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Plánování a dokumenty EVVO ZŠ Přerov, Želatovská 

 
Plánování EVVO a jeho soulad s dokumenty 
 

Školní program EVVO 2017-2018 je vytvořen v souladu s těmito dokumenty: 

 

 Koncepce EVVO 2013-2017 – Environmentální výchova pro život na ZŠ Želatovská 

 ŠVP Základní školy Přerov, Želatovská 8, platný k 1.9.2016 

 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č.j. 

16745/2008 – 22 ze dne 27.10.2008 

 

Dále vychází z analýzy specifických podmínek školy a daného školního roku. 
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Zpracování EVVO v ŠVP a koordinátor EVVO 
 

Ve školním vzdělávacím programu máme průřezové téma Enviromentální výchova 

integrováno do jednotlivých předmětů 1. i 2. stupně. Jde především o předměty přírodovědné a 

částečně humanitní – prvouka, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, chemie, výchova ke zdraví, 

občanská výchova a dějepis. 

Co se týká obsahu, tak jsou jednotlivé tématické okruhy PT EV začleněny do učiva 

jednotlivých předmětů. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ 

Želatovská, Přerov. 
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Roční program EVVO na školní rok 2017-2018 

Roční školní program EVVO je rozdělen podle dlouhodobých cílů EVVO na škole na dvě části.  

 

1. Část týkající se cílů a prostředků environmentálního vzdělávání a výchovy žáků. 

 

2. Část týkající se cílů a prostředků zabezpečení realizace EVVO ve škole. 

 

Některé aktivity zasahují svou působností do obou částí.



4 

Roční školní program EVVO – část týkající se cílů a prostředků environmentálního vzdělávání 

a výchovy žáků pro školní rok 2017/2018 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, Přerov. 
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Přehled využívaných ekologických programů /EVVO/ pro starší žáky ZŠ – organizuje výhradně SVČ ATLAS a BIOS Přerov: 

1. Ekologie otevřené krajiny – Ekologie živočichů v otevřené krajině – říjen 2017 /8. třídy/ 

2. Ekologie otevřené krajiny – Život v půdě – říjen 2017 /6. třídy/ 

3. Ekologie vodního prostředí – Typy vod a jejich charakteristika – listopad 2017 /9. třídy/ 

4. Ekologie otevřené krajiny – Ekologie našich plazů – listopad 2017 /7. třídy/ 

5. Ekologie lesa – Potravní vztahy v lese – únor 2017 /6. třídy/ 

6. Ekologie a životní prostředí člověka – Naše lesy – proč ne smrk!? – březen 2017 /8. třídy/ 

7. Ekologie lidských sídlišť – Léčivé rostliny kolem nás – duben 2017 /8. třídy/ 

8. Ekologie otevřené krajiny – Naši motýli – květen 2017 /6. třídy/ 

 

Účast na soutěžích pro starší žáky ZŠ: 

1. Soutěž – Naši přírodou (SVČ ATLAS a BIOS Přerov). 

2. Soutěž – O nejlepšího chemika regionu (SPŠ Hranice). 

3. Soutěž – Přírodovědný klokan (Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP). 

4. Soutěž – Zlatý list (SVČ ATLAS a BIOS Přerov).  
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Roční školní program EVVO – část týkající se cílů a prostředků zabezpečení realizace EVVO ve škole pro 

školní rok 2017/2018 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, Přerov. 
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Harmonogram činnosti koordinátora EVVO na školní rok 

2017 - 2018 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ 

Želatovská, Přerov. 

 

Průběžná činnost:  

 Zvyšování odborné a metodické připravenosti – případná účast na environmentálně 

zaměřených akcích. 

 Spolupráce se střediskem volného času ATLAS a BIOS Přerov, spolupráce s ORNIS – 

ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově, Mykologickým klubem Přerov. 

 Poskytování konzultací a podpory dalším pedagogickým pracovníkům školy při 

začleňování EVVO do jejich výchovně-vzdělávací činností. 

 Spolupráce s Centrem ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. – SLUŇÁKOV. 

 Průběžná aktualizace EVVO stránek školy - http://zs-

zelatovska.cz/clanky/EVVO.html 

 Zapojení školy do probíhající environmentálních projektů krajských ekologických 

center. 

 Využívání některých aktivit plynoucí z projektu Recyklohraní. 

 Koordinace účasti našich žáků na různých (ekologicky zaměřených) soutěžích + 

archivace úspěchů – Naši přírodou, Rybářské závody, … 

http://zs-zelatovska.cz/clanky/EVVO.html
http://zs-zelatovska.cz/clanky/EVVO.html

