
 

 

Školní program EVVO 
EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 
Zpracováno v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty, č.j. :16745/2008 – 22 
 

Program stanovuje: 
 

 vzdělávací cíle a výstupy, výchovné a vzdělávací strategie a tematické zaměření EVVO na 
škole 

 rozvojové a organizační cíle školy, postupy k zajištění EVVO ve vzdělávání všech žáků a 
dále rozvojové a organizační cíle zejména v oblastech: 

 zájmového vzdělávání žáků 
 dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 materiálního, prostorového, finančního zajištění EVVO 
 environmentálně vhodného provozu školy a školního areálu 
 spolupráce školy s okolím (s rodinou, obcí, s neziskovými organizacemi, s podnikatelskou 

sférou a dalšími subjekty) 

 
Čl. 1 

Vzájemná provázanost se školním vzdělávacím programem – ŠVP: Šance pro všechny Hlavní cíle jsou 
stanoveny v učebních osnovách a průřezových tématech v těchto oblastech: 

 
E1 – Ekosystémy – současný stav, ovlivnění přírody v průběhu civilizace 
 
E2 – Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda – současný stav a změny vlivem civilizace;  
využívání přírodních zdrojů 
 
E3 – Lidské aktivity a podmínky životního prostředí – zemědělství a životní prostředí; doprava a její 
vliv na životní prostředí; průmysl a životní prostředí; ochrana přírody a kulturních památek 
 
E4 – Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje a jejich původ, řešení odpadového 
hospodářství), ochrana životního prostředí v obci 
 

Čl. 2 
Všechny stanovené výstupy ŠVP jsou realizovány: 
 
a) v jednotlivých učebních předmětech /podle vyznačených odkazů v odstavci Přesahy a vazby/ 
Zodpovídají: všichni učitelé jednotlivých předmětů 
 
b) při školních akcích zaměřených na EVVO /Evropský týden mobility, Den Země, sběrové akce, 

projekty ve spolupráci se zřizovatelem/ 
Zodpovídá: vedení školy 
 
c) při exkurzích /Čistička odpadních vod Bolatice, Borová, ZOO Ostrava, Přečerpávající 
elektrárna Dlouhé Stráně, Arboretum Nový Dvůr/ 
Zodpovídají: třídní učitelé nebo pověření pracovníci školy 



Čl. 3 
1) Formy vzdělávání žáků: 
 výuka /osnovy učebních předmětů/ 
 zájmová činnost /kroužky/ zaměřená na přírodu a ekologii 
 aktivity školní družiny 
 
2) Formy vzdělávání učitelů 

 pracovní porady /schválení a hodnocení plánu EVVO, příprava  a organizace akcí školy/ 
 DVPP /využití nabídek školicích středisek/ 
 další studium /koordinátor EVVO/ 

 
Čl. 4 

Školní zahrada, školní areál 
 
Velkou výhodou je poloha školního areálu – okraj vesnice. Součástí školního areálu je školní hřiště 
a školní zahrada, která je využívána převážně pro pohybové aktivity žáků mateřské školy i 
základní školy. Asi jeden kilometr je vzdálen les. Vše je využíváno k aktivitám v rámci EVVO. 
Hlavní školní zahrada bude sloužit jako centrum ekologické výchovy pro výuku i další možné 
aktivity. Její současná přestavba probíhá v jednotlivých etapách podle stanoveného plánu a 
reálných možností. 
 

Čl. 5 
Spolupráce školy s dalšími subjekty 
 

Obec Bolatice /zřizovatel školy/ - hlavní partner při realizaci programu EVVO. Zajišťuje 
finančně většinu uskutečňovaných aktivit, pomáhá škole s organizací větších akcí /Evropský týden 
mobility, Den Země apod./. Pro žáky jsou pravidelně pořádány besedy se starostou obce o životě 
v obci a o ochraně životního prostředí v obci. 

 
Rodiče žáků  - aktivně se zapojují v akci Den Země /sběr  papíru, pomoc při dopravě a 

nakládání sběru do kontejnerů/. 
 

      Zahradnictví Mazal – pomoc při údržbě školních zahrad, sponzor školy 
      Technické služby Bolatice, s.r.o. – pomoc při údržbě školního areálu, sponzor školy 

 
Čl. 6 

 
Hlavní aktivity školy – akce se uskutečňují pravidelně každý rok, je třeba se zaměřit na možné další 
zpestření a zaktualizování. 
 
1.  Evropský týden mobility 

a)  Ve spolupráci s obcí Bolatice probíhá monitorování ovzduší v obci v závislosti na dopravě 
/počítání aut na výjezdech z obce/. 
b)   Na školním dopravním hřišti a přilehlé ulici probíhají koloběžkové závody pro menší děti, 
závody na kolečkových bruslích in-line, starší žáci si mohou vyzkoušet jízdu zručnosti a 
zdolávání překážek na kole. 

