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Plán EVVO 2014/2015 

„Ekologie člověka se zabývá vztahy k prostředí, vztahy k živé přírodě, vztahy k ostatním lidem, vztahem 

k sobě samému.“ 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k myšlení a jednání, které je v souladu s 

životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. 

Město Chodov je svou rozlohou 1 426 ha a především patnáctitisícovým počtem obyvatel druhým 

největším městem bývalého sokolovského okresu. Nachází se v mikroregionu Krušné hory- západ, jehož 

přírodní bohatství je velice rozmanité, avšak také narušené důlní povrchovou činností. Na území se 

nachází chráněná krajinná oblast Slavkovský les. V oblasti dochází k regeneraci a rekultivaci bývalých 

důlních území, k intenzivní obnově krajiny.  

Naše škola vzdělává žáky se zdravotním postižením, kteří převážně pocházejí z rodin s nízkou 

sociokulturní úrovní. Část z jich žije v sociálně vyloučených lokalitách, kde nemají možnost přímého 

kontaktu s přírodou. Proto se dlouhodobě snažíme o vytváření kladného vztahu našich žáků ke svému 

okolí, svému zdraví a životnímu prostoru. Zaměřujeme na vytváření kulturního školního prostředí, na 

formování vztahu k přírodě a environmentální výchovu, směřující k udržitelnému rozvoji naší společnosti. 

 

Základní cíle školy v oblasti EVVO 

 vzbudit u žáků zájem o své okolí 

 poskytovat žákům znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí 

 motivovat žáky k pozitivním změnám ve svém okolí a prostředí, ve kterém žijí 

 ovlivňovat způsob myšlení žáků v rámci EVVO 

 vést k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji 

 prohlubovat odpovědnost žáků ve vztahu ke svému zdraví 

 vytvářet v oblasti EV praktické dovednosti žáků   

 podporovat aktivní péči o životní prostředí  

 vytvořit prostředí „ Zdravé školy“ 

 snížit náklady na energetický provoz školy  

 

Ekologizace provozu školy: Celoročně: 

- Sběr papíru, PET lahví, PET víček, baterií, elektrospotřebičů, zářivek, ALU víček, tonerů a 

cartridgí, pomerančové a citronové kůry  

- Nástěnka EVVO (koordinátorka EVVO) 

- Pořizování osvětových materiálů (brožury, knihy, plakáty, učební pomůcky - koordinátorka 

EVVO) 

 

Projekty: Celoročně: 

Aktivní celoroční účast v projektech organizací s EVVO:  

-       Recyklohraní   

-       Západočeské sběrné suroviny 

-       EKO - KOM 
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-       Lesy ČR 

-       Krajský úřad pro Karlovarský kraj  

 

Projektové dny: 

- Den Země 

- Den zdraví (Den bez úrazu) 

- Spolupráce se školním žákovským parlamentem – dotazníkové akce, plánování akcí, názory a 

diskuse 

 

Tematicky zaměřené výjezdy: 

- Exkurze (chodovská minibotanická zahrada, Chotes, výjezdy pořádané krajským úřadem) 

 

Péče „O sebe sama“: 

- Prodej školních svačin – prodej mléka, jogurtů, „Lipánků“ 

- Charitativní akce – Víčka pro Honzíčka a pro Mirečka 

 

Péče o zvěř: 

- Akce „ Nakrmíme zvířátka“ – sběr kaštanů, žaludů, sušeného pečiva  

- Pozorování a krmení vodního ptactva (dokrmování v zimě – labutě) – školní družina 

- Dokrmování ptactva – krmítka v areálu školy – školní družina 

- Akce pro psí útulek aneb Ukliďme si lékárničky 

 

Péče o přírodu: 

- Zájem o okolí školy a životní prostředí, ochrana přírody – školní družina 

- Navštěvování webů s EVVO tematikou, vyhledávání informací, vzdělávání 

 

Akce: 

- Prezentování EVVO akcí školy v tisku – v městském, školním 

- Školní soutěže ve sběru druhotně zpracovatelných surovin „ Školní odpadová liga „ – mezitřídní 

soutěž, odměňování nejlepších sběračů 

 

Seznam konkrétních akcí ( rozčlenění ) – přílohou EVVO plánu 2014/2015. 

Akce, soutěže, hry mohou být během školního roku dále doplňovány. 

 

 

V Chodově 10. 9. 2014                                                 Ivona Škarpecká 

                                                                     koordinátorka EVVO při ZŠ Chodov 
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Seznam EVVO akcí 2014/2015 
 

Celoroční aktivity 

 

1) Celoroční sběr papíru, PET lahví, PET víček (Západočeské sběrné suroviny) 

2) Celoroční sběr elektrospotřebičů a tužkových baterií (Ecobat a Asekol) 

3) Celoroční sběr sušené pomerančové (Byliny Mikeš) 

4) Celoroční sběr tonerů z tiskáren (Recyklohraní). 

5) Celoroční sběr zářivek (Ekolamp) 

6) Pravidelné objednávky svozů druhotně zpracovatelných surovin – dle potřeby 

7) Prodej školních svačin – prodej mléka, jogurtů, „Lipánků“ (Madeta)  

8) „Ovoce do škol“ (Madeta) 

 

Září:  Nakrmíme zvířátka, školní akce, sběr kaštanů, pečiva  

          Zahájení všech celoročních sběrů a prodeje mléka, „Lipánků“ 

Velká podzimní akce ve sběru baterií – Recyklohraní – navýšení bodového bonusu za 

sběr 

Hrajeme si s odpady – vyrábění s odpady – účast v soutěži Karlovarského kraje 

 

Říjen: Nakrmíme zvířátka, školní akce, sběr kaštanů, pečiva 

           Podzimní slavnosti 

 

Listopad:  Nakrmíme zvířátka, školní akce, sběr kaštanů, pečiva – slavnostní  

vyhodnocení akce 

            Beseda s lesníky, školní akce  

 

Prosinec:  Propagační výtvarná akce „Lipánek“ 

 

Duben :  PD Den Země 

 

Červen :  Slavnostní vyhlášení výsledků ŠOL (škol.odpad.ligy), odměňování tříd, jednotlivců, 

paní učitelek, školní akce  

                PD Den zdraví 

 

 

Průběžně budou akce a soutěže doplňovány tak, jak je během školního roku vyhlašují různé, 

s námi spolupracující, organizace. 

 

Průběžné plnění úkolů z projektu Recyklohraní s EVVO tématikou. 

 

                                                                                                                    

                                                                     Ivona Škarpecká, EVVO koordinátorka 
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