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1. Současný stav EVVO ve škole 
 

1.1 Rozbor školního vzdělávacího programu z pohledu EVVO 

1.1.1 Charakteristika školy 
 

 Úplnost a velikost školy      

 Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Ve školním roce 

2011/2012 do školy nastoupilo celkem 536 žáků, z toho 247 žáků na I. stupeň a 205 žáků na 

II. stupeň. Výuka probíhala v 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  a 7. ročníku ve třech paralelních třídách,v 8. 

a 9. ročníku ve dvou paralelních třídách. Kapacita školy je dle „Rozhodnutí o zařazení do sítě 

škol“ ze dne 5. 6. 2006 celkem 675 žáků. 

 Vybavení školy 

  Areál školy, jejíž úplný název je ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, je umístěn ve středu 

sídliště Trávníky - městské části Vsetína. Tvoří jej komplex budov. Nejstarší část byla 

zprovozněna 1.září 1953, po dvaceti letech byl přistavěn nový pavilon a v roce 1964 otevřena 

budova školní družiny. Celý areál je oplocen, mezi budovami školy a budovou školní družiny 

se  nachází sportovní hřiště, malá atletická dráha na sprinty a skok daleký, moderní dopravní 

hřiště ( slouží žákům z celého regionu ), 2 dřevěné domečky a prolézačky se skluzavkou pro 

děti z družiny. Volné prostory jsou vyplněny travnatými plochami, popředí školy zdobí skalka, 

živý plot a malé zákoutí jehličnanů. V blízkosti teče řeka Bečva, kolem níž vede stezka pro 

pěší a i vybudovaná cyklostezka. Nedaleko se nachází les a městský park. 

  Od loňského roku  je budova školy zateplena ( včetně stropů a střech ) a jsou 

vyměněna okna i vnější dveře.Ve škole je nově zrekonstruovaná kuchyň s prostornou 

jídelnou. 

  Celkový počet učeben je 32, z nich 23 je využíváno jako kmenových a 9 jako 

odborných ( fyzika, chemie, 2x informatika, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, 

2x pracovní činnosti). Bohužel schází odborná učebna přírodopisu a zeměpisu. Květinová 

výzdoba nechybí v žádné kmenové učebně ani ve většině odborných učeben. Kontejnery na 

třídění odpadu jsou na chodbách a v některých odborných učebnách. 

  Materiální vybavení školy je poměrně na dobré úrovni, pravidelně se doplňuje 

a rozšiřuje fond učebnic, učebních pomůcek a výukového softwaru. Škola disponuje 

dvěmi moderními počítačovými učebnami, které jsou vybaveny 15 výkonnými 

počítači (stáří do 2 let), dataprojektorem, promítacím plátnem a multimediálním 
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přístrojem (tiskárna, kopírka, skener). Vyučující zde má k dispozici tzv. 

Smartsympodium s elektronickou tužkou. Dalším zdrojem alternativní výuky je 

sborovna školy, která je taktéž vybavena dataprojektorem (dále je zde PC, video, DVD 

přehrávač a kvalitní ozvučení) a využívána pro různé prezentace. Dataprojektory se 

nachází i v učebnách a v kabinetě dopravní výchovy. Postupně se modernizuje 

vybavení kabinetů a kanceláří. 

 

            Příležitosti:   

o Zbudování přírodopisné učebny s koutkem živé přírody, zeměpisné učebny,  školní 

zahrady a venkovní učebny. 

o Zmodernizování přírodovědných kabinetů.  

o Vybavování přírodovědných učeben novými kvalitními pomůckami a pomůckami 

potřebnými pro EVVO. 

o Doplnění přírodopisné knihovny knihami s environmentální tématikou. 

o Pokračovat v ekologizaci školy a areálu školy. 

o Používání ekologicky šetrnějších výrobků, technologií a postupů včetně úklidu, 

údržby a provozu školní jídelny. 

 

 Charakteristika pedagogického sboru 

  Všichni vyučující mají odborné pedagogické vzdělání, téměř všichni mají potřebnou 

kvalifikaci (dle §7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Pedagogický 

sbor školy tvoří ředitel, statutární zástupce ŘŠ (zároveň zástupce ŘŠ pro II. stupeň), zástupce 

ŘŠ pro I. stupeň, 17 vyučujících I. stupně, 20 vyučujících II. stupně, 1 (externí) instruktor 

plavání, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vychovatelka školního klubu, výchovný poradce, 

metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT (informatika), 2 koordinátoři 

ŠVP (vzdělávací program), vedoucí metodických sdružení a předmětových komisí. 

  Od roku 2003 je stanovena funkce koordinátora EVVO, kterému vedení školy vytváří 

podmínky pro jeho práci a umožňuje zvyšování odborné úrovně. Školní koordinátor využil 

možnosti specializačního studia a účastní se vzdělávacích akcí týkajících se EVVO. 

