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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název školy:
Adresa školy:
RED IZO školy:
Ředitel školy:

Střední odborná škola MORAVA o.p.s.
Brno - Černovice, Řehořova 5, PSČ 618 00
600013731
Ing. Bc. Petra Kalousková

Počet žáků k 30. 9. 2021:

193 denní studium
103 dálkové studium
Počet pedagogických pracovníků: 19, včetně tří asistentek pedagoga
Počet nepedagogických pracovníků: 3
Naše škola byla založena roku 1991 a od roku 1995 učíme v nové, velmi pěkné,
bezbariérové budově. Jsme soukromá škola, jejímž zřizovatelem je Český svaz žen.
Jsme škola, která poskytuje žákům možnost kvalifikovaně se připravit na budoucí praktický
život, případně další studium. Snažíme se vytvořit příjemné studijní a lidské prostředí
založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy.
Absolvent se uplatní v povoláních zaměřených na poskytování sociálních služeb, v
povoláních, která jsou zaměřena na výkon ekonomických, administrativních, obchodně
podnikatelských a organizačních činností ve všech typech organizací, včetně veřejné správy.
V tomto školním roce žáci studují obory:
 Sociální činnost, kód 75-41-M/01 denní i dálkové studium.
 Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01.
 Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 denní i dálkové studium.
Jsme školou, jejímž cílem je:
 poskytovat žákům všestranné a pro profesní život použitelné vzdělání;
 připravovat žáky ke složení maturitní zkoušky, dále ke vstupu do praxe, případně
k dalšímu studiu;
 rozvíjet kognitivní schopnosti žáků a motivovat je k celoživotnímu učení;
 učit žáky logicky uvažovat a samostatně řešit problémy;
 podněcovat a oceňovat u žáků aktivitu a tvořivost;
 učit žáky chápat myšlení a práci jako příležitost pro seberealizaci;
 formou exkurzí a praxí umožňovat žákům kontakt s partnerskými firmami;
 učit žáky spolupracovat, vnímat sebe jako součást společnosti.
A to vše za pomocí výuky plně kvalifikovaným pedagogickým sborem v dobře vybavených
učebnách pro všeobecně vzdělávací i odborné předměty, s důrazem na rozvíjení
všeobecných i odborných kompetencí.
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Obrázek 1 Budova školy

