
Plán  environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
 na školní rok 2022/2023 

 
 
Koordinátor EVVO: Mgr. Kateřina Motyčková 

 
 

Celoroční aktivity v oblasti: 

1. Výchově a vzdělávání 

      1.1   Spolupráce s žákovským školním parlamentem. 

         Termín: celoročně 

1.2 Odborná praxe pro 3. ročník ve firmách zabývajících se i ekologickým   
 provozem, zdravým stravováním event. likvidací odpadů. 

        Termín: červen 2023 

1.3   Exkurze do podniků řešících i ekologické výroby a zpracování dle plánu exkurzí  

                          Termín: celoročně  

     1.4    Snaha o vytváření pozitivního klimatu při vyučování i akcích mimo školu,           
   propojování a prolínání žáků různých oborů na akcích organizovaných školou. 

        Termín: celoročně 

1.5    Informace o důležitých dnech a akcích pro životní prostředí formou nástěnek. 

         Termín: celoročně 

1.6    Spolupráce a podpora školního časopisu. 

         Termín: celoročně  

1.7 Vyhledávání kvalitních přednášek a výstav s ekologickou tématikou. 

          Termín: celoročně 

1.8 Důsledné naplňování průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ ve většině 
 předmětů školních vzdělávacích programů. 

              Termín: celoročně 

 

2. Vybavení a organizaci provozu školy 

2.1. Kvalitní nabídka i vegetariánské stravy ve školní jídelně, nabídka zdravé stravy i ve 
školních bufetech. 

          Termín: celoročně 

2.2. Ekologická dopravy do školy – parkoviště pro kola. 
          Termín: celoročně 

2.3. Pokračování v projektu Recyklohraní – třídění a sběr elektrozařízení, baterií,   
vyřazených tonerů a mobilních telefonů 

          Termín: celoročně 

2.4. Šetření energiemi a materiály všemi žáky a zaměstnanci školy. 
          Termín: celoročně 

 

 



3. Metodické a osvětové 

3.1. Proškolení odpovědného zaměstnance v oblasti ekologicky šetrných čisticích 
prostředků. 

        Termín: dle nabídky školení 

3.2. Účast pedagogů na školení o EVVO. 

        Termín: dle nabídky školení 

 

Aktivity nejen pro žáky 

Akce Cílová skupina Termín Zodpovídá 

Evropský týden mobility Vybrané třídy a akce  Září 2022 MT 

Den zdraví – akce Smetanovy sady Vybrané třídy Září 2022 MT 

Evropský Den bez aut Vybrané třídy Září 2022 MT 

Český den boje proti rakovině Vybrané třídy 
29. září 
2022 

KOA 

XIV. ročník piškvorkového turnaje školy Všichni žáci školy Říjen 2022 RU, OP 

Spolupořadatelství oblastního kola 
piškvorek s občanským sdružením 
SCG 

Vybraní žáci 
Listopad 
2022 

RU, OP 

Cyklus přednášek s diskuzí na 
ekologické téma.  

Vybrané třídy Průběžně Učitelé 

Výstavky tematické Vybrané třídy a zájemci  Průběžně       MT 

Krajská konference EVVO Zlín 

 

Zástupce školy 

 

Duben 
2023 

MT 

Den Země  Vybrané třídy 
Duben 
2023 

 MT 

Do školy na kole Studenti a učitelé 
Květen 
2023 

MT 



 

Týdenní sportovně vzdělávací kurzy i 
s ekologickou tématikou 

2. ročník 
Červen 
2023 

TU 

Ekologický výukový týden 1.C, 1.D, 1.E 
Červen 
2023 

TU 

Předprázdninový výšlap  

 

Zaměstnanci školy, 
dobrovolná účast žáků 

Červen   
2023 

TOD 

Přírodovědné exkurze a výlety Jednotlivé třídy 
Červen 
2023 

Garanti 
oborů 