Koordinátor poskytuje ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO 

do jejich činnosti. Vedení školy podporuje aktivity v oblasti EVVO, ostatní pedagogové i 

správní zaměstnanci jsou ochotni spolupracovat. Výsledky plánování EVVO jsou začleněny 

do dokumentů školy. 
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           Příležitosti: 

o Zavedení předmětů a ucelených učebních celků zaměřených na EVVO. 

o Začlenění EVVO do všech vyučovacích předmětů. 

o Zvýšení vzájemné spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků školy 

s koordinátorem EVVO. 

o Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti EVVO. 

 

 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 

  Škola se hlásí k mezinárodnímu hnutí Na vlastních nohou, známému také pod názvem 

Stonožka. Prostřednictvím výtvarných prací pomáhá získávat finanční prostředky potřebné pro 

děti v Česku, ale především v chudších oblastech světa. Každoročně škola pořádá 

„Stonožkový týden“, jehož obsahem je sbírka zaměřená hlavně na učební a kancelářské 

pomůcky pro děti z oblastí postižených válkou. 

  Škola se účastní projektu Spolu, který je založen na spolupráci nejstarších a 

nejmladších žáků. 

  Jsme součástí projektu Dobrá škola, v rámci něhož směřují aktivity a snahy ke 

zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. 

  Je realizován projekt Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti 

třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a 

použitých drobných elektrozařízení. 

  Škola je jednou z 529 partnerských škol zapojených do projektu EVVOLUCE. 

Každoročně pořádáme pobytový výcvikový lyžařský kurz pro žáky 1., 3. – 4. a 7. ročníku, 

dějepisné a přírodopisné exkurze pro žáky 6. až 9. ročníku. 

  Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, které navazují na 

probírané učivo nebo reagují na aktuální témata ve společnosti. Formou projektového dne 

nazvaného „Když sa trávník zelená“ jsou každoročně na škole organizovány oslavy Dne 

Země. 

  Každý rok pořádá škola mezinárodní výtvarnou soutěž, soutěž tanečních skupin 

„Tančírna“, pěveckou soutěž „Superstar“ a akademii 9. ročníků k závěru školního roku.. 
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  Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme se spřátelenou školou v polské Bytomi. 

Obsahem spolupráce jsou vzájemné návštěvy, pravidelné komunikace mezi žáky i pedagogy 

obou škol a vzájemná účast v soutěžích. 

           Příležitosti: 

o Organizace vícedenních pobytových programů zaměřených na EVVO a výuku 

v terénu. 

o Zařazovat častěji do výuky projektové dny, týdny a dlouhodobé projekty s tématikou 

EVVO probíhající především v terénu. 

 

 Spolupráce školy  

 

• Spolupráce s rodiči  

  Škola informuje rodiče a veřejnost o své činnosti nejen v oblasti EVVO 

na webových stránkách i v regionálním tisku. Zdrojem informací je i školní 

časopis. Rodiče se aktivně zapojují do akcí školy ( sponzorství, pomoc při 

akcích a projektech školy, vedení kroužků ).  

  Jsou organizovány akce pro veřejnost – např. Vánoční besídka spojená 

s jarmarkem,  přehlídka tanečních skupin v Lidovém domě ( Tančírna ), 

přehlídka sólových zpěváků ( Superstar), akademie 9. ročníků apod.  

  Na škole působí Rodičovské sdružení složené ze zástupců tříd. Schází 

se cca 4x ročně a hlavním obsahem jeho schůzek je informovat rodiče o 

činnosti, záměrech a dalším rozvoji školy. Rodiče mají možnost vyjadřovat se 

k aktuálním problémům, přichází se svými podněty a nápady. Rodičovské 

sdružení také přispívá finanční částkou na pravidelné akce žáků jako jsou 

LVK, exkurze a školní výlety. 2x ročně se zástupci rodičů schází s pedagogy 

na neformální úrovni při sportovním utkání v bowlingu a ve volejbale. 

 

• Spolupráce se Školskou radou 

 Na základě školského zákona byla při škole zřízena Školská rada složená ze 2 

zástupců zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků školy a 2 zástupců ze strany rodičů. 

Školská rada se vyjadřuje k chodu školy a schvaluje některé dokumenty školy. 
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• Spolupráce s místními i regionálními institucemi a NNO 

 Škola úzce spolupracuje s mnoha institucemi, jedná se především o: odbory 

MěÚ Vsetín ( hlavně odbor školství a kultury, odbor sociálně právní ochrany dětí ), 

Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, PPP Valašské Meziříčí a Vsetín,  

Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín, Městskou policii, Policii ČR, Technické 

služby města Vsetín, VaK Vsetín, ostatní základní školy ve městě i okolí, střední  a 

mateřské školy aj. 

