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1. Úvod
Člověk je nedílnou součástí pestré přírody a jejích rozmanitostí. Jsou lidé, kteří ve svém
přírodním okolí bezohledně páchají spoustu škod a jiní naopak vynakládají spoustu síly
k tomu, aby ztráty napravili. V mateřské škole při práci s dětmi máme velkou možnost, jak
ovlivnit celou generaci lidí správným směrem.
ŠPEV „Sluníčkové hodiny“ vznikl po důkladné analýze SWOT, ve které jsou hodnoceny
podmínky pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na mateřské
škole Sluníčko Šumperk a jejích odloučených pracovištích.
Pojmenování „Sluníčkové hodiny“ je odvozeno od názvu mateřské školy. Je vytvořen
pro podporu rozvoje školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a
ekologicky šetrného chování.
Je zde stanovena vize, cíle dlouhodobého i krátkodobého ročního plánu, které je nutno
pravidelně analyzovat, vyhodnocovat a aktualizovat.
ŠPEV je součástí školního vzdělávacího programu Mateřské školy Sluníčko Šumperk, je
jeho přílohou. ŠPEV je dokument veřejný, má působit také jako osvěta, a tím je určený nejen
pedagogům, rodičům, zřizovateli a veřejnosti, ale i dalším partnerům ve vzdělávání a
v provozu. ŠPEV je dostupný v písemné podobě na nástěnkách a ve třídách, je prezentovaný
na webových stránkách školy.
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2. Školní program environmentální výchovy
„SLUNÍČKOVÉ HODINY“
Motto: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

2.1 Charakteristika školy
2.1.1 Budovy a jejich ekologický provoz
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, je zaměřená na
vzdělávání dětí předškolního věku a byla zařazena do sítě škol v r. 1996. Později, v roce 2005
zřizovatel k tomuto právnímu subjektu připojil další tři školy, které nyní fungují jako
odloučená pracoviště (OP). Celkem jde o čtyři samostatné budovy, které jsou umístěné
v klidnějších částech města od sebe vzdálené maximálně 0,5 km:
Mateřská škola Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk, má 4 třídy a školní jídelnu (100),
dvoupatrová budova se suterénem, sídlí zde ředitelství školy

Obr. 1: MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25
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Odloučené pracoviště, Vrchlického 19, Šumperk 3, třídy a školní jídelna (200, 201, vývoz
obědů a výdej pro cizí strávníky, dvoupatrová budova se suterénem

Obr. 2: MŠ Sluníčko Šumperk, OP Vrchlického 19
Odloučené pracoviště, Šumavská 15, Šumperk, 3 třídy (300), dvoupatrová budova,
propojená koridorem se ZŠ a SŠ Pomněnka

Obr. 3: MŠ Sluníčko Šumperk, OP Šumavská 15
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Odloučené pracoviště, Gen. Krátkého 28, Šumperk, 2 třídy (400), přízemí budova se dvěma
vchody pavilónového typu

Obr. 4: MŠ Sluníčko Šumperk, Gen. Krátkého 28
.
Budovy těchto OP byly postaveny za účelem předškolního vzdělávání a všechny prošly rozsáhlými
rekonstrukcemi:


zateplení fasád,



výměny oken



nových rozvodů vody



nové rozvody tepla



rekonstrukce hygienického zázemí



rekonstrukce dvou školních jídelen



rekonstrukce osvětlení

V provozu i ve školních jídelnách se používají ekologické čisticí prostředky. Pracoviště jsou
vybavená zařízením, nábytkem a certifikovanými hračkami vhodnými pro děti. O údržbu se starají
nasmlouvané firmy.
MŠ Sluníčko Šumperk má nastavený jednotný systém třídění odpadů, papír třídí do košů i nejmenší
děti, jsou pořízeny kontejnery na lepenku. Plast, papír a sklo se odnáší do velkoobjemových
kontejnerů. Nebezpečný odpad, jako baterie, zářivky, tonery do tiskáren jsou odváženy do sběrného
dvora
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Energetický audit byl proveden v r. 2013, hodnocení spotřeby se pohybuje v hodnotách A
– C. Vzhledem ke stáří budov, použitým technologiím, jejich velikosti a počtu osob lze
srovnávat vývoj spotřeby vody a energií pouze v historii na jednotlivých pracovištích.

