Plán EVVO pro školní rok 2015/2016
Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L.
EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je
jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.
EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí (definovaných v RVP ZV) v
kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené
působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí
příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování
životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným
rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k
udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i
společnosti jako celku. Nezanedbatelná je provázanost EVVO s problematikou zdraví a
zdravého životního stylu.

Naplňujeme Národní strategii výchovy pro udržitelný rozvoj
a splňujeme požadavky zákona č. 123
Struktura plánu:
1. Třídíme ve škole
2. Akce, soutěže, pobyty
3. Ekoškola
4. Spolupracující organizace
5. Podpora EVVO ve výuce
6. Vzdělávání a osvěta zaměstnanců školy
7. Materiální podpora
8. Práce koordinátora

1. Třídíme ve škole
Významným přínosem naší školy k ochraně a tvorbě životního prostředí patří sběr odpadu
a pomoc při jeho separaci a následnému využití. Vzhledem k poloze nedaleko
hnědouhelných dolů, tepelných elektráren a v blízkosti chemické výroby jsme oblastí nejen
s poškozeným životním prostředím, ale rovněž s občany nesoucími morální zodpovědnost
za svou krajinu, kterou chceme předat svým potomkům v mnohem lepším stavu.
Snahou školy je směřovat žáky k rozvoji myšlení právě tímto směrem, protože oni jsou naší
budoucností.
V jakých oblastech třídíme a jakým způsobem:
a) Papír – sběrné nádoby ve všech třídách
sběrné nádoby na chodbách
sběrný kontejner v areálu školy
5 krát sběr papíru ve školním roce - září a listopad 2015
- únor, duben a květen 2016
b) Plast – sběrné nádoby ve všech třídách
sběrné nádoby na chodbách
sběrný kontejner v areálu školy
V rámci sběru a třídění plastu škola sbírá víčka na pomoc dětem s handicapem.
c) Elektroodpad – 3 sběrné nádoby ve škole na drobný elektroodpad
2 krát v roce svoz objemnějšího elektroodpadu – říjen 2015, duben 2016
2 sběrné nádoby na baterie
d) Oblečení – 2 krát v roce sběr oblečení – říjen 2015, duben 2016
e) Biododpad – kompostér umístěný v areálu školy
f) Směsný odpad - sběrné nádoby ve všech třídách
sběrné nádoby na chodbách
sběrný kontejner v areálu školy
Třídění je zajišťováno ve vzájemné spolupráci mezi vedením školy, školními zaměstnanci
i pedagogickými pracovníky.

2. Akce, soutěže, pobyty
- pracovní dílna Jany Modré (září)
- pracovní dílna Střediska ekologické výchovy Sever Litoměřice (říjen)
- Deštník – třídenní výjezd žáků a pedagogů školy zaměřený na primární prevenci spojený
s poznáváním přírody (září)
- ozdravné pobyty tříd
- zapojení do akcí DDM Ústí n. L. – např. Ukliďme svět
- exkurze do ZOO, botanické zahrady v Teplicích i při UJEP, CHKO Labské pískovce,
meteorologické stanice na Kočkově, …
- Ekostezky
- Modrozelený den
- zapojení do soutěží např. Brána ekologie otevřená 2015 OVZDUŠÍ , Recyklohraní,

3. Ekoškola
Při škole se schází a pracuje tým dětí, které mají zájem o přírodu a veškeré environmentální
aktivity. Více o nich na http://evvo-zs-vojnovicova.webnode.cz/

4. Spolupracující organizace a firmy
-Metallplast-Recykling, spol. s. r. o.
- Ave Ústí nad Labem s. r. o.
- celostátní program Recyklohraní aneb Ukliďme svět, jehož organizátorem je společnost
Asekol a hlavními partnery firma Eko-kom a.s., Ekobat s. r. o., Elektrowin a.s.
- DDM Ústí n. L.
- Středisko ekologické výchovy Litoměřice
- Glopolis, o. p. s.
- Sdružení Tereza
- ZOO Ústí n. L.
- UJEP Ústí n. L.
- Česká geologická služba

5. Podpora EVVO ve výuce
- průřezové téma EVVO v rámci ŠVP
- pozice koordinátora EVVO – Mgr. Jaroslava Arnoštová
- Ekotým
- volitelný předmět Ekoseminář
- volitelný předmět Zahradnictví a kutilství
- kroužky pro žáky školy např. Klub malých objevitelů, …
- EVVO projekty např. Barevný týden

6. Vzdělávání a osvěta zaměstnanců školy
Každoroční účast na Krajské konferenci ekologické výchovy.
Každoroční účast na setkání koordinátorů Ústeckého kraje.
Zapojení pedagogických pracovníků do pracovních dílen a workshopů zaměřených na EVVO.
Společné aktivity všech zaměstnanců školy spojené např. s projektovými dny školy
zaměřenými na EVVO.
Ocenění:
bronzová Lipová ratolest za přínos ekologické výchově
v roce 2014 pro Mgr. Jaroslavu Arnoštovou
v roce 2015 pro Mgr. Vlastimilu Joškovou

7. Materiální podpora
- EVVO knihovna
- webové stránky školy
- EVVO podpora v rámci školní ICT sítě – výukové materiály, filmy, pracovní listy
- Ekokoutek
- učebna v přírodě
- nádoby na třídění odpadu

7. Role koordinátora
Úkolem koordinátora EVVO je zejména:
- vytvářet ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program
EVVO
- dbát, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy a navrhovat
řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy
- koordinovat realizaci EVVO na škole či školském zařízení
- průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního
koordinátora EVVO
- poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu
v začlenění EVVO do jejich činností
- koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
- iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně
zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou)
v regionu a se středisky ekologické výchovy, ostatními školami

Vypracovala Mgr. Jaroslava Arnoštová, koordinátor EVVO 10. 9. 2015

