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Plánování a dokumenty EVVO ZŠ Přerov, Želatovská 

 

Plánování EVVO a jeho soulad s dokumenty 

 

Školní program EVVO 2021-2022 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. 

V tomto školním roce 2021/2022 je snaha v září naplánovat tradiční akce a aktivity, které se 

v loňském školním roce téměř nerealizovali. Cílem pedagogického sboru a vedení školy je 

pokud možno zvládnout vše naplánované v souladu s pandemickými opatřeními COVID-19. 
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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. Způsob integrace EV v jednotlivých předmětech však jen velmi stěží 

může odkrýt skutečnost, zda se jedná o skutečnou integraci nebo jen o formální zařazení do 

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 2021-2022 

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 2021/2022 

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

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

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 

2021 - 2022 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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 2021 - 2022 

 

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 především jen 

v rámci výuky přírodovědných předmětů ať již v prezenční nebo distanční výuce. 

Naše škola měla v plánu stejně jako v minulých letech v rámci environmentálních akcí 

spolupracovat s již tradičními erudovanými regionálními Přerovskými partnery - 

organizacemi ATLAS a BIOS Přerov, ORNIS a Muzeum Komenského v Přerově.  

Bohužel díky nepříznivé pandemické situaci žáci nemohli využít plánovanou a 

domluvenou nabídku vybraných programů SVČ ATLAS a BIOS, Přerov.  

V pátek 18. září 2021 žáci 6A i 6.B navštívili v pořadí 23. Výstavu hub v klubu Teplo 

Přerov. Přerovští mykologové nasbírali v Beskydech, Jeseníkách, Hostýnských Horách i 

v okolí samotného Přerova a vystavili na stovky druhů hub. Spolu s běžnými druhy bylo 

možné vidět i houby chráněné, vzácné, raritní, chodící a často i netradičně pojmenované. 

I v letošním školním roce 2020/2021 proběhl na naší škole sběr papíru. Tentokráte 

pouze ve 2. týdenních cyklech. V rámci sběru papíru již žáci odevzdávají pouze časopisy, 

noviny a knihy. Sběr již nesmí obsahovat karton a lepenku. Celkem se nasbíralo 15 185 kg, 

kdy průměr na žáka činil 25,48 kg. Také souběžně po celý školní rok probíhal sběr víček 

z PET-lahví, kdy bylo odevzdáno přibližně 120kg v programu plastozrout.cz.  

V rámci prezenční výuky a přítomnosti žáků ve škole probíhal dále projekt Ovoce do 

škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u žáků. 

Tradiční jarní akce jako Školy v přírodě, Lyžařský výcvikový kurz, Želatovské 

sněhohraní, Den Země, účast na výukových programech Sovy do škol, Stromy, Kurz první 

pomoci aj. byly ve školním roce 2020/2021 z důvodu pandemických opatření zrušeny. 

 

 


