
Plán EVVO pro školní rok 2021/2022 
 

Environmentální výchova vede žáka k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a 

životního prostředí, vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí. Umožňuje 

sledovat a uvědomovat si vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při poznávání hledisek 

ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských. Učí pozorovat, 

citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností 

a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. 

 
 

1. stupeň: 
- celodenní vycházky tříd do přírody (zejména v rámci přírodovědných předmětů – 

vlastivěda, přírodověda, popř. výtvarná výchova,...) 
- návštěva Ekocentra Podkrušnohorského zooparku v Chomutově 
- tématické přednášky (Tonda Obal,…) 
- Lesní pedagogika „Pojďte s námi do lesa“ – Městské lesy Chomutov 

 
2. stupeň: 

- exkurze tématicky zaměřené – dle aktuální nabídky (např. Tušimice, alternativní zdroje 
energie, vodárna, Techmanie, Lesní pedagogika aj.) 

- účast v soutěži Biologická, Zeměpisná, Chemická - kategorie C, D 
- projekty (třídní, mezitřídní, školní) 
- účast v soutěžích s ekologickou tématikou (dle aktuální nabídky) 
- účast v soutěži „Litvínovský choroš“ – tříčlenné družstvo  
- účast v soutěži „Mini Globe Games“ (Kadaň) – tříčlenné družstvo 
- Hodina moderní chemie – program od VŠCHT 
- projekt „Energie pod pokličkou“ – Střední odborná škola energetická a stavební, 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, příspěvková organizace  
 
Pro 1. i 2. stupeň  

• Třídění odpadu – sběr papíru (Žákovský parlament), víček od PET lahví, hliníku (Mgr. 
Zdeňka Kořínková) 

• Zapojení se do různých projektů (např. Tonda – Obal na cestách, Recyklohraní, …) 

• Projekt HRDÁ ŠKOLA – 18. - 22.4. 2022 v rámci třídních kolektivů zaměřené na ekologii 
a možnosti společného ovlivňování zdraví naší planety  

• EKO TÝDEN - Jak moc žijeme udržitelný život? To je otázka na tento týden, na 
který jsme připravili EKO výzvu na každý den. Témata jako odpad, voda, 
doprava a další. 

 
Koordinátor EVVO 

- využívání nabídek MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) 
- účast na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje či jiná konference/ seminář 
- další akce budou realizovány dle nabídky seminářů a školení pro tento školní rok 

 
Školní družina: 
Ve školní družině je základní činností hra, která je založená na zážitku účastníků, která 
obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.  



Témata, která souvisí s environmentální tématikou, jsou především: 
- místo, kde žijeme (poznávání nejbližšího okolí, přírodní zajímavosti okolí, apod.) 
- úklid okolí školy 
- rozmanitosti přírody (vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití 

encyklopedií, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody 
- vycházky do přírody (poznávání okolí domova i školy) 
- spolupráce s Podkrušnohorským Zooparkem (Adopce zvířátka) 

 
Využití školní zahrady  
Školní zahrada je využívána všemi ročníky a školní družinou. Školní zahradu využíváme 
zejména v předmětu praktické činnosti Pč, kdy se žáci učí dovednostem jako je práce na 
zahrádce, pěstování plodin, udržitelnost pozemku. Žáky vedeme k samostatnosti a tvořivosti, 
názorně vysvětlujeme nutnost plánování, organizování a vyhodnocování své činnosti. V rámci 
školního vzdělávacího programu provádí žáci pozorování přírody, zaznamenávají a hodnotí 
výsledky pozorování. Pečují o nenáročné rostliny. Dále v rámci předmětu PČ pracují s různými 
předměty z tradičních i netradičních materiálů (např. - dovede navlékat, aranžovat, dotvářet 
přírodní materiál), předvedou jednoduché pěstitelské činnosti – příprava záhonu, setí (sázení), 
zalévání, jednocení, vytrhávání plevele, sklizeň a samostatně vypracuje záznam o prováděném 
pokusu 
 
Školní družina využívá zahradu především k volné hře dětí.  
 
Školní zahrada je místem setkávání dětí z různých ročníků a při různých příležitostech – 
projektové dny, Fesťáček.  
 
 
V Chomutově, 30.8.2021 
 
 
Vypracovala: Mgr. Pavlína Jakabová    Ing. Vladimíra Nováková 

(koordinátor EVVO)     (ředitelka školy) 
 
  ___________________   __________________________ 
 