 Je využíváno výukových programů nabízených střediskem volného času - 

Alcedem, Vsetínským muzeem a hvězdárnou, zoologickou zahradou Lešná, jeskyněmi 

v Teplicích nad Bečvou. Třídy se účastní  pobytových programů pořádaných Alcedem 

a  DIS ve Fryštáku. 

 Pořádáním besed a společných akcí navazuje škola spolupráci s místními 

zájmovými organizacemi. Využívá se i služeb jednotlivců z řad odborníků 

zabývajících se EVVO, pod jejichž vedením poznávají žáci přírodní krásy regionu. 

 Škola se prezentuje v regionálním tisku ( Jalovec, Valašský deník, Vsetínské 

noviny ) a v místní TV Beskyd. 

 Příležitosti: 

o Využití jednodenních výukových programů i vícedenních pobytových programů 

ostatních ekocenter ( Hostětín, Sluňákov aj. ) 

o Častější návštěva akcí a exkurzí zaměřených na EVVO. 

o Užší spolupráce s centry ekologické výchovy a dalšími subjekty zabývajícími se 

životním prostředím. 

o Členství v síti škol M.R.K.E.V. 
 

1.1.2 Vzdělávací strategie školy 
 

 Zaměření školy 

•     výuka cizích jazyků od třetí třídy 

•     rozšířená výuka hudební, výtvarné a tělesné výchovy 

•     integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

•     práce s výpočetní a komunikační technikou 

•     environmentální výchova 
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 Priority školy v oblasti EVVO 

• průřezové téma environmentální výchova je od školního roku 2007/2008 

součástí vzdělávací koncepce školy 

• environmentální vzdělávání pro všechny - důraz je kladen nejen na znalosti, 

ale hlavně na proměnu postojů a žebříčku hodnot 

• širší zavádění environmentálních témat napříč všemi předměty  

• vzdělávání o přírodě, v přírodě a pro přírodu ( častější využívání dostupných 

přírodních lokalit pro praktické pozorování přírody ) 

• ekologizace provozu školy 

• dostatek financí na realizaci EVVO 

 

 Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle 

• žák se orientuje v jednotlivých ekosystémech 

• žák je ohleduplný k životnímu prostředí 

• žák chápe ovlivňování přírody člověkem, uvědomuje si možné následky 

• žák se seznamuje se základními podmínkami života a rozumí významu 

jejich ochrany 

• žák si uvědomuje význam zdravého životního stylu  

• žák vnímá jedinečnost přírodních jevů, které nelze technikou nahradit 

• žák se zapojuje do ekologických aktivit 

• žák provádí pozorování přírody a přírodních jevů, vyvozuje závěry 

• žák diskutuje nad problémy ochrany přírody 

• žák pracuje s přírodninami a optickými přístroji 

• žák využívá odbornou literaturu, časopisy a internet jako zdroj informací 

 

 Doposud používané metody a formy práce 

•      skupinová výuka, frontální výuka a samostatná práce s využitím 

pracovních listů nebo formou referátů jsou nejčastěji používané metody 

výuky 

•      práce v malých týmech s následnou prezentací ve třídě 

•      řízená diskuse v kruhu na předem zadané téma 

•      častou součástí výuky jsou laboratorní práce z chemie a přírodopisu 
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•      převažuje výuka v budově, jen v menším množství je zařazována výuka 

v přírodě 

•      do výuky jsou začleňovány exkurze, besedy s odborníky a výukové 

programy  

•      k výuce je využívána odborná literatura a časopisy, internet, video a 

DVD filmy, dataprojektor, obrazy, modely a přírodniny 

•      žáci se zájmem o přírodu se účastní biologické, zeměpisné a chemické 

olympiády, ekoolympiády a soutěže Poznej a chraň 
            

               Příležitosti: 

o      častější výuka v terénu 

o      zařazovat častěji do výuky projektové dny, týdny a dlouhodobé projekty  

o      zvát do vyučování odborníky s různým přírodovědným zaměřením 

o      spolupráce s odborníky a organizacemi v obci 

o      využívat DVPP k oživení výuky zajímavými a netradičními metodami  

 

 Začlenění průřezového tématu Environmentální výchova - EV 

Enviromentální výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 
okruhu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Ekosystémy    ČJ  PŘ 

D 

PŘ 

ČJ 

D 

Z  

Základní 
podmínky 
života 

ČJ ČJ PRV  M PŘ PŘ 

VKZ 

 CH 

ČJ 

PŘ 

Lidské 
aktivity  

a problémy 
životního 

PRV 

VV 

VV 

PČ 

VV 

ČJ 

VV 

M 

VV 

ČJ 

M 

Z PŘ 

Z 

VKZ 

CH 

Z 

ČJ 

CH 

PŘ 

Z 
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 Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy 

• Školní program EVVO je součástí oficiální dokumentace školy. Konkretizuje 

průřezové téma Environmentální výchova ve ŠVP. 