Vývoj spotřeby energií a vody 2017 – 2019
2017
Odběrné

VODA

ELEKTŘINA TEPLO

TEPLÁ

PLYN

místo

(m³)

(MWh)

VODA

(MWh)

(GJ)

(m³)
100

763

24,248

377,00

177,00

10,674

200+201

362

34,902

180,00

209,04

5,413

300

513

21,177

203,80

-

-

400

426

13,233

364,18

-

1,04

2018
Odběrné

VODA

ELEKTŘINA TEPLO

TEPLÁ

PLYN

místo

(m³)

(MWh)

VODA

(MWh)

(GJ)

(m³)
100

789

24,544

334,00

174,96

9,453

200+201

387

33,461

176,00

200,04

4,124

300

543

18,867

186,50

-

-

400

388

12,575

360,51

-

0,934

2019
Odběrné

VODA

ELEKTŘINA TEPLO

TEPLÁ

PLYN

místo

(m³)

(MWh)

VODA

(MWh)

(GJ)

(m³)
100

833

22,339

349,80

173,97

8,049

200+201

396

27,801

165,90

217,36

4,621

300

592

19,965

173,80

-

-

400

290

12,616

303,19

-

0,882

Tab. 1: Historie spotřeby vody a energií na pracovištích
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2.1.2 Zahrady
K pracovištím přináleží prostorné a dobře vybavené školní zahrady (ŠZ), o jejichž zeleň
pečuje firma, k péči přispívají i učitelky s dětmi. Větší úpravy byly realizovány v r. 2014,
upravovaly se terény a byly pořízeny nové herní prvky pro děti. Na všech pracovištích jsou
venkovní učebny, mají podobu altánu nebo je k tomuto účelu používána terasa.
Na zahradách rostou okrasné stromy a keře různého stáří, s r. 2019 byly zahrady osázeny
také ovocnými stromy. Kromě přírodních chodníků jsou zde však ještě asfaltové plochy a
cesty, problematicky se řeší voda.

Obr. 4: Školní zahrada MŠ Sluníčko, Evaldova 25
2.1.3 Vzdělávání vzhledem k EVVO
Mateřská škola Sluníčko má 12 tříd, jejichž kapacita je v současné době naplněna, celkem do ní
dochází 336 dětí od 3 – 7mi let. Děti jsou ve třídách rozdělené podle věku, což umožňuje jednodušší
organizaci aktivit. Pro vzdělávání dětí byly vytvořeny školní vzdělávací programy (ŠVP), v jejichž
obsahu byly zapracovány aktivity environmentálního vzdělávání (EV):

