prvního i druhého stupně - prostory školní zahrady jsou využívány 
k pobytu školní družinou - na zahradě se konají alespoň tři celoškolní akce za školní rok.

Dílčí cíl 2: Postupné rozšiřování stanovišť školní zahrady jako učebny v přírodě – bylinková 
zahrádka, zelené učební plochy, kapradinový záhon, zeleninové záhonky, bobulové keře 
v ovocném sadu

Nástroje: konzultace s projektantem a zahradním architektem, nákup stavebních materiálů 
a vhodných rostlinných druhů na osázení, projektová dokumentace jednotlivých stanovišť 

Indikátor naplnění: nová stanoviště na školní zahradě sloužící k výchově a vzdělávání žáků

Dílčí cíl 3: Realizace akcí a projektů s ekologickou tématikou a programem odkazujícím 
na tradice, významné dny a významné osobnosti regionu

Nástroje: Informační plakáty a rozhlasové hlášení v obci i ve škole. Seznam žáků, kteří 
vlastní kolo.



Indikátor plnění: Celoškolní akce v rámci školy a obce – Den Země (úklidové práce v rámci
CHKO České středohoří), Den vody (úklid obecního Královského potoka), Den ptactva 
(ochrana ptactva v rámci CHKO), Den jízdního kola ( Projekt Na kole do školy – alespoň 
5 žáků z každé třídy jede na kole do školy namísto jízdy autem)

 12.3 Cíle v oblasti zdraví a zdravého životního stylu

a) seznamovat děti s pravidly zdravého životního stylu

b) upevňovat kladný postoj dětí ke sportu a ke zdravému životnímu stylu

c) efektivně spolupracovat se školní jídelnou (např. chorvatský den, norský den, italský

den)

d) podporovat estetiku prostředí školy a okolí školy 

 12.4 Cíle v oblasti ekologizace provozu školy

a) vést žáky i zaměstnance k ekologickému chování a k šetrnému nakládání se školním

majetkem

b) promyslet možnou úsporu energií i vod při provozu školy

c) zefektivnit třídění odpadu v kabinetech, odborných učebnách i ve sborovně školy

Dílčí  cíl  1:  Podpora  nákupu školních  potřeb  z  recyklovatelného  a  100% odbouratelného

materiálu tzv. ekologicky šetrné výrobky

Nástroje: Zmapování  nejčastěji  nakupovaných druhů zboží,  zmapování  nabídky (zejména

ceny a  kvality)  nabízeného  zboží  v  kategorii  šetrného  ekologického  výrobku,  vytvoření

ankety, vyhodnocení ankety

Indikátory  naplnění: V nákupech  je  alespoň  40%  recyklovaného  papíru  a ekologicky

šetrných prostředků (certifikace ekologicky šetrného výrobku). Evidence nákupních dokladů

a vyhodnocení na konci roku.

Dílčí cíl 2: Vybudování zázemí Ekotýmu, zvelebení učebny EVVO

Nástroje: Vytvoření projektu učebny a zázemí,  schválení  návrhu vedením a zřizovatelem,

financování projektu



Indikátory  naplnění: Plnohodnotné  zázemí  Ekotýmu,   kompletní  dokumentace

o rekonstrukci, kvalitně vybavená učebna EVVO

 12.5 Cíle v oblasti spolupráce s veřejností

a) prezentovat  školu  a  její  akce  ve  školním  časopise  Buňka,  obecním  zpravodaji

a regionálním tisku

b) podněcovat a podporovat účast rodičů a místních obyvatel na akcích školy

c) podporovat a zmodernizovat propagaci Ekoškoly, zaměřit se na publicitu Ekoškoly

d) zaktualizovat  webové  stránky  s  tematikou  EVVO  a  pravidelně  tam  zveřejňovat

informace o dění v oblasti EVVO a VUR

e) vybudovat školu jako místo setkávání obyvatel obce

f) vyhledat vhodnou partnerskou školu zaměřenou na EV a TUR



 13 Evaluace

Cílem evaluace je zjistit, zda a za jakých podmínek byly jednotlivé cíle splněny, které

aktivity směřovali k jejich naplnění a proč se nedaří některé cíle naplnit. Úkolem koordinátora

EVVO je pak stanovit frekvenci evaluace a indikátory a jejich okruhy jak pro krátkodobé, tak

pro dlouhodobé cíle v těchto oblastech:

• Managementu

• Výchovy a vzdělávání

• Zdraví a zdravého životního stylu

• Ekologizace provozu školy

• Spolupráce s veřejností

Z pohledu frekvence je doporučeno vyhodnocovat aktivity v uplynulém školním roce

1x  ročně,  zpravidla  na  konci  školního  roku.  Dlouhodobé  cíle  a  jejich  plnění  je  vhodné

vyhodnotit po uplynutí plánovaného pětiletého období. Evaluace úspěšnosti EVVO na škole

bude v souvislosti s těmito obecnými doporučeními provedena na několika úrovních – vždy

v závěru  školního  roku  a  na  konci  období  platnosti  ŠP  EVVO.  Průběžným  sledováním

a hodnocením dlouhodobých vizí bude získán přehled o tom, zda a za jakých podmínek se

daří či nedaří cíle naplňovat.

