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Rámcový projekt: 

Projektu EVVO se zúčastní všichni pedagogové naší školy a budou uplatňovat klíčové 

kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro střední vzdělávání: 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence občanské 

6. kompetence pracovní 

 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

KRNAP – ing. Bílek 

MěÚ – obor životního a vodního hospodářství ing. Pyciak 

Technické služby 

Firma Marius Pedersen 

Firma NADOZ – p. Militký 

Městské muzeum 

Firma OBIS 

Pedagogické centrum- Hradec Králové, Jičín 

Pivovar Nová Paka 

Autoklub ČR Nová Paka 

EKO – KOM a.s. Praha 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v EV: budou využity nabídky vzdělávání SEVER, PC 

Hradec Králové v rámci sítě škol 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět 

 

  



  

Temata EVVO 

 

Září - Prosinec 

• poučení 1. ročníků o nutnosti třídit odpad ve škole do předem připravených nádob 

• ve spolupráci s třídními učiteli opakovat informace o nutnosti třídění odpadu a 

dohlížet na jeho dodržování 

• v rámci adaptační kurzu 1. ročníku oboru HT realizace her na s tématem udržitelného 

rozvoje (spolupráce s výchovnou poradkyní) 

• poučení a upozornění všech ročníků na používání lisu na PET lahve, který je umístěn 

před učebnou č. 7 

• realizace některého úkolu z projektu Recyklohraní 

 

Leden - Březen 

• příprava projektu zaměřeného na ochranu životního prostředí v rámci ekologické 

výchovy 

• vyhledávání a zpracovávání informací týkajících se zdravého životního stylu 

(provázanost se ZSV), ochrana zdraví, předcházení zdravotním rizikům, předcházení 

úrazům 

• mezipředmětové vztahy v rámci předmětů ZSV, ON, ZPV, IKT 

• průběžná zpětná vazba na výše uvedené 

 

Duben - Červen 

• v rámci hodin ZPV zařazení témat: globální problémy lidstva, proměna Planety, 

přínos jednotlivců v rámci záchrany Země, možnosti pomoci zemím třetího světa 

• příprava a zajišťování Dne Země 

• realizace Dne Země – dle aktuální situace (úklid a čištění lesů a studánek, sázení 

stromků, …) 

• vyhodnocení výstupů Dne Země v jednotlivých třídách 

• upozornění studentů na vhodné chování v přírodě během letních prázdnin, upozornění 

na nebezpečí úrazů v přírodě 

• zhodnocení úspěchů a problémů jednotlivých tříd – podklad pro další práci třídních 

učitelů se třídami 

 

 

Další témata EVVO 

1. Cizí jazyky a ekologie 

Žáci zmapují systém chráněných oblastí v ČR a porovnají ho se systémem ochrany přírody 

v jiných státech. 

 

2. Využití počítačových učeben (výukové programy, vypracovávání prezentací 

studentů), školní knihovny (odborná literatura, internet) 



  

 

3. Uklidové služby 

Činnost žákovských služeb zajišťujících čistotu prostředí v bezprostřední blízkosti školy. 

 

4. Postupná ekologizace provozu školy 

Důsledné dodržování separace odpadu, modernizace hygienických podmínek (tekutá mýdla, 

papírové ručníky…) 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jiřina Rešová                                    Schválil: Mgr. Petr Jaroš 

Dne: 1. září 2020 

      

      