• Roční realizační plán EVVO je zapracován do ročního plánu školy. 

• Poslední dlouhodobou koncepci EVVO a roční plán EVVO zpracovala bývalá 

koordinátorka EVVO Mgr. Markéta Cvanigová v roce 2008. 

 

 Funkce koordinátora EVVO 

  Od 1. 9. 2003 byla na základě metodického pokynu MŠMT k environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ustanovena funkce 

koordinátora EVVO. Od 1. 9.  2010 byla nově pověřena koordinováním v oblasti EVVO Mgr. 

Lenka Michálková. 

  Činnost koordinátora EVVO: 

• sestavuje dlouhodobý plán EVVO za podpory vedení školy a ve spolupráci s ostatními 

členy pedagogického sboru  

• vypracuje roční plán EVVO, který vychází z dlouhodobého plánu  

• zpracuje zprávu o plnění ročního plánu EVVO za uplynulý školní rok  

prostředí ČJ 

D 

OV 

F 

Vztah 
člověka k 
prostředí 

M 

TV 

PČ 

ČJ 

M 

TV 

PRV 

ČJ 

M 

TV 

PČ 

VL 

PŘ 

ČJ 

PČ 

ČJ 

INF 

PŘV 

PC 

INF 

Z 

PČ 

F 

TV 

ČJ 

INF 

D 

OV 

VKZ 

PČ 

NJ 

TV 

ČJ 

D 

PŘ 

Z 

PČ 

NJ 

Z 

TV 

D 

PŘ 

PČ 
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• spolupracuje s centry ekologické výchovy a dalšími subjekty zabývající se životním 

prostředím  

• organizuje akce a projekty zaměřené na environmentální vzdělávání  

• napomáhá se zařazením průřezového tématu Environmentální výchova do všech 

předmětů  

• účastní se různých forem dalšího vzdělávání v oblasti EVVO se souhlasem ředitele 

školy  

• zajišťuje vybavenost školy učebními pomůckami potřebnými k EVVO  

• podílí se na propagaci školy v oblasti EVVO  
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2. Dlouhodobé cíle v EVVO 
 

2.1 Stanovení dlouhodobých výchovně vzdělávacích cílů, očekávané výstupy 
 

Dlouhodobý cíl 

 

2.1.1 Žák má kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a kulturnímu dědictví. 

Dílčí cíle Výstupy Indikátory Prostředky  Metody vyhodnocení 

2.1.1.1 Žák ovládá základní 

ekologické pojmy, rozumí 

vztahům a zákonitostem 

v přírodě. 

I. stupeň 

• Žák vyjmenuje základní 

podmínky života a 

jednoduše vysvětlí jejich 

význam. 

• Žák rozliší základní 

ekosystémy, vyjmenuje 

hlavní druhy organismů 

v nich zastoupených a 

uvede příklady 

potravních vztahů. 

I. stupeň 

o 60% žáků určí  4 základní 

podmínky života a uvede 

jejich 3 hlavní významy. 

o 80% žáků výtvarně či 

literárně zpracuje 

vybraný druh 

ekosystému. 

 

 

 

výklad, doplňování 

pracovních listů, práce 

s literaturou a 

výpočetní technikou, 

návštěva výukových 

programů, tematicky 

zaměřené laboratorní 

práce, terénní výuka, 

projektové vyučování, 

exkurze, výtvarné 

techniky  

zápis v třídní knize, 

vyhodnocení testů, 

vyplněných pracovních 

listů a výsledků 

pozorování, výstava, 

prezentace projektů, 

výstava výtvarných a 

literárních prací   
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II. stupeň 

• Žák nalezne odlišnosti 

jednotlivých ekosystémů, 

posoudí je z různých 

hledisek. 

 

 

 

• Žák jednoduše vysvětlí 

koloběh látek v přírodě. 

II. stupeň 

o 60% žáků umí zařadit  10 

organismů do daného 

ekosystému, najde a 

popíše vzájemné vztahy 

mezi nimi. 80% žáků 

vysvětlí význam lesu, 

pole, louky a vodních 

zdrojů. 

o 80% žáků výtvarně 

zpracuje koloběh vody, 

kyslíku nebo oxidu 

uhličitého v přírodě.  

2.1.1.2 Žák citlivě vnímá 

přírodu kolem sebe. 

I. stupeň 

• Žák si všímá změn 

v přírodě v 

průběhu jednotlivých 

ročních období. 

