
ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA EVVO

ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

V letošním školním roce  byla  EVVO zaměřena  na  plnění  Akčního  plánu 
činností a na plnění organizačních úkolů z Dlouhodobého programu EVVO.

Téměř  všechny  naplánované  činnosti  z Akčního  plánu  se  nám  podařilo 
splnit.  Některé  akce  byly  nahrazeny  aktuálnějšími  nebo  příhodnějšími 
vzhledem  k vzniklým  okolnostem.  Na všechny  celoškolní  akce  byla 
realizována  žákovská  zpětná  vazba.  Až  na  drobné  výjimky  byly  akce 
hodnoceny žáky velmi dobře. Pro žáky i vyučující je zpětná vazba velkým 
přínosem v tom,  že jakákoliv  akce neskončí  jen  samotnou realizací,  ale 
účastníci si následně uvědomí a posoudí její přínos, ale i energii, která byla 
do její přípravy vložena. Zároveň se učí evaluaci a autoevaluaci, což jim 
pomáhá i ve výuce a následně při řešení problémů v běžném životě.

V souvislosti  s tímto  uvažujeme i  o  nastartování  provádění  zpětné 
vazby zaměstnanců školy a rodičovské veřejnosti.

V plnění organizačních cílů zaznamenala škola výrazné úspěchy:

ORGANIZAČNÍ CÍLE

ROLE KOORDINÁTORKY

Cíl:  Koordinátorka vytvoří školní ekotým, jehož členy jsou: vedení školy, 

zástupce  za  ZŠ  speciální,  zástupce  za  1.  a  2.  stupeň  ZŠ  praktické  a 

zástupce provozních pracovníků.   

Hodnocení splnění cíle: Na škole byly vytvořeny dva ekotýmy : učitelský 

a  žákovský.  Do učitelského  ekotýmu  byla  navíc  přizvána  vedoucí 

předmětové  komise  pracovního  vyučování,  která  koordinuje  práce  na 

zahradě.  Žákovský  ekotým  tvoří  z každé  třídy  dva  členové  ekohlídek. 

Učitelský ekotým se setkává pravidelně jednou za dva měsíce a následně 

podle potřeby. Koordinátorka EVVO se setkává se žákovským ekotýmem 

jednou za měsíc a dále aktuálně podle potřeby. Ke schůzkám je přizvána 

vždy  některá  z členek  učitelského  ekotýmu.  Na  konci  školního  roku  se 

sejdou  oba ekotýmy  k provedení  evaluace  činnosti  v oblasti  EVVO.  Na 

začátku školního roku provádí oba týmy společně analýzu školy a zpracují 

Akční plán činností na další školní rok.

V letošním  školním  roce  se  nám  podařilo  zlepšit  koordinaci 

spolupráce  obou  ekotýmů  a vytvořili  jsme  fungující  systém 



informování  vyučujících  a  spolužáků  samotnými  žákovskými 

ekohlídkami.  Velký  posun  nastal  v samostatnosti  práce 

žákovského ekotýmu. Stále je  však nutná supervize,  podpora a 

pomoc vyučujících.

Cíl: Koordinátorka vypracovává ve spolupráci se školním ekotýmem jednou 

za pět let Dlouhodobý program EVVO a vždy na konci školního roku i Akční 

plán EVVO.

Hodnocení splnění cíle: Akční plán vypracovávají oba ekotýmy vždy na 

začátku roku podle aktuálního stavu ve škole. Tento systém se nám lépe 

osvědčil. Dlouhodobý program EVVO máme v plánu vypracovat na začátku 

školního roku 2014 - 2015. 

Chystáme  nové,  lepší  pojetí  Akčního  plánu,  který  by  měl 

obsahovat  i  úkoly,  jež  vyplynou  z analýzy  školy  a  žáci  budou 

schopni se více samostatně zapojit do jejich plnění i hodnocení.

Cíl:  Koordinátorka  vyhledává  a  shromažďuje  nabídky  různých 

ekoorganizací a zajistí realizaci vybraných akcí.

Hodnocení  splnění  cíle:  koordinátorka  spolupracuje  s ekologickým 

sdružením  TEREZA,  EKODOMOV  a  KONIKLEC.  Škola  se  zúčastnila  7 

ekoexkurzí, které byly hodnoceny velmi dobře.

Ve škole proběhl Den dobrovolníků firmy PROVIDENT A sdružení TEREZA, 

při kterém byla realizována spousta prací, na něž by žáci ani zaměstnanci 

naší  školy sami nestačili.  Akce byla velmi úspěšná a my věříme v další 

spolupráci.

V této  oblasti  je  škola  velmi  aktivní  a  velmi  úspěšná.  O  všech 

realizovaných akcích vychází informace v tisku.

Cíl: Koordinátorka se dále vzdělává v oboru EVVO. Alespoň dvakrát ročně 

se zúčastní vybraného vzdělávání.

Hodnocení splnění cíle: 

Tento  úkol  se  nám  nedaří  úspěšně  realizovat  i  z důvodu 

nedostatku financí na škole.



ORGANIZACE VÝUKY EVVO

 Ve  školním  vzdělávacím  programu  není  počítáno  se  samostatným 

 předmětem environmentální výchovy.

Cíl: EVVO   prolíná  celým  výchovně  vzdělávacím  procesem.  Je  také 

nedílnou  součástí  mimoškolních  aktivit.  Do  ekologických  činností  jsou 

zapojeni  i  rodiče  a  veřejnost.  Nejen  žáci  a pedagogický  sbor,  ale  také 

provozní pracovníci se podílejí na úspěšné realizaci EVVO. 

