
Krátkodobý plán EVVO - školní rok 2022/23

Školní koordinátor
Stříbná Jana vytvořit každoročně krátkodobý roční program EVVO

zvyšovat si odbornou a metodickou připravenost, účast na dalším vzdělávání pro koordinátory environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty
navázat kontakty školy se středisky a centry ekologické výchovy, přispívat k využívání jejich nabídek pro environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu
podněcovat k ekologizaci provozu školy
připravovat a koordinovat dlouhodobé a trvalé aktivity v péči o životní prostředí (třídění odpadu, šetření energií, péče o zeleň a 
úpravu okolního prostředí), jednorázové akce (Den Země, Den stromů, Envofórum) a další formy aktivity (exkurze, přednášky)
navrhovat a doplňovat literaturu, časopisy, odborné a metodické příručky, učební pomůcky a další informační zdroje pro 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
každoročně ve spolupráci s vedením školy a ostatními vyučujícími připravit hodnocení programu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty
spolupracovat s vedením školy, které vytváří potřebné podmínky pro jeho činnost v zájmu plnění úkolů, které v tomto směru školství 
ukládá zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty
ve spolupráci s vedením školy se podílet na připravě dlouhodobého programu EVVO

Sobková Silvie zvyšovat si odbornou a metodickou připravenost
podněcovat k ekologizaci provozu školy
připravovat a koordinovat dlouhodobé a trvalé aktivity v péči o životní prostředí (třídění odpadu, šetření energií, péče o zeleň a 
úpravu okolního prostředí), jednorázové akce (Den Země, Den stromů, Envofórum) a další formy aktivity (exkurze, přednášky)
navrhovat a doplňovat literaturu, časopisy, odborné a metodické příručky, učební pomůcky a další informační zdroje pro 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
ve spolupráci s vedením školy se podílet na připravě dlouhodobého programu EVVO

Školní tým

Program Ekoškola Mgr. Jana Stříbná                       
Ing Silvie Sobková          
Radka Semerová

Prostředí školy Ing. Kateřina Věntusová dendrologický park
úprava a výsadba zeleně v okolí školy
péče o skalku

Mgr. Jana Stříbná dendrologická naučná stezka
Sabina Šigutová venkovní údržba květin

květiny na oknech budovy školy
květiny na chodbách školy

Mgr. Jana Míčková botanická zahrada
Mgr. Jaroslav Latoň meteostanice

Odpady Mgr. Jana Stříbná                       
Ing Silvie Sobková          
Radka Semerová

recyklohraní
sběr hliníků
třídění odpadů ve třídách
sběr baterií, elektroodpadu
bioodpad (vermikompost)

Mgr. Vlastimil Dluhoš kompostování
Bc. Antonín Hřivňák likvidace nebezpečného odpadu

kontejnery na nádvoří školy (plast, papír, sklo)
Energie Ing. Arnošt Klein Projektová dokumentace na rekonstrukci tělocvičny školy 100 000 Kč

Projektová dokumentace na Energetickou koncepci školy a školního statku 800 000,-- Kč
Radek Bunček údržba - úsporné žárovky a zářivky
Mgr. Jiří Zapletal výběrová řízení projektů

Voda Zdeňka Grossmannová nákup ekologicky šetrných čisticích prostředků
Radek Bunček údržba   - úsporné splachování na WC, baterie

Tradiční aktivity

termín
Den mláďat Třídenní akce organizovaná spolu se školním statkem. Zahrnuje přehlídku mláďat hospodářských 

zvířat, která je doprovázena množstvím soutěží, přehlídkou literárních a výtvarných prací s 
tématikou mláďat, ekologickými aktivitami a kulturním vystoupením dětí mateřských a 
základních škol.

duben 2023

Den stromů Den stromů je celosvětovým svátkem, který se slaví už od poloviny 19. století. U nás se objevil 
poprvé v roce 1906. V Opavě organizuje oslavy Magistrát města Opavy. Naše škola se účastní 
aktivně doprovodných akcí.