 

• Žák popíše krajinu, ve 

I. stupeň 

o 80% výtvarně či literárně 

zpracuje vybrané roční 

období. 80 % žáků 

správně přiřadí květy, 

listy a plody k pěti 

rostlinám. 

o 80% žáků  literárně či 

výtvarně vyjádří, jak 

vycházky do přírody, 

výlety, exkurze, terénní 

pozorování, práce 

s mapou, využití 

naučné stezky, 

projektové a prožitkové 

vyučování, práce 

s přírodním materiálem, 

doplňování pracovních 

zápis v třídní knize, 

výstava a prezentace 

fotografií, výtvarných a 

literárních prací, 

vyhodnocení a výstava 

vyplněných pracovních 

listů, článek ve školním 

časopisu 
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které žije.  

 

• Žák zná významné 

přírodní památky 

v blízkém okolí. 

II. stupeň 

• Žák upozorní na 

vegetativní změny u 

rostlin a změny v chování 

zvířat v průběhu  

jednotlivých ročních 

období. 

 

• Žák popíše krajinu, ve 

které žije, porovná 

životní prostředí 

přirozené a umělé.  

• Žák uvede přírodní 

vypadá krajina, ve které 

žije. 

o 80% žáků vyjmenuje  3 

významné přírodní 

památky regionu. 

 

II. stupeň 

o 80 % žáků správně 

přiřadí květy, listy a 

plody k 5 rostlinným 

druhům. 80% žáků 

vyjmenuje 2 druhy 

stěhovavých ptáků a 2 

druhy hibernujících 

živočichů. 

o 80% žáků  literárně či 

výtvarně vyjádří, jak 

vypadá krajina, ve které 

žije. 

o 80% žáků zná  3 

významné přírodní 

památky regionu, umí je 

listů, výtvarné 

techniky, výuka 

v přírodovědné a 

počítačové učebně, 

využití programů SEV 
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památky regionu a 

vyznačí je na mapě. 

vyznačit v mapě. 

2.1.1.3 Žák si uvědomuje 

potřebu ochrany životního 

prostředí. 

I. stupeň 

• Žák vysvětlí negativní 

vliv průmyslu, dopravy a 

zemědělství na životní 

prostředí a zdraví 

člověka. 

 

 

• Žák umí rozlišit šetrné 

chování k přírodě od jeho 

poškozování. 

 

• Žák nalezne důvody 

nutnosti ochrany ŽP, určí 

chráněná území 

v blízkém okolí a  

I. stupeň 

o 80% žáků libovolnou 

formou zpracuje 1 

problém znečištění 

životního prostředí 

způsobený činností 

člověka. 

  

 

o 80% žáků  uvede 

konkrétní případ 

poškozování životního 

prostředí ve svém okolí. 

o 80% žáků zná  CHKO 

Beskydy, popíše 3 

základní pravidla chování 

v chráněném území a 

vyjmenuje 3 ohrožené 

druhy rostlin a živočichů 

vycházky do přírody, 

exkurze, terénní 

pozorování, práce 

s mapou, využití 

naučné stezky, 

projektové a prožitkové 

vyučování, simulační 

hry, doplňování 

pracovních listů, 

výtvarné techniky, 

výuka v přírodovědné a 

počítačové učebně, 

využití programů SEV, 

besedy s ochranáři 

Zápis v třídní knize, 

výstava a prezentace 

fotografií, výtvarných a 

literárních prací, 

vyhodnocení a výstava 

vyplněných pracovních 

listů, článek ve školním 

časopisu 
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vyjmenuje místní 

ohrožené druhy rostlin a 

živočichů. 

 

II. stupeň 

• Žák vysvětlí negativní 

vliv průmyslu, dopravy a 

zemědělství na životní 

prostředí a zdraví 

člověka.  

 

 

 

 

• Žák označí konkrétní 

případ poškozování 

přírody ve svém okolí, 

této chráněné oblasti. 

  

II. stupeň 

o 80% žáků vyjmenuje 3 

příklady znečištění ŽP 

činností člověka,uvede 3 

nemoci, jejichž příčinou 

je znečištěné životní 

prostředí, libovolnou 

formou zpracuje 1 

problém znečištění 

životního prostředí 

způsobený činností 

člověka. 

o 80% žáků  uvede 

konkrétní případ 

poškozování životního 

prostředí ve svém okolí a 

navrhne jeden způsob 

možnosti řešení 

problému. 

o 80% žáků zná  CHKO 
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nalezne příčiny, důsledky 

a navrhne možnosti 

řešení. 

• Žák nalezne důvody 

nutnosti ochrany ŽP, určí 

chráněná území 

v blízkém okolí a  

vyznačí je v mapě, 

vyjmenuje místní 

ohrožené druhy rostlin a 

živočichů. 

 

Beskydy, zakreslí ji 

v mapě, vyjmenuje a 

zaznačí v mapě další 3 

CHKO a NP, popíše 3 

základní pravidla chování 

v chráněném území a určí 

3 ohrožené druhy rostlin 

a živočichů této oblasti. 