Indikátory v oblasti managementu školy:

a) školní koordinátor EVVO je absolventem specializačního studia

b) činnost školního koordinátora EVVO je podporována ze strany vedení školy

c) školní koordinátor aktivně spolupracuje s pracovníky školy

d) pracovníci školy se vzdělávají v oblasti EVVO

e) pracovníci školy se aktivně zapojují do tvorby plánu EV i jednotlivých akcí vedoucích

k naplňování principů EVVO a TUR

f) škola propaguje své aktivity

Indikátory v oblasti výchovy a vzdělávání:

e) oblast EVVO a TUR je integrována do ŠVP



f) součástí výchovy a vzdělávání v oblasti EVVO a TUR jsou aktivizující formy práce –

např. besedy, výukové programy, apod.

g) žáci jsou zapojováni do soutěží v uvedené oblasti

h) při plánování školních výletů jsou využívána zajímavá místa našeho regionu

Indikátory v oblasti zdraví a zdravého životního stylu:

e) školní stravování odpovídá požadavkům zdravého životního stylu

f) žáci se účastní sportovních akcí – soutěží, sportovních dnů

g) žáci i učitelé zlepšují estetiku školního prostředí

Indikátory v oblasti ekologizace provozu školy:

d) je aktivně a správně tříděn papír, plasty a směsný odpad, bioodpad, hliník, elektro,

baterie

e) vytříděný  odpad  je  ukládán  do  odpovídajících  kontejnerů  či  pravidelně  odvážen

za pomoci služeb svozu odpadu

f) proběhl jednorázový celoškolní sběr papíru, zisk z něj je využit na podporu EV

g) nádoby na sběr odpadu ve škole jsou řádně označeny

h) úspory vod a energií

i) upřednostňování ekologicky šetrných výrobků v provozu školy

j) revitalizace a rekonstrukce okolí budovy školy a školní zahrady

k) častější pobyt dětí v přírodní učebně

l) fungující Ekotým

m) zmodernizování učebny EVVO 

n) dobudování  a  vybavenost  učebny  v  přírodě  a  zahradního  domku  -  bylinková

zahrádka, kapradinový záhon,  zahradní a pracovní náčiní v zahradním domku

Indikátory v oblasti spolupráce s veřejností:

g) aktivní účast rodičů na akcích školy

h) publikování  článků ve školním časopise Buňka, obecním zpravodaji  a  regionálním

tisku

i) škola obhájí další titul Ekoškola



j) přehlednost a funkčnost webových stránek s EVVO tematikou

k) úspěchy žáků v přírodovědně a ekologicky zaměřených soutěžích



 14 Krátkodobý plán EVVO

 14.1 Celoročně 

• péče o zeleň, životní prostředí a čistotu ve školním areálu 

• péče o květinovou výzdobu a pokojové rostliny ve škole 

• třídění odpadů ve třídách, kabinetech a na chodbách

• ekologizace  provozu  školy  včetně  úspory  energií,  vody  i  využívání  ekologických

prostředků k úklidu 

• pokračování v projektu Recyklohraní (sběr baterií a elektrozařízení malého i velkého,

zajištění odvozu k recyklaci, plnění úkolů) 

 14.2 Měsíčně

ODPADY

Dlouhodobý cíl - správně a efektivně třídit, snižovat  množství odpadů,  účinně využívat 
bioodpad

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

Kontrola  správného 
třídění odpadů ve 
třídách a učebnách

Kontroloři z 
Ekotýmu

Zpráva kontrolora, hlášení
ve školním rozhlase

průběžně celý školní rok
2020/2021

Sběr baterií a 
vysloužilých 
elektrospotřebičů

Plnění úkolů v rámci 
projektu 
RECYKLOHRANÍ

TU, kontroloři z 
Ekotýmu - odpady

Odvozové listiny, přehled 
sběru ve třídách, 
výsledková listina soutěže
ve sběru baterií a elektra

průběžně celý školní rok
2020/2021

červen 2021

Podpořit ve škole i v 
obci zavedení košů a 
popelnic na bioodpad

Konzultanti z 
Ekotýmu – obec 
Povrly

Průzkum ve škole, setkání
se starostou  obce Povrly

září 2020

Propagace používání 
vymývatelných lahví na 
pití

Ekotým Výsledek průzkumu před 
a po osvětě, vyhodnocení 
– srovnání stavu

duben 2021

Povrlský Blešák – 
uspořádání blešího trhu 
- akce k tématu: 
Předcházení vzniku 
odpadů, šetrný 
spotřebitel