 
2.  Den Země 
 a) Žáci se s třídními učiteli  účastní úklidu cest v obci, vysazování stromků na bývalé skládce  
ve spolupráci a podle pokynů vedení obce, která zajišťuje pro účastníky akce na závěr táborák a další 
aktivity pro žáky. 
 b)  Dvakrát ročně je pořádána sběrová akce  /sběr papíru/ ve spolupráci s rodiči a sběrnami  
surovin. 
  
 



3. Ekologická škola 
   
Třídění odpadů – ve spolupráci se Školní samosprávou  je během celého roku monitorována situace 
v jednotlivých třídách  /třídění odpadů do tří odpadkových nádob: papír, plasty, ostatní/. Na 
chodbách školy jsou také umístěny koše se sáčky na bioodpad. Sáčky s bioodpadem  jsou pak 
ukládány v kompostérech na školní zahradě. 
Žáci mohou také odevzdávat do označených nádob hliník, použité baterie nebo menší 
elektropřístroje. 
 
 Je využívána spolupráce se společnostmi EKO-KOM a.s., EKOLAMP s.r.o., 
 ECOBAT s.r.o. a ASEKOL s.r.o., které připravují pro školy velkou soutěžní hru Recyklohraní. 
 
 
4. Zapojení do soutěží a olympiád 
  
Každoročně se žáci zapojují do soutěží a olympiád, které jsou vyhlašovány MŠMT nebo jinými 
organizacemi.  
Ve všech ročnících vyššího stupně probíhají školní kola Biologické olympiády, nejlepší žáci se 
pravidelně účastní okresních kol této soutěže. 
Žáci nižšího stupně se účastní vyhlašovaných výtvarných soutěží. 
 Soutěž ve sběru starého papíru je organizována dvakrát ročně formou soutěže mezi třídami, 
a to ve dvou kategoriích /nižší stupeň a vyšší stupeň/. Motivujícím prvkem pro žáky je získání 
Ředitelského volna pro vítězné třídy. 
 
 
5. Setkání generací 
  
O životě dříve a nyní ve vztahu k životnímu prostředí mohou žáci také diskutovat při pravidelných 
akcích školy. 
a) Předvánoční setkání  žáků 9. ročníku se zástupci různých generací je  motivováno vánočními zvyky 
a tradicemi. 
b)  Součástí oslav Dne dětí je také mezigenerační soutěž ve znalostech a dovednostech. 
 
Na obou akcích je přítomen také starosta Obce Bolatice pan Mgr. Herbert Pavera, který je rovněž 
autorem a moderátorem těchto velice zajímavých a mezi žáky oblíbených akcí. 
 
 
6. Mezinárodní spolupráce 

 
V rámci spolupráce s družebními školami /Polsko, Německo, projekt Comenius/ mají žáci 

možnost porovnávat aktivity v oblasti ochrany životního prostředí také v zahraničí. 
 
 
7. Biopotraviny, zdravá výživa 

 
Většina žáků se stravuje ve školní jídelně, kde jsou dodržovány zásady zdravého stravování. 

Pracovníci školní jídelny rovněž zajišťuje pitný režim pro žáky MŠ i ZŠ. Škola plná zdraví je projekt 
společnosti Bonduelle, ve kterém školní jídelna s touto společností spolupracuje. Jedná se o 
podporování zdravého životního stylu, zvyšování podílu zeleniny ve školním stravování. 
 
Školní jídelna rovněž zajišťuje speciální obědy dětem, které mají určenou dietu – bezlepkovou, 
bezmléčnou nebo alergickou. 
    
Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol. Žáci  1. až 5. ročníku dostávají jednou týdně na 
svačinu zdarma čerstvé ovoce nebo zeleninu.  



Čl. 7 
 

Organizační zajištění realizace školního plánu EVVO 
 
Vedení školy  

-    vytváří motivující pracovní podmínky pro práci koordinátora EVVO a všech dalších zapojených 
učitelů 
- zajišťuje spolupráci školy s obcí Bolatice a s ostatními partnery 
- zabezpečuje postupnou ekologizaci provozu školy 

 
 
Koordinátor EVVO na škole 

- pomáhá vytvořit a koordinuje realizaci EVVO na škole 
- poskytuje ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich 

činností 
- pomáhá zabezpečovat spolupráci s dalšími partnery 
- průběžně zvyšuje svou odbornou a metodickou připravenost pro činnost školního 

koordinátora 
 
 
 
Tento plán bude začátkem každého školního roku vyhodnocen a konkretizován pro nastávající 
školní rok. 
 
 
Projednáno na pedagogické radě 6. dubna 2009.  
Doplněno na pedagogické radě 28. srpna 2014. 
Doplněno a aktualizováno na pedagogické radě 30. srpna 2016. 
 
 

          
 

Mgr. David Neuvald, v.r. 
           ředitel 

 

 


