
 
SWOT analýza EVVO na naší škole 

SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé 

stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). 

 SWOT je zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí 

organizace. SWOT analýza je proto základem pro vyhodnocení výchozí situace na škole. 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

 podpora vedení školy 

 environmentální výchova je plně 

integrována do ŠVP 

 spolupráce s místní knihovnou 

 učebna ICT a přístup na internet  

 školní zahrada  

 zapojení do projektu 

 spolupráce s Lesy Český Brod – sázení 

stromků apod.  

 třídění odpadu ve třídách 

 čisté prostředí ve třídách 

 zájem žáků o EVV aktivity 

 kompostování bioodpadu v kompostérech 

 zeleň ve společných prostorách 

 energetická náročnost budovy školy 

 chybějící strategické dokumenty – dlouhodobý 

plán EV s vizemi 

 nedostatečná vybavenost školy v oblasti EV 

(učební pomůcky, biologické sbírky ...) 

 nižší zájem ze strany některých pedagogů 

 malá spolupráce s jinými školami a subjekty 

v oblasti EVVO  

 nízký počet pedagogů účastnících se DVVP 

v dané oblasti 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 větší ozelenění tříd 

 omezení plýtvání vodou, toaletním papírem, 

 snaha o zrušení speciálních škol v důsledku 

probíhající inkluze 

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 

 

Školní program environmentálního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

Vypracoval: Marcela Marková, Bc. Nikola Znamínková 

Schválil: Mgr. Marie Šnajdrová 

Pedagogická rada projednala dne                    31. 8. 2022 



papírovými ručníky 

 vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO 

 vybavení tříd interaktivními tabulemi 

 pořízení výukového softwaru z oblasti EVV 

 spolupráce s jinými školami a subjekty 

zabývajícími se problematikou EVV 

 nízká publicita EVVO  

 odtržení dětí od přírodního prostředí 

(trávení času na mobilech, počítačích) 

 konkurence EVVO s jinými okruhy (sport, 

kultura...) 

 malý zájem veřejnosti 

 

Začlenění EVVO do ŠVP 

       Předpokladem k naplňování cílů ŠVP v oblasti EVVO je osobnost pedagoga, která svým přístupem 

a osobním příkladem pozitivně ovlivňuje postoje žáka k životnímu prostředí. Při své práci volí vhodné 

metody, které předpokládají aktivní účast dětí. Za nejefektivnější považujeme učení prožitkové a 

činnostní, které zohledňuje individuální potřeby žáka a zároveň rozvíjí jeho osobnost navzdory 

handicapu.  

Využíváme při tom možností nové školní dílny, školní kuchyně a školního zahrady. Znalosti a 

dovednosti získané ve škole žáci aplikují v každodenním životě, čímž aktivně ovlivňují své nejbližší okolí. 

Jejich zákonní zástupci se mohou spolu s nimi zapojit do řady aktivit spojených s realizací plánu EVVO.  

Zařazení EVVO do školních projektů 
 

 OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL 

 MLÉKO DO ŠKOL 

 EKOŠKOLA 

 RECYKLOHRANÍ 

 TRANZITNÍ PROGRAM  

 PROJEKT 72 HODIN 

 UKLIĎME ČESKO 

 DEN ZEMĚ 

 DEN VODY 

 DEN DĚTÍ 

¨ 

 

Plánované aktivity v oblasti EVVO ve školním roce 2022/2023 

 

 žáci se pravidelně účastní výtvarných soutěží 

 pedagogové vedou a učí žáky základním pracím na zahradě - rytí, setí, sázení, 

zalévání, pletí záhonů, sklizeň úrody, hrabání listí, kompostování, úklid zahrady a 

seznamují je se zahradnickým nářadím 

 škola spolupracuje s místním úřadem práce a s technickými službami 



 organizujeme výlety s environmentální tématikou - návštěva ZOO Praha- adopce 

Komby ušaté 

 plníme se žáky aktivity a úkoly projektu Recyklohraní - po celý školní rok 

 ve třídách besedujeme o zdravém životním stylu bez závislosti. 

 rozšiřujeme si praktické dovednosti při zacházení s rostlinami a živočichy v přírodě. 

 U příležitosti dne stromů se naučíme stromy poznávat a hledat v místní krajině 

 v zimním období žáci vyrábějí krmítka pro ptactvo, které přikrmují. Snažíme se zapojit 

do sčítání ptactva na krmítku 

 všichni učitelé, asistenti a vychovatelé budou sledovat šetření elektrickou energií a 

vodou ve třídách a pracovnách, dohlédnou na estetický vzhled tříd, dodržování 

pořádku a povedou žáky k vytváření návyků těchto činností. 

 

 

Škola se ve školním roce zapojí 2022/2023 do 

 

 mezinárodního programu EKOŠKOLA 

 ekologických soutěží v jiných školách – např. Eko Kosteláda - Kostelec nad Černými 

lesy 

 projektu ‚Zelená škola“.  

 

 

Na naší škole probíhají dlouhodobě sběrové akce 

 

  Sběr kaštanů a žaludů pro daňky ve Vrátkově 

 Sběr papíru 

 Odvoz použitých baterií 

 Odvoz použitých náplní z tiskáren 

 Odvoz použitého oleje 

 Sběr a třídění PET víček 

 Sběr vyřazených či poškozených mobilních telefonů 

 Sběr elektroodpadu - zapojení do soutěže EKO-EDA 

 

 

Díky školní zahradě a skleníku jsou žáci vedeni pozorování přírody a práci na školním 

pozemku. 

 

Všechny aktivity je vždy nutno, vzhledem k postižení našich žáků přizpůsobit k jejich 

možnostem a schopnostem.  

 

 

V Českém Brodě, 31. 8. 2022 

 

 

 

 

 