Ekotým Fotografie a zpráva web, 
média
portfolia tříd

prosinec 2020



VODA 

Dlouhodobý cíl - sledovat a snižovat spotřebu vody, vážit si vody, podporovat a podněcovat 
ochranu vody v místě

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

Kontrola stavu 
vodovodních baterií, 
splachovadel, nákup 
perlátorů

Kontroloři z 
Ekotýmu - voda

Záznamový sešit služeb a 
pana školníka

průběžně celý rok

jaro 2021

Záznam spotřeby vody Kontroloři z 
Ekotýmu, pan 
školník,  paní 
ekonomka

Tabulka se záznamy 
spotřeb, srovnávací grafy, 
roční vyúčtování

průběžně celý rok
duben 2021

Projektový den - 
Světový den vody 
22.3.2021

Ekotým, 
pedagogický sbor, 
dobrovolníci

Fotografie a zpráva web, 
média
portfolia tříd

březen 2021

Exkurze do čističky 
odpadních vod

TU Fotografie a zpráva web, 
média,
portfolia tříd

květen 2021

Sledování kvality vody 
okolních vodních zdrojů

Müllerová, žáci 
PVK – 
Přírodopisné 
praktikum

Výsledky rozboru kvality 
vody

duben, červen 2021

ENERGIE 

Dlouhodobý cíl - sledovat a snižovat spotřebu energií, uvědomovat si důležitost zdrojů

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

Monitorování 
pokojové teploty ve 
třídách a učebnách 
během topné sezóny, 
správné větrání, 
regulace teploty s 
využitím 
termoventilů

Ekotým, služby 
ve třídách

Tabulky s naměřenými 
teplotami, zpráva  s 
vyhodnocením (web a 
školní rozhlas)

průběžně během topné sezóny

Monitorování roční 
spotřeby elektřiny a 
spotřeby tepla, 
monitorování 
množství vyrobené 
elektřiny 
fotovoltaickými 
panely

Ekotým, paní 
ekonomka, pan 
školník

Tabulky s odečtenými 
hodnotami, zpráva  s 
vyhodnocením (web a 
školní rozhlas)

průběžně celý rok, na konci 
období



PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

Dlouhodobý cíl – zlepšovat a zkvalitňovat prostředí školy a školního pozemku, vytvářet 
přívětivé klima

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

Úprava školního 
pozemku – tvorba 
nových stanovišť 
(kapradinový záhon, 
bylinkový svah, 
zeleninový záhon, 
vermikompostér)

Müllerová, 
Strnadová, 
Hauzner

Zprávy na webu školy, 
fotografie

červen 2021

Kompletní výstavba 
chodníků a 
venkovních schodišť 
v okolí školní 
budovy

vedení školy, 
zřizovatel školy

Zprávy na webu školy, 
fotografie, média

prosinec 2020

Kompletní 
rekonstrukce 
vnitřních prostor – 
chodby, odborné 
učebny, šatny a 
bázen

Vedení školy, 
zřizovatel školy

Zprávy na webu školy, 
fotografie, média

prosinec 2020

ŠUŽ projekt Müllerová, 
Strnadová, výběr
žáků 7. a 9. třídy 
v rámci PVP

Prezenční listina, 
dokumentace projektu, 
spolupráce s obcí, web 
školy a obce, 
spolupráce s místní 
pilou

listopad 2020 – květen 2021 

DOPRAVA 

Dlouhodobý cíl – zodpovědně a zdravě se dopravovat, uvědomovat si vliv dopravy na ŽP

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

Kampaň obyčejného 
hrdinství – Bojujeme 
za udržitelnější život

Žáci 7., 8., 9. 
třídy, 
dobrovolníci z 
řad rodičů a 
pracovníků školy

Web školy, 
dotazníkové formuláře

2. listopadu – 8. listopadu 2020

Anketa o způsobu 
dopravy žáků a jejich
zaměstnanců do 
školy

Kontroloři z 
Ekotýmu - 
doprava

Výsledky anket 
zveřejněné na webu a 
ve školním rozhlase

leden 2021

červen 2021

Propagace 
ekologických 
způsobů dopravy – 
Pěšky nebo na kole 
(Světový den kola)

Ekotým, 
dobrovolníci

Zpráva z akcí 
uspořádaných 
Ekotýmem školy, web 
školy, fotografie, školní
rozhlas

3. června 2021



JÍDLO A SVĚT 

Dlouhodobý cíl - upevňovat zdravý životní styl, podporovat zdravou stravu, využívat lokální 
suroviny

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

 „Výživa hrou“ - 
Nadační fond Albert 
- Zdravá pětka

Suková, 
Müllerová, 
Strnadová

Žákovské a třídní 
portfolio, zdravé 
svačinky, zpráva web 

1. března – 5. března 2021

 Jídlo a svět
alternativní způsoby 
stravování

Zpráva web, fotografie,
výstupy, pokrmy

3.března – 5. března 2021

„Zdravá pětka“ - 
Nadační fond Albert 
- Zdravá pětka 

Strnadová, 
Müllerová

3 druhy zdravých 
svačin, fotografie, 
záznamový list 

květen 2021

Mezinárodní 
kuchyně ve školní 
jídelně (Italský den, 
Španělský den aj.)

