
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou 

IČ: 75027712  

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  
EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 

1. Dodržovat výchovné a vzdělávací strategie EVVO na úrovni školy a vyučovacích předmětů 

v rámci ŠVP.  

Z: všichni pedagogičtí pracovníci 
 

2. Vzdělávání členů ekologické komise – semináře, konference  
 

3. Vycházky do přírody – Poodří, Oderské vrchy, výuka v exteriéru školy (venkovní učebna) 

Z: všichni pedagogičtí pracovníci 

 

4. Podílet se na údržbě Malého školního arboreta. 

Z: VV, HA 

 

5. Zapojit žáky do péče o květiny, keře a stromy v interiéru a exteriéru školy, tvorba kompostu 

Z: vyučující 1. stupně, HA 

 

6. Projekty: Recyklohraní 

Z: PV 

 

7. Účast na ekologicky zaměřených soutěžích. 

Z: vyučující 1. stupeň, VV, HA 

 

8. Vést žáky k hospodaření s odpady, k recyklaci škola odevzdává tonery a malé 

elektrospotřebiče.  

Z: PV 

 

9. Zabezpečení ekologického provozu školy: třídění odpadů ve třídách a na chodbách (papír, 

plasty), ekologické přípravky na úklid, postupné nahrazení klasických žárovek úspornými 

žárovkami. 

Z: PV 

 

10. V rámci EVVO spolupracovat s jinými partnery a středisky ekologické výchovy. 

 

11. Splnění ekologických úkolů vyhodnocovat na konci školního roku. 

Z: environmentální komise 

 

 



12. Organizace EVVO na základní škole: 

- ve škole není osoba, která má splněné další kvalifikační předpoklady pro výkon 

specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy, 

- oblast EVVO je koordinována a řízena environmentální komisí, komise plní úkoly výše 

uvedené osoby, 

- dlouhodobým úkolem je hledat vhodného kandidáta na studium k výkonu 

specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy. 

Z: Ředitel 

Složení environmentální komise: 

Předseda:   Mgr. Hana Alexandruková 

Místopředseda:  Mgr. Pavel Vala, DiS. 

Členové:  Mgr. Vendula Večerková 

Mgr. Marcela Buksová 

   Mgr. Lenka Martinková  

   Mgr. Kateřina Mariánková 

 

KONKRÉTNÍ AKCE A ČINNOSTI V OBLASTI EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

1. Třídění odpadu ve třídách i na chodbách (papír, plasty) - všichni 

2. Šetření elektrické energie - všichni 

3. Den Země.  

4. Péče o ekokoutky na škole – kiwi, školní arboretum 

5. Péče o květinovou výzdobu na chodbách školy (HA, žáci 8. a 9. třídy) 

6. Péče o zeleň v okolí školy, Malé školní arboretum a školní pozemek, skleník – (PB, HA, 

vyučující 1. stupně v PČ) 

7. Prolínání ekologické výchovy do přírodovědných předmětů (HA, VV, JH, TV, učitelé 1. 

stupně). 

8. Spolupráce s organizacemi ekologické výchovy. 

9. Účast žáků v soutěžích – Ekologické soutěže, olympiády, soutěže v zoo Ostrava 

Soutěž mladých zoologů 2022 (listopad 2022) – Primáti, Velká cena zoo 2023 (březen 2023) – 

Etologie.  

 

Suchdol nad Odrou 20.9.2022 

Mgr. Hana Alexandruková 

 

  

 