ŠVP MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25:
„Putování se Sluníčkem“
Aktivity jsou zaměřené zejména na zdravý životní styl, děti se mohou účastnit kroužku
cvičení na balančních míčích, pohybových her či jógy, je zařazována aromaterapie a
muzikoterapie. Děti se zapojily do projektů Zdravá pětka a Zdravé zoubky, v zimním období
je již několik let úspěšně realizován lyžařský výcvik. Výborné podmínky po celý rok nabízí
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školní zahrada vybavená herními a sportovními prvky, děti pečují o nově zasazené stromy a o
bylinkové záhonky, k pozorování způsobu života ptáků je instalována ptačí budka a v zimě se
děti starají o ptačí krmítka. Environmentálně jsou orientovány zejména tematické vycházky
do okolí a výlety na blízké ranče a farmy. Jsou využívány ekoprogramy, které nabízí DDM
Vila Doris, 5. ZŠ a Střední odborná škola. Co se týká šetření vodou a energiemi, v současné
době má toto odloučené pracoviště jeden z nejlepších výsledků. Pracovnice provozu i školní
jídelny používají ekologicky šetrné prostředky, kuchařky byly seznámeny s Desaterem školní
jídelny, je dodržován spotřební koš a potraviny z větší části dodávají okolní výrobci.
ŠVP MŠ Sluníčko Šumperk, OP Vrchlického 19:
„Hrajeme si se Sluníčkem od jara do zimy“
Environmentální aktivity jsou zapracovány do týdenních témat a reagují na změny v ročních
obdobích, jsou propojeny s projekty lidových tradic. Jsou zařazeny besedy s myslivcem nebo
včelařem, děti se účastní přírodovědných exkurzí a ekoprogramů. V této oblasti je navázána
spolupráce s 5. základní školou, DDM Vilou Doris, s Mateřskou školou Pohádka Šumperk a
se zahrádkáři v kolonii Pod Vyhlídkou. Přírodovědné a badatelské aktivity skýtá krásná školní
zahrada, nabízí se venkovní učebna, vyvýšený záhon, dýňový a květinový záhon, proutěné
stavby, pařezový domeček pro hmyz aj., děti pečují o nově zasazení ovocné stromy. Také
školní výlety jsou směrovány do přírody a na farmy v okolí Šumperka, oblíbená je jízda na
konících na ranči v Sedmidvorech nebo na farmě na Bludovečku. Učitelky jsou dětem vzorem
zdravého životního stylu, cvičí s dětmi v projektu Sokola každý den i formou zájmové
činnosti, účastní se s dětmi lyžařského kurzu i plaveckého výcviku. Pracovnice provozu i
školní jídelny používají ekologicky šetrné prostředky, kuchařky byly seznámeny s Desaterem
školní jídelny, recyklovatelné odpadky se separují do kontejnerů. Bioodpad využívá fa. Suez
jako biopalivo, kanalizace je opatřena lapolem. V zimním období přivádí do tříd ohřátý čistý
vzduch rekuperace.
ŠVP MŠ Sluníčko Šumperk, OP Šumavská 15:
„Putujeme se Sluníčkem po celý rok“
V ŠVP jsou rozvíjeny zejména ekologické aktivity, učitelky s dětmi separují papír a věnují
se jeho dalšímu využití, například v pracovních a tvořivých činnostech. Badatelské aktivity
jsou realizovány ve spolupráci s MŠ Pohádka, děti se účastní ekoprogramů zaměřených na
zacházení s vodou, s jejím šetřením a ochranou před znečištěním. Jsou zařazovány
přírodovědné pokusy, zvláště v pěstitelské oblasti. Všechny třídy jsou zapojené do projektu
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Sokola, učitelky jdou dětem příkladem ve zdravém životním stylu. Při tematických