Obrázek 2 Třídění odpadu v prostorách
Školy

Obrázek 3 Osázení školní terasy

2. ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR
MUDr. Věra Korecká na škole vyučuje maturitní předmět hygiena a pečovatelství, dále
základy přírodních věd, učební praxi, sociální práci a německý jazyk.
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3. ŠKOLNÍ TÝM
Do environmentální výchovy, jsou na škole zapojeni všichni tito pracovníci:
 Ing. Bc. Petra Kalousková, ředitelka školy,
 RNDr. Olga Doleželová, zástupkyně ředitelky školy,
 paní Ludmila Pleskačová, ekonomka.
Pedagogové:
 MUDr. Věra Korecká, koordinátorka EVVO,
 Ing. Hana Šturmová, vyučující ZPV, M, VT, IT, UP, PEK,
 paní Jaroslava Krajíčková, vyučující PEK, DU, UP, AE, FF, ÚČ,
 PhDr. Vítězslav Kulíšek, vyučující ZPr, EK, VS, UP
Správní zaměstnanci:
 pan školník,
 paní uklízečka.
Žáci:
 žáci třídy 4.B obor obchodní akademie.
4. VÝCHOZÍ STAV VYHODNOCENÝ SWOT ANALÝZOU
Pro vyhodnocení výchozí situace v oblasti EVVO byla provedena SWOT analýza. Následně
pak byla projednána s vedením školy.
Silné stránky
 Zájem ze strany vedení školy.
 Zájem vedení školy o spolupráci s externím prostředím v oblasti EVVO.
 Nabídka dalšího vzdělávání v této oblasti pro management, koordinátora a ostatní
učitele.
Slabé stránky
 Zaměření školy na obor obchodní akademie, veřejná správa, sociální činnost.
 Chybějící strategický dokument – dlouhodobý plán EVVO s vizemi.
 Předmět Základy přírodních věd v 1. až 4. ročníku, 1 h týdně.
 Nedostatečná publicita školy.
 Úprava okolí školy – chybějící prostory pro environmentální výchovu.
 Zaneprázdněnost učitelů.
 Nezájem žáků o environmentální výchovu.
 Rezervy ve třídění odpadu ve třídách.
 Slabá spolupráce s externím prostředím v oblasti EVVO.
Příležitosti a vize
 Finanční nástroje (dotace).
 Možnost spolupráce s organizacemi zabývajícími se environmentální výchovou.
 Spolupráce s podniky (sponzoring, materiální, technické vybavení).
 Další vzdělávání v oblasti environmentální výchovy.
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 Možnost spolupráce se zřizovatelem školy Českým svazem žen.
Rizika a hrozby
 Malý počet žáků, kteří mají aktivní zájem o oblast EVVO.
 Nízká sounáležitost žáků se školou.
 Konkurence ze strany jiných škol v regionu.
5. LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE
Legislativa a dokumenty pro realizaci EVVO na škole:
 Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
(SP EVVO), který byl schválen 28. 10. 2000.
 Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v
České republice.
 Krajský program EVVO.
 Národní strategie pro udržitelný rozvoj České republiky a její akční plán.
 Dekáda výchovy pro udržitelný rozvoj.
 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění.
 Metodický pokyn MŠMT k EVVO č. j. 16745/2008-22.
Každý školní rok je také zpracováván krátkodobý plán environmentální výchovy s uvedením
aktivit pro žáky školy.
6. DLOUHODOBÝ PLÁN VÝCHOVY K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
Na základě SWOT analýzy a ve spolupráci s ředitelkou školy, byly stanoveny dlouhodobé
cíle – vize. Škola bude usilovat o jejich naplnění v období pěti let od školního roku
2019/2020.
Dlouhodobé cíle – vize
1. Ekologizace provozu školy: Efektivní třídění odpadu ve třídách a prostorách školy.
Dílčí cíle:
 Informační kampaň a proškolení žáků i pracovníků školy.
 Vytvoření informačních materiálů, plakátů a jejich vyvěšení ve třídách.
 Třídění plastů, papíru a ostatního odpadu ve třídách a prostorách školy.
 Umístění vytříděného odpadu do příslušných nádob.
Nástroje:
 Poučení a dohled nad žáky, aby prováděli správné třídění.
Indikátor naplnění:
 Ve třídách i prostorách školy žáci i zaměstnanci správně třídí odpad.
 Vytříděný odpad je vhazován do příslušných nádob.
2. Výchova a vzdělávání: Větší využití CHKO Moravský kras pro výuku i jiné školní
aktivity. Větší využití osvětových akcí.
