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Cíle výuky EVVO: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

EVVO bude realizována kombinací následujících forem: 

• povinný předmět Základy ekologie, Základy přírodních věd 

• průřezové téma Člověk a životní prostředí v předmětech, které s tímto tématem souvisejí 

• část výuky bude v terénu 

Hlavním cílem EVVO jsou znalosti, schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které žákům 

umožní pochopit základní principy trvale udržitelného života. 

  

I. Dílčí cíle programu EVVO: 

1. žák porozumí základním ekologickým pojmům, koloběhu látek a energie, uvědomuje si, jak 

snadno může dojít k narušení přírodní rovnováhy. 

2. žák pochopí souvislosti mezi abiotickými a biotickými podmínkami života, jejich vzájemné 

působení na planetě, ale také v regionu. Uvědomí si, jak znečištění vody, vzduchu a půdy ohrožuje 

naše zdraví a životní prostředí, dokáže se orientovat v základních informacích o znečištění. 

3. žák porozumí vlivům lidské činnosti na krajinu, ocení hodnotu místa a svého domova. 

4. žák pochopí, jak postupně člověk ovlivňoval přírodu a uvědomí si dopady lidské činnosti na 

životní prostředí z globálního, ale i regionálního hlediska. 

5. žák pochopí problematiku s odpady a uvědomí si odpovědnost každého jedince za nakládání s 

nimi. 

6. žák pochopí globální souvislosti, propojenost současného světa a příčiny globálních 

problémů. 

7. žák má citový vztah k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě. 

8. žák je schopen odpovědného jednání a aktivní a kvalifikované (informované) účasti v 

ochraně životního prostředí. 

9. žák pochopí vzájemnou souvislost ekonomického a sociálního rozvoje se stavem životního 

prostředí. 
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II. Strategie a prostředky k dosažení stanovených cílů 

Výuka EVVO pro všechny žáky bude realizována kombinací následujících forem: 

• povinný předmět Základy ekologie 

• povinný předmět Základy přírodních věd 

• průřezové téma Člověk a životní prostředí bude zařazeno do následujících předmětů: 

matematika, cizí jazyky, společenské vědy, informační technologie a odborné předměty dle 

vzdělávacího programu. 

o Odborné předměty: Vzhledem k náplni odborných předmětů se práce se studenty zaměřuje 

především na globální i lokální otázky související se znečišťováním prostředí, využitím odpadů, 

sociálními a ekonomickými aspekty.  

o Výuka jazyků: V rámci výuka jazyků jsou diskutována i další aktuální témata, a to především 

z oblasti ochrany životního prostředí – například vymírání ohrožených druhů, skleníkový efekt, 

využívání neobnovitelných zdrojů, třídění a skládka odpadů atp. 

• část výuky bude realizována v terénu 

 

III. Celoškolské aktivity: 

o Vedení školy podporuje účast na exkurzích, výstavách, besedách a dalších aktivitách 

souvisejících s problematikou EVVO.  

o Škola je připravena pedagogickým pracovníkům zajišťovat přiměřené dovybavení výukovými 

pomůckami pro EVVO. 

o Všichni zaměstnanci usilují o postupnou ekologizaci provozu školy (třídění odpadů, šetření 

energií a surovinami, péče o zeleň, využití recyklovatelných materiálů). 

o Vedení školy podporuje spolupráci s dalšími subjekty ohledně utváření odpovědných postojů 

k životnímu prostředí – ve školním roce 2022/2023 by měla proběhnout spolupráce s hnutím Fridays 

For Future, kdy na škole proběhne přednáška o ekologii.  

o Během školního roku 2021/2022 jsme se studenty prvního ročníku zpracovali projekt na 

optimalizaci třídění odpadu na chodbách a v učebnách, který je nyní v realizaci s vedením školy. 
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IV. Spolupráce školy s dalšími subjekty: 

Škola podporuje spolupráci s dalšími subjekty ohledně utváření odpovědných postojů k životnímu 

prostředí, a to formou jednorázových akcí i trvalejší spolupráce – například s ekocentry, obcí, jinými 

školskými subjekty, rodinami studentů, volnočasovými středisky atp. 

V návaznosti na to by ve školním roce 2022/2023 by měla proběhnout spolupráce s hnutím Fridays 

For Future, kdy na škole proběhne přednáška o ekologii. 

  

V. Další vzdělávání pedagogů: 

Vedení školy je připraveno podpořit pedagogické pracovníky, zvláště pak koordinátora EVVO, aby si 

zvyšovali metodickou a odbornou připravenost a účastnili se různých forem dalšího vzdělávání. 

Cílem je průběžně zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti životního prostředí, 

pravidelně seznamovat kolegy s různými informacemi z oblasti životního prostředí na obecné, ale i 

regionální úrovni a vzbudit v nich zájem o danou problematiku.  

 

 

VI. Úkoly školního koordinátora EVVO: 

● připravuje dlouhodobý program EVVO 

● účastní se dalšího vzdělávání pro koordinátory EVVO 

● navazuje a rozvíjí kontakty školy s dalšími subjekty aktivními v oblasti EVVO 

● organizuje či přispívá k organizaci akcí zaměřených na EVVO 

● podněcuje a organizačně přispívá k ekologizaci provozu školy 

  

VII. Provoz školy: 

Výuka ve všech prostorách školy je šetrná k životnímu prostředí. 
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v Praze 30.9.2022        Mgr. Šárka Pivodová 

                       koordinátor EVVO 

  
 