vycházkách do blízkého přírodního prostředí s dětmi sledují vývoj a změny přírody během
ročních období. Výborná spolupráce v oblasti EVVO je navázána se ZŠ a SŠ Pomněnka
Šumperk, učitelky využívají ve své práci s dětmi možnost návštěvy její školní farmy. V ŠVP
jsou zařazeny přednášky ukázky práce s dravci, papoušky a sovami a kynologické ukázky.
Učitelky se věnují výchově ke zdravému životnímu stylu, cvičí s dětmi v projektu Sokola,
zapojují se s dětmi do lyžařského i plaveckého kurzu, pořádají sportovní olympiádu.
ŠVP Sluníčko Šumperk, OP Gen.Krátkého 28:
„Radujme se se Sluníčkem“ (400)
Učitelky ve své práci s dětmi plánují vycházky a environmentální programy do blízké
přírody do lesa na Kotel, na Vyhlídku, do Tulinky a k rybníku u bývalého sanatoria. Děti na
vycházkách sbírají a následně pracují s přírodními materiály, velmi oblíbená je keramická
dílna. Na školní zahradě je využívána venkovní učebna, nachází se zde sportovní a badatelské
herní prvky a renovované venkovní sprchy pro letní období. Děti mohou pozorovat a zkoumat
život u ptačí budky či u hmyzích hotelů. V environmentální oblasti je navázána spolupráce
s DDM Vila Doris a s 5. ZŠ, jsou využívány nabízené ekoprogramy. Zaměstnanci s dětmi
separují zejména papír, plasty a sklo, co se týká šetření vodou a energiemi, v současné době
má toto odloučené pracoviště jeden z nejlepších výsledků. Učitelky se zapojují do projektu
Sokola, účastní se s dětmi lyžařského i plaveckého kurzu.
V nových verzích ŠVP č. 5 platných od 1. 9. 2020 nastává změna, kdy se stává jeho součástí
ŠVEP „Sluníčkové hodiny“. Jedná se o kompletaci dosavadních environmentálních aktivit do
společného dokumentu. V tomto směru žádný certifikát ani ocenění škola zatím neobdržela.
2.1.4 Školní koordinátor (ŠK)
V naší mateřské škole sloučené z několika pracovišť se doposud funkce koordinátora
v žádné oblasti nevyužívala. V současné době není povinností ředitele školy funkci zajišťovat
a nikdo z učitelů k této funkci zatím neměl kvalitní vzdělání. Ideální je spojení funkce VOP
nebo zástupkyně ředitelky, které se pravidelně scházejí na poradách s vedením a mohou si
vyměňovat informace, názory a zkušenosti. Důležitá je pak zejména osobní zainteresovanost a
vztah daného zaměstnance k této oblasti.
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Každé ze čtyř pracovišť má svůj specifický přístup k EVVO, tato oblast je všem velmi blízká
a zaměstnanci v ní pracují s vysokým nasazením. Nutný je citlivý přístup, taktní
zprostředkovávání nových informací a minimální administrativní zátěž.
2.1.5 Školní ekotým
Do kolektivu mateřské školy Sluníčko Šumperk patří vedení školy, učitelky, provozní
zaměstnanci a kuchařky. Společně se všichni podílejí na chodu celé mateřské školy a zároveň
na chodu svého pracoviště. Starají se o prostředí, pečují o děti, spolupracují s rodiči nebo
s organizacemi, nakupují, účtují, chovají se určitým způsobem, tudíž mají v mateřské škole
svoji roli, kterou ovlivňují jak ostatní dospělé, tak děti. Je tedy přirozené, že členem školního
ekotýmu se stává každý zaměstnanec mateřské školy. Členy ekotýmu se mohou stát i starší
děti, a to zapojené jako pomocníci do některého z projektů či kroužku pod dohledem učitelek.