Konzultanti z 
Ekotýmu - jídlo, 
paní kuchařka, 
pan kuchař 

Anonymní anketa – 
zhodnocení menu

průběžně celý rok

BIODIVERZITA

Dlouhodobý cíl – ochrana přírody v místě, podpora rozmanitosti druhů

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

Mezinárodní den 
ptactva 1.4.2021 – 
výroba a instalace 
ptačích budek

Ekotým, 
dobrovolníci, 
Hauzner

Fotografie a zpráva 
web, média
portfolia tříd

duben 2021

Monitoring ještěrky 
zelené

Ekotým, TU, 
dobrovolníci

Fotografie, web školy jaro 2021

Záchrana mloka 
skvrnitého v obci

Ekotým, TU, 
dobrovolníci

Fotografie, web školy jaro 2021

KLIMATICKÉ ZMĚNY

Dlouhodobý cíl - upevňovat zdravý životní styl

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

Mise CO2 Ligy Müllerová, 
Strnadová, žáci 
PPř, 

Prezenční listina, 
pravidelné schůzky s 
konzultantem

listopad 2020 – květen 2021 

NEPZ – Oko Země, 
Africká řeka Nil

Strnadová Přednáška, světový 
monitorovací projekt

listopad – prosinec 2020



ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

Dlouhodobý cíl - upevňovat zdravý životní styl

ČINNOST ZODPOVÍDÁ: ZPŮSOB 
MONITOROVÁNÍ:

TERMÍN:

Povrlský Blešák – 
uspořádání blešího 
trhu
- akce k tématu: 
Předcházení vzniku 
odpadů, šetrný 
spotřebitel

Ekotým, TU Fotografie a zpráva 
web, média
portfolia tříd

prosinec 2020

Kontrola nákupu 
výrobků s 
ekoznačkou, výrobků
z recyklovaných 
materiálů

Ekotým – šetrní 
spotřebitelé, paní
ekonomka

Objednávky a faktury 
školy

Průběžně celý rok

Kampaň obyčejného 
hrdinství – Bojujeme 
za udržitelnější život

Žáci 7., 8., 9. 
třídy, 
dobrovolníci z 
řad rodičů a 
pracovníků školy

Web školy, 
dotazníkové formuláře

2. listopadu – 8. listopadu 2020



ZÁVĚR

Součástí  EVVO není  jen  vzdělávat  a  vychovávat  žáky  k  úctě  k  odkazu  předků,

k okolnímu prostředí a ke všemu živému, velmi důležité  je umět žáky zapojit  do procesu

bádání, tvorby nových otázek a následné hledání odpovědí. Nedílnou součástí tohoto procesu

je  také  umět  výsledky  své  práce  náležitě  prezentovat  –  ať  už  před  spolužáky  ve  třídě,

vyučujícími nebo před širokou veřejností. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta se

nabízí jako ideální možnost veškeré tyto aktivity si vyzkoušet a zároveň se nenásilnou formou

začít  zajímat  o  prostředí  kolem  sebe.  Pokud  se  pedagogům  školy  podaří  pro  ochranu

životního prostředí nadchnout své žáky, je velká pravděpodobnost, že tito nebudou lhostejní

k dění ve svém okolí, ve svém regionu ani na celé planetě.
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Seznam použitých zkratek

BOV Badatelsky orientovaná výuka

DDM Dům dětí a mládeže

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků

ČZSP Člověk, zdraví a svět práce

EV Ekologická výchova

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO Chráněná krajinná oblast

LVK Lyžařský výcvikový kurz

MŠ Mateřská škola

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NPR Národní přírodní rezervace

PP Přírodní památka

SWOT Metoda strategické analýzy

ŠPEV Školní program ekologické výchovy

ŠUŽ Škola pro udržitelný rozvoj

ŠVP Školní vzdělávací program

TSMP Technické služby města Přerova

TUR Trvale udržitelný rozvoj

UR Udržitelný rozvoj

VŠ Vysoká škola

VUR Výchova k udržitelnému rozvoji

ZŠ Základní škola

ŽP Životní prostředí
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