 

 

 

2.1.1.4 Žák se seznámí 

s tradicemi a kulturou 

regionu. 

I. stupeň 

• Žák zná řemesla, tradice 

a zvyky Valašska.  

 

• Žák označí typické 

plodiny pěstované na 

I. stupeň 

o 80% žáků výtvarně či 

literárně zpracuje 

tematiku řemesla, tradice 

a zvyky Valašska. 

o 80% žáků  uvede 3 

významné plodiny 

pěstované na Valašsku, 

vycházky do přírody, 

výlety, exkurze, 

návštěva muzeí, výstav 

a kulturních akcí, práce 

s mapou, s kronikami, s 

dobovými fotografiemi, 

rozhovory se 

starousedlíky, besedy 

s historiky, projektové 

zápis v třídní knize, 

výstava a prezentace 

fotografií, výtvarných a 

literárních prací, 

vyhodnocení a výstava 

vyplněných pracovních 

listů, článek ve školním 

časopisu 
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Valašsku a převažující 

druhy chovaných 

hospodářských zvířat. 

• Žák uvede 

nejvýznamnější kulturní 

památky obce, ve které 

žije. 

• Žák zná významné 

osobnosti Valašska 

z oblasti umění. 

 

II. stupeň 

• Žák zná řemesla, tradice 

a zvyky Valašska, umí 

popsat valašský kroj. 

 

• Žák označí typické 

plodiny pěstované na 

zná 3 hospodářská zvířata 

chovaná v této oblasti. 

o 80% žáků vyjmenuje 3 

kulturní památky 

nacházející se v blízkém 

okolí 

o 80% žáků vypracuje 

referát o jednom 

významném umělci 

Valašska. 

 

II. stupeň 

o 80% výtvarně či literárně 

zpracuje tematiku 

řemesla, tradice a zvyky 

Valašska. 

o 80% žáků  uvede 3 

významné plodiny 

pěstované na Valašsku, 

zná 3 hospodářská zvířata 

chovaná v této oblasti. 

Danou skutečnost 

a prožitkové vyučování, 

doplňování pracovních 

listů, výtvarné 

techniky, využití 

programů SEV 
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Valašsku a převažující 

druhy chovaných 

hospodářských zvířat, je 

schopen spojit tuto 

skutečnost s nároky 

organismů na životní 

prostředí. 

• Žák uvede přírodní 

kulturní památky regionu 

a vyznačí je na mapě. 

• Žák vyjmenuje známé 

osobnosti Valašska, určí 

oblast umění , ve které 

působili či působí,  uvede 

díla, kterými se 

proslavili.  

jednoduše vysvětlí. 

 

o 80% žáků vyjmenuje 3 

kulturní památky 

nacházející se v blízkém 

okolí a vyznačí je na 

mapě obce. 

o 80% žáků vypracuje 

referát o jednom 

významném umělci 

Valašska. 

 

Dlouhodobý cíl 

 

2.1.2 Žák se aktivně zapojuje do ekologizace provozu školy. 
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Dílčí cíle Výstupy Indikátory Prostředky  Metody vyhodnocení 

2.1.2.1 Žák dbá o čistotu a 

zeleň v budově školy i 

v jejím okolí. 

I. stupeň 

• Žák se aktivně podílí na 

údržbě pořádku ve třídě a 

v okolí školy. 

• Žák pečuje o zeleň ve 

třídách, na chodbách i v 

okolí školy. 

 

II. stupeň 

• Žák se aktivně podílí na 

údržbě pořádku ve třídě a 

v okolí školy. 

• Žák pečuje o zeleň ve 

třídě, na chodbách i v 

okolí školy, zná nároky 

pěstovaných rostlin. 

 

I. stupeň 

o 80% žáků se zapojí do 

úklidu prostor a okolí 

školy.  

o 80% žáků pečuje o 

rostliny v prostorách 

školy i v jejím okolí. 

 

 

II. stupeň 

o 80% žáků se zapojí do 

úklidu prostor a okolí 

školy.  

o 80% žáků pečuje o 

rostliny v prostorách 

školy i v jejím okolí. 

 

přesazování rostlin, 

péče o rostliny, úklid a 

údržba pořádku 

v budově i v okolí 

školy 

zápis v třídní knize, 

čistota v prostorách i 

v okolí školy, kvetoucí 

rostliny   
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2.1.2.2 Žák chápe zásady 

udržitelného rozvoje a 

aktivně se na něm podílí. 

I. stupeň 

• Žák třídí odpad na 3 

složky. 

• Žák dodržuje zásady 

šetření vodou, 

elektrickou a tepelnou 

energií. 

• Žák se aktivně účastní 

sběrových akcí. 

• Žák se aktivně účastní 

projektu Recyklohraní. 

II. stupeň 

• Žák třídí odpad na 3 

složky. 