říjen 2022

Den Země Den stromů je celosvětovým svátkem, který se slaví už od poloviny 19. století. U nás se objevil 
poprvé v roce 1906. V Opavě organizuje oslavy Magistrát města Opavy. Naše škola se účastní 
aktivně doprovodných akcí.

duben 2023
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Projekty

OKAP II
Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 červenec 2021- listopad 2023

Agropractice 8.
zapojení zahraničního odborníka do výuky odborných a všeobecných předmětů (p.Eleni) 11.- 23.9.2022

stáž 13 studentů a 2 pedagogů v řecké Preveze - sklizeň a zpracování oliv + pěstování plodové 
zeleniny

29.9. - 14.10.2022

Agropractice 9. stáž 13 studentů a 2 pedagogů v řecké Preveze - pěstování oliv +  plodové zeleniny jaro 2023

Šablony III Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I příprava projektu

Zážitkové vzdělávání Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2022-
2023

podán ke schválení

Soutěže

Přírodovědný klokan školní kolo celorepublikové soutěže vědomostí z přírodovědných předmětů 12. říjen 2022
Ekologická konference žáků SŠ krajská přehlídka enviromentálních práci žáků středních a základních škol květen 2022
Biologická olympiáda školní kolo soutěžních vědomostí z biologie únor 2023

Závěrečné ročníkové práce environmentálně zaměřené ročníkové práce žáků 4. ročníku studijního oboru Přírodovědné 
lyceum březen - duben 2023

SOČ školní kolo studenské odborné činnosti březen 2023
Well with Nature fotosoutěž Evropské agentury pro ŽP 1.říjen 2023
Příroda kolem nás každoročně pořádaná soutěž amatérských fotografií žáků a studentů - školní kolo červen 2023

Soutěže OKAP II

soutěž v zemědělských dovednostech duben 2023
soutěž, školní kolo - ovládání malé mechanizace červen 2023
soutěž v zahradnických dovednostech květen 2023
soutěž, školní kolo - pěstování a využití rostlin pěstovaných ve skleníku květen 2023

Další aktivity

Ekoškola Realizace mezinárodního programu Ekoškola průběžně
Sběr a třídění hliníku Soutěž tříd ve sběru hliníku, třídění hliníku průběžně
Recyklohraní zapojení do programu průběžně
Adaptační kurzy Motivační workshop pro žáky 1. ročníků září 2022

Sdílení učeben
Spolupráce se ZŠ/MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří září - červen 2023
Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli září - červen 2023

Kroužky

pro žáky SŠ (OKAP II) 1. Kroužek přírodovědný říjen - květen 2023
2. Kroužek odborných předmětů říjen - květen 2023
3. Kroužek včelařský říjen - květen 2023

pro žáky ZŠ (OKAP II) 1. Kroužek zemědělských znalostí říjen - květen 2023
2. Kroužek přírodních věd leden - duben 2023

pro žáky SŠ  (Projekt 
Modernizace učeben)

Kroužek biologický září - duben 2023
Kroužek chemický září - duben 2023

Exkurze

Teva - 1. ročník studijního oboru Chemik operátor červen 2023
Planetárium Ostrava - 1. ročníky leden, únor 2023
Ekologicky zaměřené exkurze jednotlivých tříd průběžně
Výjezdy (OKAP II) Chemicko-biologické projektové dny (Štramberk) květen 2023

Přírodovědné lyceum (Jeseníky) červen 2023
Farmář (Hustopeče - Praha - Kostomlaty nad Labem - Poděbrady 
- Opava)

duben 2023

ZOO Ostrava září a březen 2023
Papírna Velké Losiny a Dlouhé Stráně říjen 2022

 Den ve firmách (OKAP II) Výjezd - ZetorGallery Brno březen 2023
Výjezd - BorsodChem Ostrava prosinec 2022
Výjezd - Teva Czech Industries říjen 2022

Spolupráce školy s organizacemi při realizaci EV

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
KEV
M.R.K.E.V
Středisko volného času v Opavě
Občanské sdružení Natura
Magistrát města Opavy, obor životního prostředí
Arboretum v Novém Dvoře
podnik TEVA Czech Industries
UP Olomouc
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Masarykova univerzita Brno
katedra Environmentálního inženýrství VŠB Ostrava


