
 

Plán enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Roční plán EVVO vychází z cílů dlouhodobého plánu s upřesněním a doplněním o akce a úkoly pro 
školní rok 2022/2023.  

Všeobecné úkoly  

• Koncepčně a systematicky uplatňovat Metodický pokyn k EVVO MŠMT.  
• Naplňovat dlouhodobý plán EVVO pro naši školu.  
• Spolupráce vedení školy s koordinátorem EVVO na škole, umožnit mu DVPP v této 
oblasti.  
• Umožnění všem učitelům účast na akcích DVPP v oblasti EVVO.  
• Zveřejňovat informace o činnostech a nabídkách všech institucí zabývajících se EVVO.  
• Zařazovat EVVO do všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu včetně zařazování 
projektového vyučování.  
• Podporovat účast žáků na exkurzích.  
• Vést žáky ke kladnému vztahu k zdravému životnímu stylu a životnímu prostředí.  
• Vést žáky k aktivnímu se zapojení do aktivit vedoucích k ochraně životního prostředí.  
• Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje v praxi chodu školy, uplatňovat úspory 
zdrojů energie a surovin (předcházení odpadům, třídění odpadu, šetření vodou a 
elektrickou energií, při nákupu kancelářských a provozních prostředků pro zajištění chodu 
školy vybírat výrobky šetrné vůči životnímu prostředí).  

 

STRUČNÝ PŘEHLED AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023  

Popis aktivity  období  

Den bez aut – Poznej okolí školy (SOŠ) 09/2022 

Podpora biodiverzity v okolí školy – péče o hmyzí hotel a broukoviště (SOŠ)  9 - 10/2022  

Podpora přezimování a hnízdění ptáků v našem městě (SOŠ i SOU) 11/2022 - 05/2023  

Ochutnávka potravin bez palmového oleje + receptář (SOU) 02/2023 

Den bez palmového oleje (SOU) 02/2023 

Světový Den vody 2021 (SOŠ) 03/2023  

Den země (SOŠ i SOU)  04/2023 

Krajská konference koordinátorů EVVO  05/2023 

Podpora biodiverzity  – výsadba nového záhonu trvalek  (SOŠ i SOU) 04-05/2023 

Výsadba stromu „Sázíme budoucnost“ (SOŠ i SOU)  04-05/2023 

ÚKOLY PRŮBĚŽNĚ PLNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE   
 

Zlepšení stavu třídění odpadu ve třídách a prostorách školy (SOŠ a SOU) průběžně  

Sběr papíru  a elektrozařízení (SOŠ a SOU) průběžně 

 

 

Zpracovala Mgr. Hana Císařová, metodik EVVO 