• Žák dodržuje zásady 

šetření elektrickou a 

tepelnou energií, zjišťuje 

spotřebu vody a elektřiny 

I. stupeň 

o 60% žáků třídí odpad na 

3 složky. 

o 80% žáků dodržuje 

zásady šetření vodou, 

elektrickou a tepelnou 

energií. 

o 60% žáků se aktivně 

účastní akce sběru 

papíru. 

o 60% žáků je zapojeno v 

projektu Recyklohraní. 

II. stupeň 

o 60% žáků třídí odpad na 

3 složky. 

o 80% žáků dodržuje 

zásady šetření vodou, 

elektrickou a tepelnou 

energií, umí zjistit 

výuka, projektové a 

prožitkové vyučování, 

doplňování pracovních 

listů, výtvarné 

techniky, využití 

programů SEV, 

organizace sběrových 

akcí, vyhlášení soutěže 

ve sběru papíru mezi 

třídami i jednotlivci, 

zapojení do projektu 

Recyklohraní 

výstava a prezentace 

fotografií, výtvarných a 

literárních prací, 

vyhodnocení a výstava 

vyplněných pracovních 

listů, článek ve školním 

časopisu, vyhodnocení 

soutěže ve sběru papíru 
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na měřiči, umí vypočítat 

cenu spotřebované vody 

a elektřiny. 

• Žák se aktivně účastní 

sběrových akcí. 

• Žák se aktivně účastní 

projektu Recyklohraní. 

spotřebu vody a 

elektřiny na měřiči. 

o 60% žáků se aktivně 

účastní sběrových akcí. 

o 60% žáků se aktivně 

účastní projektu 

Recyklohraní. 
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 2.2 Stanovení dlouhodobých organizačních cílů  
 

Hlavní cíl 

 

 

2.2.1 Vzdělávání žáků – 

organizace procesu 

Dílčí cíle Indikátory Prostředky  Metody vyhodnocení 

 

 2.2.1.1 Začlenění EV do 

výuky na 1. i 2. stupni.  

50% předmětů ve škole má 

EV začleněnou vybranou 

formou do výuky. 

výklad, laboratorní práce, 

terénní výuka, projekt, 

exkurze, poznávací 

vycházka, beseda, simulační 

hra, kooperativní hra  

zápis v třídní knize, zprávy 

z EV akcí, jednání 

předmětových komisí,  

prezentace výstupů, 

vyhodnocení ročního plánu 

EVVO  

 2.2.1.2 Realizace 

průřezového tématu EV 

formou projektové výuky. 

Organizace minimálně 

jednoho projektového dne 

s EV tématikou pro 1. i 2. 

stupeň  za rok. 

propagace, určení 

realizačního týmu, sestavení 

plánu akce, učitelé a vybraní 

žáci se aktivně účastní 

organizace projektového dne. 

zápis v třídní knize, 

prezentace výstupů 

z projektového dne  

( v prostorách školy, na 

webových stránkách školy, 

ve školním časopisu ), 

vyhodnocení ročního plánu 
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EVVO 

 2.2.1.3 Účast na soutěžích 

s EV tématikou. 

Minimálně 3x za rok účast 

školy na soutěžích s EV 

tématikou. 

olympiády (chemická, 

ekologická, biologická, 

zeměpisná, dějepisná ), 

soutěže ( Poznej a chraň, 

Přírodovědný klokan ) 

zápis v třídní knize, zprávy 

předmětových komisí, články 

na webu školy a ve školním 

časopisu, vyhodnocení 

ročního plánu EVVO 

2.2.2 Ekologizace provozu 

školy 

Dílčí cíle Indikátory Prostředky  Metody vyhodnocení 

 

 2.2.2.1 Úsporné hospodaření 

s energiemi. 

Do roku 2013 snížíme 

spotřebu energií o cca 5%. 

pověření pracovníka 

odpovídajícího za 

pravidelnou kontrolu 

osvětlení, větrání a 

funkčnosti termostatických 

ventilů, výměnu žárovek a 

zářivek za úsporné, stanovení 

pravidel větrání a používání 

osvětlení 

pověřený pracovník eviduje 

roční spotřebu energií, 2x 

ročně kontrola vybraných 

ukazatelů členy Ekotýmu 

 2.2.2.2 Úsporné hospodaření  

s vodou. 

