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        Roční plán EVVO pro školní rok 2022/2023 

               Vzdělávací cíle programu EVVO a výstupy cíle EVVO: 

• porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností 

na prostředí  

• uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování  

• vnímat život jako nejvyšší hodnotu  

• chovat se odpovědně ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů  

•  mít základní znalosti, dovednosti a návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana 

vůči prostředí  

• žáky vést k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí tak, aby se v budoucnu stala 

nedílnou součástí jejich života profesního i soukromého   

• podporování žáků v uvědomění si, že každý člověk může pozitivně ovlivnit stav životního 

prostředí, že každý z nás má odpovědnost vůči budoucím generacím  

• pochopení a přijetí zásad trvale udržitelného rozvoje  

• utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí  

• utváření vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

                                   K dlouhodobým cílům řadíme: 

• rozvoj ekologické etiky, vztah žáků k životnímu prostředí v jejich okolí (doma i ve škole)  

• výchova k myšlení v souvislostech, pochopení nutnosti společného řešení ekologických, ekonomických 
a sociálních problémů současného globálního světa  

• vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí  

• zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících se životním prostředím  

• vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy  

• navazovat spolupráci s ekologickými organizacemi  
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Termín 
MĚSÍČNÍ ROZPIS AKCÍ 

                            Název akce 
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Sběr  kaštanů, žaludů – pro Lesy ČR Krabice ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

Tvorba herbářů - celoročně Folie, složky ZŠ Učitelé, asistenti 

(Evropský) mezinárodní den bez aut 22. 09. Plakáty ZŠ Třídní učitelé 

Úklid prostorů před budovou školy  

Mirkův pramen – úprava okolí 

Výbava pro úklid, 

nářadí 

ZŠ Učitelé, asistenti 

ŘÍ
JE

N
 

Den stromů – projektový den 20. 10. Výsadba stromů ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

Sběr vršků od minerálek Skladovací pytle ZŠ Třídní učitelé 

Rostliny a živočichové v Jeseníkách 

Vycházky, exkurze, hry, terénní aktivity, 

výtvarné a rukodělné práce. Témata 

jednotlivých ročníků – viz ŠVP 

Tematická výuka,  

Vyplněné PL  

ZŠ Třídní učitelé 

Ukliďme město – projektový den Pracovní pomůcky, pytle ZŠ ŠG, učitelé 

LIS
TO

PA
D

 

Zahrada – hrabání listí – projektový den Nářadí  ZŠ ŠG, Učitelé, 

asistenti 

Sběr a práce s přírodninami Výtvarné pomůcky ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

Lesní pedagogika – lesy ČR Přednáška  ZŠ  

Výroba ptačích budek, krmítek pro veverky  

a domků pro ježky na zimní období 

Rukodělné práce ZŠ Učitelé PV, asistenti 

PR
O

SI
N

EC
 

Proměny přírody – tematické vyučování Výtvarné a psací potřeby ZŠ Učitelé, asistenti 

Výroba vánočních ozdob z přírod. mater Pomůcky  ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

Planeta Země 3000 Filmový dokument, 

tematická výuka 

ZŠ Učitelé, asistenti 

Vánoční strom pro lesní zvěř Krmivo, ovoce ZŠ Učitelé, asistenti 
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Třídění odpadků, recyklujeme Tematická výuka, zhodnocení ZŠ Učitelé, asistenti 

Stavby ze sněhu, úklid sněhu Zimní oblečení, nářadí ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

Výsev semen a příprava na sadbu zeleniny Truhlíky, semena, hlína ZŠ Učitelé PV, asistenti 

Dokrmování  lesní zvěře Krmivo ZŠ Učitelé 

ÚN
O

R 

Léčivé rostliny a jejich využití Tematická výuka ZŠ Učitelé 

Zdravá výživa Jednoduché pokrmy ZŠ Učitelé, asistenti 

Tvoříme z vršků a petek  Pracovní materiál  ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

BŘ
EZ

EN
 

Vliv ústupu pralesů – ohrožení živočichů Dokumenty, tem. výuka ZŠ Učitelé 

Sazenice na výsadbu, setí rostlin Rostliny ZŠ Učitelé PV, asistenti 

Světový den vody 22. 03. Vycházka ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

Uklízíme Česko Nářadí, odpadkové pytle ZŠ Učitelé, asistenti 

D
UB

EN
 

Cyklisté Tematická výuka, BESIP ZŠ Učitelé , asistenti 

Jarní herbář  Přírodovědné jarní vycházky ZŠ Učitelé, asistenti 

Den Země 22. 04.  Pomůcky dle požadav. uč. ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