Hodnocení  splnění  cíle: Na  škole  se  daří  realizovat  dlouhodobé 

ekoprojekty,  jejichž  výstupy  jsou  prezentovány  celé  škole,  vedení, 

provozním  pracovníkům,  rodičům  i  veřejnosti.  Velmi úspěšné  a  u  dětí 

oblíbené  jsou  Ekohrátkové  dny,  kterých  se  zúčastní  celá  škola 

a v některých případech i přizvaná veřejnost. Pravidelně jsou realizovány 

besedy s panem hajným, který se školou ochotně a často spolupracuje. 

Zúčastňujeme se již pravidelně různých  ekoexkurzí a rodiče i veřejnost o 

této aktivitě informujeme prostřednictvím vystavených posterů.

V této  oblasti  je  škola  velmi  aktivní  a  velmi  úspěšná,  o  čemž 

svědčí i pozitivní reakce ve zpětných žákovských vazbách.

 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Cíl:Koordinátorka zajišťuje vzdělávání v oblasti EVVO dalším vyučujícím. 

Hodnocení splnění cíle: vzdělávání se zúčastňují pedagogové, kteří mají 

zájem v dané oblasti realizovat ekoprojekt se svými žáky. 

Nabídka  vzdělávání  byla  výrazně  omezena  jednak  ze  strany 

školitelů, ale také z důvodu nedostatku financí. V této oblasti jsme 

nedosáhli dobrých výsledků.

Jediného  vzdělávacího  semináře  ODPADY  A  OBALY  (organizoval 

EKOKOM) se zúčastnila paní učitelka Paterová, která následně se 

svou třídou realizovala ekoprojekt TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME.

PROVOZ ŠKOLY

 Cíl: Škola rozšíří třídění odpadu o bioodpad.

Hodnocení splnění cíle: Byl realizován ekoprojekt BIOODPAD 



 NENÍ  ODPAD,  v rámci  kterého  byla  celá  škola  včetně  zaměstnanců 

poučena o pravidlech sběru bioodpadu a vyprazdňování biokošů.V každé 

třídě byl instalován biokoš na sběr bioodpadu. V grantové výzvě sdružení 

TEREZA získala škola se svým ekoprojektem (1. místo ve Středočeském 

kraji) finanční podporu, za niž byl pořízen na školní zahradu tříkomorový 

kompostér.

Škola  splnila  tento cíl  velmi  úspěšně a  získala  spolupracovníky 

z několika ekologických sdružení a veřejných organizací.

Cíl:Škola se snaží o ekologizaci práce provozních pracovníků.

Hodnocení  splnění  cíle: Pro  provozní  zaměstnance  byly  zakoupeny 

ekologické čisticí prostředky. Žáci a ostatní zaměstnanci jsou informováni o 

typu  použitých  ekoprostředků  formou  letáčku  umístěného  na  dveřích 

úklidových místností.

Chystáme  i  nákup  ekologických  pracích  prostředků  a  mycích 

prostředků do sborovny a žákovské kuchyňky.

 SPOLUPRÁCE

Cíl: Škola aktivně spolupracuje s rodiči, s dalšími školami a s ekologickými, 

vládními a nevládními organizacemi.

Hodnocení splnění cíle:  Škola realizovala několik ekologických aktivit, 

do  kterých byla  zapojena  ekologická  sdružení,  různé firmy i  rodičovská 

veřejnost i další škola.

Na  tomto  poli  je  škola  aktivní  a  daří  se  jí  navázat  dobrou  a 

fungující  spolupráci.  Novinkou  je  spolupráce  se  ZŠ  praktickou 

z Tábora, která se na naší škole byla inspirovat k dalším aktivitám 

v oblasti EVVO.

 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl: Škola rozšiřuje nabídku zájmového vzdělávání i v oblasti EVVO

Hodnocení splnění cíle: Na škole funguje Pěstitelský kroužek. 



V této oblasti máme ještě velké rezervy. Možným řešením by bylo 

zapojit  do  realizace  mimoškolní  činnosti  rodičovskou  veřejnost. 

Zároveň  bychom  chtěli  realizovat  nárazový  zájmový  kroužek 

ZMĚNY V PŘÍRODĚ pod vedením pana hajného Rady,  se  kterým 

škola už úspěšně spolupracuje. Dále se obrátíme na dobrovolníky 

z řad veřejnosti.

EVVO NA ŠKOLE FUNGUJE VÝBORNĚ. NEDOSTATKY SE OBJEVUJÍ JEN 

V OBLASTI  VZDĚLÁVÁNÍ,  COŽ  MÁME  V PLÁNU  NAPRAVIT. 

VYUŽIJEME  OCHOTY  PANA  HAJNÉHO  RADY,  SE  KTERÝM  ŠKOLA 

SPOLUPRACUJE,  A  ZORGANIZUJEME  VZDĚLÁVACÍ  SEMINÁŘE 

PRO PEDAGOGY.

O ÚSPĚŠÍCH, KTERÝCH JSME DOSÁHLI, SVĚDČÍ I POZITIVNÍ REAKCE 

V ŽÁKOVSKÝCH ZPĚTNÝCH VAZBÁCH. ZE STRANY VEŘEJNOSTI SE 

DOKONCE  OBJEVILO  NĚKOLIK  POCHVALNÝCH  ČLÁNKŮ  V DENNÍM 

TISKU.
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