Do roku 2013 nížíme 

spotřebu vody o cca 5%. 

pověření pracovníka 

odpovídajícího za  

pravidelnou kontrolu baterií 

a splachovadel, za výměnu 

pověřený pracovník eviduje 

roční spotřebu vody, 2x 

ročně kontrola vybraných 
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kapajících  vodovodních 

baterií a  výměnu 

splachovadel za úsporné  

ukazatelů členy Ekotýmu 

 2.2.2.3 Třídění odpadu. Zvýšení množství 

vytříděného odpadu od roku 

2012 o 20%, označené 

nádoby na papír, plast a 

směsný odpad v každé třídě, 

nádoby na sklo, bioodpad a 

nebezpečný odpad na 

určených místech. 

zmapování produkce odpadu, 

nákup nádob a jejich 

rozmístění, informovanost o 

systému třídění, pověření 

odpovědného pracovníka za  

kontrolu třídění a odvozu 

vytříděného odpadu  

2x ročně kontrola nádob 

členy Ekotýmu, pověřený 

pracovník eviduje 1x ročně 

množství odvezeného 

odpadu 

 2.2.2.4 Organizace 

sběrových akcí. 

2x ročně organizace sběru 

starého papíru, průběžně 

zpětného odběru baterií a 

použitého drobného 

elektrozařízení. 

 

propagace sběrových akcí, 

sestavení časového 

harmonogramu pro sběr 

papíru, vyhlášení soutěže 

mezi jednotlivci i třídami, 

Recyklohraní 

 

 

vyhodnocení soutěže a 

ročního plánu EVVO, 

prezentace na webových 

stránkách a ve školním  

časopisu 

2.2.3 Volnočasové aktivity 2.2.3.1 Organizace akcí pro Minimálně 1x za rok 

organizace akce pro 

propagace – pověření učitelé, 

sestavení časového 

zápis v třídní knize, 

prezentace ( v prostorách 
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veřejnost. veřejnost se zaměřením na 

EVVO. 

harmonogramu, učitelé a 

vybraní žáci se podílí na 

organizaci 

školy, na webových 

stránkách školy, ve školním 

časopisu, v regionálním tisku 

i televizi), vyhodnocení 

ročního plánu EVVO. 

2.2.4 Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

v oblasti EVVO 

Dílčí cíle Indikátory Prostředky  Metody vyhodnocení 

 

 2.2.4.1 Zajištění 

kvalifikovaného koordinátora 

EVVO. 

Jeden kvalifikovaný 

koordinátor EVVO ve škole. 

umožnění  a zdárné ukončení 

studia 

osvědčení o studiu 

 2.2.4.2 Umožnění dalšího 

vzdělávání učitelů v oblasti 

EVVO. 

Dva semináře s EVVO 

tématikou během školního 

roku pro vybrané učitele 1. i 

2 st.  

 

 

nabídka školení a seminářů certifikáty  

2.2.5 Materiální, 

prostorové a finanční 

zajištění EVVO 

Dílčí cíle Indikátory Prostředky  Metody vyhodnocení 
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 2.2.5.1 Doplnění pomůcek 

s tématy EVVO. 

V každoročním rozpočtu 

uvolněno minimálně 1000Kč 

na pomůcky pro EVVO. 

komunikace mezi vedením a 

koordinátorem EVVO, 

sponzorské dary, finance 

z akcí pořádaných školou 

rozpočet školy vyhodnocení 

ročního plánu EVVO 

 2.2.5.2 Zisk finančních 

prostředků pro EVVO 

z jiných zdrojů. 

Každoročně je využito 

jednoho dotačního zdroje. 

žádosti o dotace, sponzorské 

dary, granty 

finanční hospodaření školy, 

vyhodnocení ročního plánu 

EVVO 

 2.2.5.3 Vybudování 

přírodovědné učebny. 

Do pěti let bude vybudovaná 

přírodovědná učebna. 

komunikace mezi vedením 

školy a koordinátorem 

EVVO, žádosti o dotace, 

sponzorské dary, granty 

finanční hospodaření školy, 

výroční zpráva školy, 

vyhodnocení dlouhodobého 

plánu EVVO 

2.2.6 Spolupráce školy 

s organizacemi  

Dílčí cíle Indikátory Prostředky  Metody vyhodnocení 

 

 2.2.6.1 Spolupráce 

s blízkými středisky EVVO. 

V průběhu roku se uskuteční 

alespoň tři výukové 

programy ve spolupráci se 

SEV. 

využití nabídek SEV zápis v třídní knize, 

prezentace výstupů  

( na webových stránkách 

školy, ve školním časopisu, 

v regionálním tisku ), 

vyhodnocení ročního plánu 

EVVO 
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 2.2.6.2 Spolupráce s různými 

subjekty v oblasti EVVO. 

V průběhu roku účast 

minimálně na pěti akcích 

pořádaných různými 

subjekty v oblasti EVVO. 

využití nabídek místní 

knihovny, hvězdárny, 

kulturních středisek, 

zájmových organizací, 

ostatních škol 

zápis v třídní knize, 

prezentace výstupů  

( na webových stránkách 

školy, ve školním časopisu, 

v regionálním tisku ), 

vyhodnocení ročního plánu 

EVVO 

 

 

 