Práce na školní zahradě a ve skleníku Nářadí ZŠ Učitelé PV, asistenti 

KV
ĚT

EN
 

Umím pomoci Beseda ZŠ Učitelé, asistenti 

Sportovní den – pobyt v přírodě Plnění úkolů během 

vycházky 

ZŠ, ŠD ŠG,Učitelé, asistenti 

Lesní pedagogika – Lesy ČR Přednáška ZŠ Učitelé, asistenti 

Č
ER

V
EN

 

Školní výlety a exkurze s prvky 

environmentální výchovy - EKODEN 

Výukové programy ZŠ,  Učitelé, asistenti 

Návštěva Ekofarmy Vycházka ZŠ, ŠD Učitelé, asistenti 

Úklid v prostoru okolo školy Výbava pro úklid ZŠ Učitelé PV, asistenti 
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Celoroční aktivity školy  

  

  

Termín  Název akce   
použité 
prostředky  Zúčastnění  

Zodpovídající  
pracovníci  

 

Recyklohraní: sběr drobného 
elektroodpadu a baterií, plnění 
soutěžních úkolů (celorepublikový 
projekt)                           

PL a zadané  
úkoly,  
zajištění  
odvozu  

všichni    ŠG 

Odpadové hospodářství: sběr papíru, 
hliníku, třídění plastů, papíru, skla 
apod.  
(celoorganizační projekt).   

kontrola 
sběrných 
nádob, 
zajištění  
odvozu  

všichni   ZŠ :ŠG, ŠD:IS.MP   

Nákup  ekolog.  šetrných 
 čistících prostředků  

nabídka  
 ekolog.  
šetrných 
výrobků  

      ŠG  

Žijeme  v Jeseníkách  (tematické 
vyučování)  Různé   všechny 

ročníky  Vyučující   

EWA (environmentální výchovné a 
vzdělávací aktivity), měsíční aktivity 
vztažené k výrazným tématům EVVO  

Různé   1.-9. ročníky   Vyučující  

Vyhledávání soutěží, programů, 
učeb. pomůcek, vzdělávacích akcí 
pro žáky i pedagogické pracovníky v 
rámci EV  

přehled 
nabídek akcí, 
soutěží   

   Vedení ,ŠG,MP  

  
 

    V rámci výuky budou v tomto školním roce probíhat v jednotlivých třídách akce s 
ekologickou tématikou, téma ochrany přírody, ochrany zvířat atd. Tyto akce budou 
zaneseny v plánech akcí jednotlivých tříd a potom následně, při hodnocení EVVO na 
škole ,sumarizovány a uvedeny v závěrečné zprávě.   
Při plnění celoškolního plánu EVVO mohou být některé akce přesouvány mezi měsíci, 
popřípadě plán doplňován o další akce, které mohou být škole nabídnuty nad rámec 
schváleného plánu.  
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je celosvětově uznávaný obor, 

který je po desítky let rozvíjen i v České republice. Cílem environmentální výchovy v 

České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro 

environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a daných 

možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. 

Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské 

a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského 

chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a 

právních prostředků.   

Průřezové téma Environmentální výchova je ve Školním vzdělávacím programu 

realizováno formou začleňování EV témat do výuky jednotlivých předmětů s důrazem 

na využití mezipředmětových vztahů, na chápání souvislostí, se zařazováním řešení 

problémových úloh a her pro globální výchovu. Získané poznatky budou uplatňovány 

a prohlubovány při  školních akcích uvedených v Ročním plánu EVVO (projektech, 

soutěžích, tematických dnech apod.). Plán bude dle aktuální situace doplňován a 

konkretizován.  

Pro správné plnění úkolů EVVO budou pro celou organizaci celoročně zabezpečena 

výměna odpadních nádob na třídění odpadu. Na úseku školy a domova vymezit úkol 

pro žáky a děti ve věci hlídání správného třídění odpadu – tyto děti budou oceněny v 

rámci Města Vrbno pod Pradědem.  

Ve školním roce 2022/2023 se zaměřit na výuku v přírodě, věnovat maximální pozornost 

školní zahradě a využití dřevostavby, vypracovat projekt na její znovu otevření a využití 

těchto prostor pro výuku přírodopisu, přírodovědy a dalších předmětů. 

                    

                                                                             Mgr. Šárka Glacová, koordinátorka EVVO  

                                                                         

 

Ve Vrbně pod Pradědem, 30. září 2022 

 
Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace 
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem 
nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace 
793 26 Vrbno pod Pradědem 
mob.: 797 972 724, tel.: 554 751 720 
e-mail: jan.vavrik@ddvrbno.cz  
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