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Plánování a dokumenty EVVO ZŠ Přerov, Želatovská 

 
Plánování EVVO a jeho soulad s dokumenty 
 

Školní program EVVO 2019-2020 je vytvořen v souladu s těmito dokumenty: 

 

 Koncepce EVVO 2018-2024 – 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 

 Koncepce EVVO Olomouckého kraje z 18.8.2004 

 

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.  

předmětu, což lze s jistotou považovat za slabé místo naší školy.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Želatovská, Přerov. 
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Roční program EVVO na školní rok 2018-2019 

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

a výchovy žáků pro školní rok 2019/2020 

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

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

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, Přerov. 
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Roční školní program EVVO – část týkající se cílů a prostředků zabezpečení realizace EVVO ve škole pro 

školní rok 2018/2019 

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

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

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 

2019 - 2020 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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
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Evaluace aktivit EVVO za školní rok 2018 - 2019 

 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta není na ZŠ Želatovská vyučována jako 

samostatný předmět, ale je integrována do výuky jako průřezové téma dotýkající se většiny 

klíčových předmětů prvního i druhého stupně naší základní školy.  

Učitelé se v průběhu školního roku věnovali průřezovému tématu EVVO jak v rámci výuky 

především přírodovědných předmětů, tak i využívali nabídky různých výukových programů 

především organizace ATLAS a BIOS Přerov. 

Naše škola v rámci environmentálních akcí spolupracovala s již tradičními erudovanými 

regionálními Přerovskými partnery - organizacemi ATLAS a BIOS Přerov, ORNIS a 

Muzeum Komenského v Přerově.  

Tradičně se žáci prvního stupně využívali nabídky programů SVČ ATLAS a BIOS, Přerov, 

které byly zaměřeny na události v průběhu kalendářního roku – Vánoční, Velikonoční salón, 

aj.  

Již tradičně se žáci druhého stupně se zúčastnili přednáškových akcí pořádaných SVČ 

ATLAS a BIOS, Přerov. V tomto školním roce však z důvodu rekonstrukce budovy ATLAS a 

BIOS, byly některé akce vyřazeny, či jinak výrazně zredukovány. Nejvíce jsme nabídky 

využili pro naše šesté ročníky – život v půdě; potravní vztahy v lese; naši motýli. Dále se 

zúčastnili již jen žáci 8. tříd – naše lesy, proč ne smrk!?; léčivé rostliny kolem nás. 

Sedmé ročníky se zúčastnily v květnu výukového programu Stromy v krásném prostředí 

parku Michalov. Osmé ročníky pak absolvovaly praktické základy první pomoci, které byly 

realizovány prostřednictvím Českého červeného kříže, Přerov.  

19. září 2018 proběhla ji tradiční přerovská Dětská rybářská soutěž, kde naši školu 

reprezentovali rybáři ze 7.B - Krištof Matěj, Frankovič Jan, Rudolf Vít a Šťastný Tomáš. 

V pátek 21. září 2018 .žáci 6A i 6.B navštívili v pořadí 21. Výstavu hub v klubu Teplo 

Přerov. 

V říjnu 2018 si žáci 6. tříd nenechali ujít výstavu o společenském hmyzu na stanici Ornis. 

Paní lektorku mile překvapili schopností spolupráce a ocenila i jejich vědomosti o hmyzích 

potvůrkách. 
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Žáci našich prvních tříd se v pátek 5. října 2018 seznamovali s učivem prvouky netradičním 

způsobem. Na přerovském výstavišti poznávali různé druhy hospodářských i exotických 

zvířat: králíky, morčata, husy, kachny, ale i papoušky, holuby, krocany a další. Některé z nich 

si i pohladili, např. nutrii Judy. Po cestě zpět přes park Michalov žáci poznávali také stromy, 

jejich listy a plody, v ulicích dopravní značky i osvojená písmena. Takové vyučování se všem 

moc líbilo. 

I v letošním školním roce 2018/2019 proběhl na naší škole sběr papíru opět ve 4. týdenních 

cyklech. Celkem se nasbíralo 23 773 kg, kdy průměr na žáka činil 16,99 kg. Oproti minuléu 

školnímu roku je to mírné zlepšení. 

Celý školní rok opět probíhala na ZŠ Želatovská v Přerově sbírka víček od PET lahví. Celkem 

jsme za tento školní rok 2018/2019 nasbírali přesně 100 kg. Tyto víčka byly následně žáky 

školní družiny roztříděny a odvezeny v rámci projektu plastozrout.cz do výkupu v Olomouci. 

Utržené peníze byly použity na nákup potřeb do školní družiny. 

V říjnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. V úterý 29. ledna 

2019 se žáci naší školy zúčastnili jednoho z vyřazovacích kol tradiční soutěže Naší přírodou 

v nově zrekonstruované budově BIOSu. Jako každý rok se soutěžilo ve 4 oborech: 

společenstvo lesa, společenstvo vody, společenstvo polí, luk a pastvin a společenstvo lidských 

sídlišť. Jak starší, tak mladší žáci se utkali se stejně starými soupeři z různých škol 

přerovského okresu. V kategorii starších žáků nás reprezentovala čtveřice osmáků - Tereza 

Rabinová, Oto Fialík, Ondřej Kosička a Jakub Miklasiński, všichni z 8.A. Po těžkém boji 

obsadili tři čtvrtá a jedno třetí místo. Do kategorie mladších žáků byla nominována čtveřice 

Jan Hanák, Adam Raška, Radim Pospíšil a Jakub Galnor, všichni ze 7.B. Přestože pro 

všechny čtyři soutěžící to byla premiéra, vedli si více než zdatně a navázali na úspěchy našich 

žáků v předchozích letech. Dvě druhá a dvě první místa mluví sama za sebe. Do finálového 

klání postoupili Adam Raška a Jakub Galnor, avšak v silné konkurenci již žádná medailová 

místa neobsadili. 

Tradiční vánoční setkání dětí a příznivců ZŠ u rozsvíceného vánočního stromu proběhlo 13. 

prosince 2018. V nasvětlených prostorách před budovou školy se na vyvýšeném pódiu 

vystřídali především žáci z ročníků prvního stupně se svými hudebními, recitačními a 

tanečními vystoupeními, zpestřením letošního ročníku bylo nečekané hudební vystoupení 

pedagogů školy v čele s panem ředitelem Dvorským. 
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S žáky prvního stupně byly v jarních měsících realizovány vycházky do okolní přírody 

spojené s poznáváním přírody v regionu – zejména park Michalov, NPR Žebračka a okolí zón 

Lagun. 

Jarní počasí doprovodilo také žáky 7.tříd v březnu na Ornitologickou stanici, kde je čekal 

program o sovách. Nejprve si povídali s paní Hrazdírovou o sovách v učebně, kde si mohli 

prohlédnout vycpané preparáty a poslechnout hlasy našich sov. Pak následovala 

nejočekávanější část programu - prohlídka voliér s ptačími pacienty a možnost pohladit si 

kalouse pustovku. 

Dne 17. dubna 2019 jsme se věnovali oslavám Dne Země. Opět pod heslem "učíme se 

společně" se žáci osmých a devátých ročníků rozmístili na dvanáct stanovišť v budově naší 

školy, kde si společně s vyučujícími připravili pro všechny zbývající třídy prvního a druhého 

stupně rozmanité a zajímavé úkoly. Během celého dopoledne museli žáci absolvovat 

zeměpisné a přírodopisné kvízy, hlavolamy, hádanky, puzzle, vymyslet ekologičtější 

možnosti života na naší Zemi, seznámit se podrobně s možnostmi třídění odpadu, vyzkoušet 

různé fyzikální pokusy, zazpívat si, protáhnout svaly na sportovních stanovištích, očichat a 

seznámit se s nejrůznějším domácím i exotickým kořením, vyzkoušet manuální zručnost při 

krmení imaginárních ptáčků a mnoho dalších zábavných úkolů. Všichni si dopoledne užili a 

odnesli si mnoho nových poznatků a dobrou náladu. 

Tradiční školy v přírodě byly v letošním roce organizovány s finančním přispěním SFŽP ČR. 

Naši žáci od 2. až do 5. tříd navštívili v jarních měsících prostřední Jeseníků – Horní Lipovou. 

Pobyty byly opět plné environmentální tématiky realizované formou učení se v přírodě, 

poznávání krajiny a vzájemného předávání zkušeností. 

Dne 14. března 2019 navštívil naši školu maskot firmy Bovys – Bovýsek. Tato firma dodává 

jednou za týden všem žákům naší školy ovoce nebo zeleninu zdarma. Bovýsek pohovořil s 

prvňáky, druháky a třeťáky o významu správného stravování, děti poznávaly různé druhy 

ovoce a zeleniny a na závěr dostaly malý dárek. 

V průběhu školního roku proběhlo i několik celodenních exkurzí s environmentálním 

podtextem – květen Brno (TMB a Anthropos) – pro žáky 6. tříd, květen Dlouhé Stráně (PVE) 

a Velké Losiny (Muzeum papíru) – pro žáky 8. a 7. tříd., červen Mladečské jeskyně, Bouzov 

a Stezka v oblacích – pro vybrané žáky 6.-9. tříd.  

 