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Dílčí cíle:
 Získat návrhy a náměty vyučujících a žáků k možnostem využití CHKO Moravský
kras.
 Začlenit návrhy do plánu EVVO na daný školní rok.
Nástroje:
 Koordinátorka EVVO informuje kolegy na poradě.
 Sběr nápadů pedagogů a žáků.
 Výběr návrhů a jejich začlenění do plánu EVVO na daný školní rok.
 Ustanovení termínů a odpovědností za akce.
Indikátor naplnění:
 CHKO Moravský kras je využíván k výuce alespoň 1 x za školní rok.
 Zúčastnění na osvětové akci minimálně 1 x za školní rok.
3. Možnosti financování environmentální výchovy: Získat finanční podporu od sponzorů,
z grantů apod.
Dílčí cíle:
 Získat sponzora pro financování environmentálních aktivit školy.
 Využít některou z grantových výzev v oblasti EVVO.
Nástroje:
 Informovat rodiče na třídních schůzkách o environmentálních akcích školy.
 Oslovit rodiče s žádostí o finanční podporu.
 Zpracovat a odeslat grantovou žádost na konkrétní aktivitu.
Indikátor naplnění:
 Škola získala finanční prostředky od sponzora či zřizovatele.
 Byla podána grantová žádost na podporu ekologické aktivity školy.
7. EVALUACE EVVO
Evaluace úspěšnosti EVVO bude na naší škole provedena:
 v závěru školního roku v červnu 2022 koordinátorka zhodnotí aktivity školy v
průběhu jednoho školního roku,
 v závěru školního roku v červnu 2022 bude provedeno průběžné hodnocení
naplňování dlouhodobého plánu,
 splnění úkolů, které byly vytyčeny jako dlouhodobé cíle, pak bude evaluováno po
uplynutí plánovaného období (tedy do šesti let).
Jako nástroje hodnocení byly zvoleny tyto indikátory:
1. Indikátory v oblasti managementu školy
 Činnost školního koordinátora EVVO je podporována ze strany vedení školy.
 Školní koordinátorka aktivně spolupracuje s kolegy.
 Pracovníci školy se aktivně zapojují do jednotlivých akcí.
 Škola propaguje své aktivity.
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2. Indikátory v oblasti výchovy a vzdělávání
 Oblast EVVO a trvale udržitelného rozvoje je integrována do ŠVP.
 Součástí výchovy a vzdělávání v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje jsou
besedy, výukové programy a další akce.
 Při plánování školních akcí jsou využívána zajímavá místa našeho kraje.
 Žáci jsou zapojováni do soutěží.
3. Indikátory v oblasti zdraví a sociálního prostředí
 Žáci dodržují zásady správného stravování a pitného režimu.
 Žáci se účastní sportovních akcí.
 Žáci i učitelé zlepšují estetiku školního prostředí.
4. Indikátory v oblasti provozu školy
 Papír, plasty a směsný odpad je správně tříděn.
 Nádoby na sběr odpadu jsou ve škole řádně označeny.
 Vytříděný odpad je ukládán do odpovídajících kontejnerů u školy.
8. KRÁTKODOBÝ PLÁN
Je zpracováván na jeden školní rok a je dílčí součástí plánu dlouhodobého. Zahrnuje
plánované akce EVVO. Cílem ročního plánu EV je systematické začleňování EVVO a
výchovy k trvale udržitelnému rozvoji do všech vyučovacích předmětů. Jeho součástí jsou i
aktivity, které mají přiblížit aktuální téma vyhlášené OSN v této oblasti.
Plánované aktivity jsou seřazeny do tabulek. U akcí je uveden termín konání, odpovědnost,
potřeby, hodnocení apod.
Seznam tabulek:
 Tabulka 1: Akce zařazené do výuky. Naplňování průřezového tématu EV, aktivní
účast žáků.
 Tabulka 2: Připomínka významných dnů s tematikou EV, lidových tradic.
 Tabulka 3: Exkurze žáků, programy ekologické výchovy, výukové pořady, besedy.
 Tabulka 4: Úklidové akce, údržba školních ploch.
 Tabulka 5: Zapojení žáků do soutěží.
 Tabulka 6: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci EVVO, konference.
 Tabulka 7: Další akce.
 Tabulka 8: Žádost o grant.
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PŘEHLED AKCÍ, ÚKOLŮ A ZODPOVĚDNOSTÍ
Školní rok 202/22
Tabulka 1: Akce zařazené do výuky. Naplňování průřezového tématu EV, aktivní účast žáků
Aktivita
Péče o rostliny ve
třídách a ostatních
prostorách školy
Nástěnka k EVVO.

