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1. Úvod 

 

Program EVVO reaguje na poţadavky, které se týkají problematiky ţivotního prostředí. Jeho 

cílem je orientace  v zákonitostech biosféry, v problémech ţivotního prostředí globálního i 

místního charakteru a hledání cest  k jeho moţné nápravě. Je postaven na předávání 

základních znalostí a praktických dovedností a návyků, které podpoří kladný vztah dětí a 

dospělých ke svému okolí. Přispívá k odpovědnosti, ohleduplnosti a spolupráci mezi lidmi. 

Důleţité je i působení na utváření pozitivních ţivotních priorit. Tato realizace patří i mezi 

prvořadé zájmy Evropské unie. EVVO klade důraz na nejrůznější aspekty ţivotního prostředí, 

na poznávání ţivotního prostředí a uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek ţivota. 

EVVO chápeme jako oblast vzdělávání, která se promítá napříč učebními osnovami všech 

předmětů. 

 

 

2. Cíle EVVO 

 

Základním dokumentem je Školní plán EVVO, který vychází z platných učebních dokumentů 

(školní vzdělávací program a rámcový vzdělávací program) a z metodického pokynu MŠMT. 

 

 vést ţáky k pochopení vztahů člověka a ţivotního prostředí, k pochopení principů a 

limitů trvale udrţitelného rozvoje (TUR) 

 vést ţáky k významu odpovědnosti za jednání jedince i společnosti, kterou je součástí 

 

 hledat moţnosti řešení environmentálních problémů 
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 vést ţáky k aktivní účasti na ochraně a utváření ţivotního prostředí 

 podněcovat ţáky k logickému uvaţování, tvořivému myšlení  a k řešení problémů 

 rozvíjet vnímavost a citlivý vztah k lidem a přírodě 

 vést  ke stejným cílům také učitele školy a rodiče (rodiny) ţáků 

 

 

3. Rámcový program EVVO 

 

Dlouhodobá činnost školy: 

 

 projektové dny ,,Den Země" a ,,Světový den vody" 

 systém třídění odpadů ve škole a areálu školy 

 vedení ţáků k úsporám vody a energie 

 sběrové akce:  sběr papíru 

 exkurze 

 

Dlouhodobé projekty jsou realizovány během celého školního roku, krátkodobé se 

uskutečňují v předem určených termínech. Za realizaci projektů je zodpovědný koordinátor 

EVVO ve spolupráci s vedením školy a se všemi pedagogickými a nepedagogickými 

pracovníky.  

 

 

4. Program EVVO ve školním roce 2019/2020 

 

Září 2019 

Stezka EVVO- seznámení s plánem  

Den bez aut- Mezinárodní den bez aut 

 

Říjen 2019 

Den stromů  

 

 

Listopad 2019 
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Adventní tvoření- výroba vánočních dekorací- projektový den 

Předvánoční jarmark v Regionálním muzeu Mělník- prodej výrobků ţáků  

 

Prosinec 2019 

Advent- zvyky a tradice 

Význam recyklace (balící papír, krabičky, staré hračky) 

 

Leden 2020 

Péče o ptactvo- výroba lojových koulí pro ptáky a jejich  rozmístění na vhodná místa 

 

Únor 2020 

Světový den mokřadů 

 

Březen 2020 

Světový den vody- projektový den 

 

Duben 2020 

Velikonoční tvoření- výroba velikonočních dekorací- projektový den 

Velikonoční jarmark v Regionálním muzeu Mělník - prodej výrobků ţáků   

 

Květen 2020 

Den Země- projektový den 

 

Červen 2020  

Školní výlety  

 

 

5. Ekologická budoucnost školy 

 

 efektivní vyuţití školního pozemku- výuka a činnost školní druţiny 

 koncepce květinové výzdoby v prostoru školy 

 

 ekologizace provozu školy- určená stanoviště pro sběr papíru a plastu, úsporné 

splachování, úsporné zdroje osvětlení 
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 zdravé stravování- zásady zdravé výţivy, ekologické souvislosti pěstovaných potravin  

 

 

6. Závěr 

 

Program EVVO doporučuje prosazovat nové myšlenky a přístupy k ochraně ţivotního 

prostředí. Ţáci si v průběhu školní docházky osvojují základní vědomosti o podmínkách 

ţivota i zákonitostech přírody a uvědomují si dopady lidské činnosti na ţivotní prostředí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

V Mělníku dne  5. 9. 2019 

 

 

 

 

 

……………………………………                                       ...…………………………………. 

Mgr. Jana Třísková                                                                 MgA. Mgr. Kateřina Laloušková 

koordinátor EVVO                                                                            ředitelka školy 

 

 

 