Zajistí
Paní Krajíčková
Paní Korecká
Paní uklízečka
Paní Korecká

Vytváření
informačních
materiálů Ekotýmem.
Výsadba krokusů
v rámci projektu
„Krokus“

Paní Korecká

Paní Korecká,
třída 3. A

Pomůcky
Nádoby, rostliny,
zemina, konve,
hnojivo.
Fotografie,
obrázky, výtvarné
zpracování
přírody, výstřižky,
citáty, vlastní
fotografie.
Internet, odborné
články, analýzy.

Termín
Průběžně

Cibulky krokusů,
sázecí lopatka,
metr

Podzim 2021

Hodnocení

Poznámky

Průběžně

Průběžně.

Tabulka 2: Připomínka významných dnů s tematikou EV, lidových tradic
Akce
Mezinárodní den bez
pesticidů
Světový den lesů a
vody
Světový den zdraví

Zajistí
Paní Korecká

Den Země

Paní Korecká

Paní Korecká
Paní Korecká

Pomůcky
Internet.
Nástěnka
Internet.
Nástěnka
Internet.
Nástěnka.
Internet.
Nástěnka.

Termín
3.12.2021

Hodnocení

Poznámky

22.3.2022
7.4.2022
22.4.2022

Tabulka 3: Exkurze žáků, programy ekologické výchovy, výukové pořady, besedy
Akce
Exkurze do podniku
Teplárny Brno

Zajistí
Paní Šturmová
třída 2. A,B

Pomůcky

Termín
26.10.20220

Hodnocení

Poznámky

Termín
Průběžně

Hodnocení

Poznámky

Tabulka 4: Úklidové akce, údržba školních ploch
Akce
Separace odpadů

Hrabání listí v okolí
školy
Shrabování trávy a
průběžný úklid.

Zajistí
Pan školník.
Paní uklízečka.
Žáci.
Všichni učitelé.
Pan školník
Pan školník

Pomůcky
---

Hrábě, pytle,
rukavice.
Hrábě, pytle,
rukavice, kbelíky.
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Podzim 2021
Jaro 2022

Tabulka 5: Zapojení žáků do soutěží
Akce
Soutěž s panem
Popelou 2020/21.
Ekologická soutěž pro
školy, která by měla
provázet současnou
mládež jak ve škole,
tak i mimo ni a dát jí
možnost zamyslet se
nad stávajícím
neutěšeným stavem
životního prostředí.
Sběr baterií a
elektroodpadu
v rámci projektu
„Recyklohraní“

Zajistí
Paní Korecká
Paní Pleskačová
Žáci školy

Paní Korecká
všichni žáci
všichni učitelé

Pomůcky
---

Sběrné nádoby

Termín
průběžně

Hodnocení

Poznámky

průběžně

Tabulka 6: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci EVVO, konference
Účastník
Paní Korecká
Pan

Název akce

Termín konání

Pořadatel akce

Tabulka 7: Další akce
Akce
Správné mytí rukou a
další zásady hygieny.

Zajistí
Vedení školy

Aktivní větrání ve
třídách.
Zdravý životní styl –
zdravá strava, pitný
režim, pohyb,
duševní zdraví.

Třídní učitelé
Všichni vyučující
Všichni učitelé

Pomůcky
Vytištěný manuál
u každého
umyvadla ve
třídách.
---

Termín
01. 09. 2021

Odborné články,
online zdroje,
dokumenty.

Průběžně
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Průběžně

Hodnocení

Poznámky

Tabulka 8: Žádost o grant
Akce
Extra třída – garant
pan Kulíšek

Zajistí
pan Kulíšek

Pomůcky
---

Termín
Probíhá

Hodnocení

Poznámky
---

Žáci mají za úkol vymyslet a zrealizovat nápad, který prospěje lidem v jejich obci a okolí.
Obsahem projektu může být organizace akce, jako je společná dílna nebo výstava, realizace
naučné stezky, výsadba rostlin či stromů atd. Důležité je, aby projekt vycházel z potřeby
místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity a životní prostředí.
V Brně dne 30. 9. 2021
Ing. Bc. Petra Kalousková
ředitelka školy
MUDr. Věra Korecká
Školní koordinátorka EVVO
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