2.2 Podmínky pro environmentální výchovu
Z důkladné SWOT analýzy vyplývá:


Osvědčuje se partnerská spolupráce s rodiči a s odbornými organizacemi, je třeba
využít nabídky vzdělávacích programů pro děti i pro pedagogy.



Ohrožuje nás politika zřizovatele, výjimka z maximálního počtu dětí, tedy nedostatek
MŠ ve městě a podmínky financování provozních zaměstnanců, vysoký počet dětí
působí na únavu učitelek, které se snaží především dodržet bezpečnost dětí.



Je třeba promyslet všechny kroky k vytvoření ŠPEV od samého počátku, navázat na
RVP PV a dosavadní ŠVP.



Je třeba brát v úvahu vysoký počet dětí a únavu stárnoucího kolektivu, dotáhnout do
konce vybavení venkovních učeben a zavedení vody na školní zahradě (pítka,
mlhoviště, možnost zalévání záhonů, kropení) senzory u vodovodních kohoutků.



Ohrožuje nás nedostatek financí k dokončení revitalizace objektu, hrozí havárie
odpadů a elektřiny (hliník).



Je třeba co nejvíce omezit administrativu.



Pro zjednodušení práce učitelek bychom mohli využít nabízený zpracovaný program
„Ekoškola“ pro mateřské školy a postupně dojít k získání titulu.
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2.3 Legislativní nástroje
Zákon č. 123 o právu na informace o životním prostředí ve znění zákona č.132/2000 Sb. a
Zákona č.6/2005 Sb. V § 13 ([online] 1998)
Národní strategie výchovy pro udržitelný rozvoj ([online] 2020):
Udržitelná ČR 2030 ([online] 2020): dokument navazuje na předchozí dokument, je zde
stanovena vize, jak by měla vypadat Česká republika v r. 2030 v oblastech:


Lidé a společnost



Hospodářský model



Odolné ekosystémy



Obce a regiony



Globální rozvoj



Dobré vládnutí

Krajská koncepce EVVO pro Olomoucký kraj
stanovuje vize, cíle, priority a opatření pro environmentální výchovu dětí a mládeže a pro
vzdělávání odborných a pedagogických pracovníků
Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR
Dlouhodobý záměr vzdělávání Olomouckého kraje:
je povinný základní strategický dokument Olomouckého kraje stanovující základní směry
rozvoje v oblasti vzdělávání. Jsou zde rozpracovány strategické návrhy a záměry v
jednotlivých oblastech výchovy a vzdělávání, počínaje předškolním vzděláváním.
RVP PV:
je směrodatným nejen pro učitelky, ale i pro zřizovatele a partnery. Vymezuje požadavky,
podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku RVP PV. Při
vytváření školního vzdělávacího programu (ŠVP) je pro mateřské školy závazným
východiskem. Environmentální oblast je rozpracována zejména v oblasti „Dítě a svět“ jsou
stanoveny dílčí cíle pro učitele, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy (co dítě na konci
daného období dokáže) a rizika, která mohou ohrozit úspěch vzdělávání. V mateřské škole má
vzdělávání integrovanou podobu a ŠVP je zpracováno dle podmínek školy.
ŠVP MŠ
je závazný dokument pro zaměstnance MŠ Sluníčko Šumperk je zpracován v souladu
s RVP PV do integrovaných bloků realizovaných v měsících během školního roku:
1. Září

Seznámení se Sluníčkem
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2. Říjen

Podzimní kouzlení se Sluníčkem

3. Listopad

Když Sluníčko stůně

4. Prosinec

Kouzelné Vánoce se Sluníčkem

5. Leden

Zimní čarování se Sluníčkem

6. Únor

Sluníčko objevuje

7. Březen

Probuď se, Sluníčko, zahřej jen maličko

8. Duben

Na cestě se Sluníčkem

9. Květen

Sluníčková radost

10. Červen

Rozloučení se Sluníčkem

Integrované bloky ŠVP jsou dále rozpracované do podtémat a týdenních plánů s běžnými
aktivitami i environmentálními aktivitami v třídních vzdělávacích programech.

2.4 Dlouhodobý plán
Vize: Chceme se stát moderním předškolním zařízením, splňujícím obecné cíle vzdělávání a
výchovy současného národního programu rozvoje vzdělávání v České republice se zaměřením
na trvale udržitelný rozvoj.
Dlouhodobé cíle rozvoje školy, zamýšlené změny v profilaci školy do r. 2023:
1) Posilovat pozici EVVO v ŠVP zaměřením se na konkretizující výstupy
v environmentální oblasti
2) Vytvořit podmínky pro EVVO, dovybavit pracoviště pomůckami pro EVVO a
přírodní školní zahrady
3) Vytvořit ekotým, do EVVO zapojit pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy
4) Zvyšovat vědomí zaměstnanců, dětí, rodičů i veřejnosti v environmentální oblasti
osvětou
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2.4.1 Záměry směrem k udržitelnému rozvoji:
Management


podpora vzdělávání zaměstnanců v této oblasti, zabezpečení odborného růstu
zaměstnanců



péče o osvětu a podpořit environmentální aktivity na všech zařízeních, vylepšení
podmínek vzdělávání



podpora tvůrčí snahy a nápadů zaměstnanců



motivace zaměstnanců k maximálnímu výkonu ve prospěch školy

Výchova a vzdělávání


rozvoj klíčových kompetencí dětí pestrými vzájemně propojenými aktivitami a akcemi



vytvoření Ekokodexu ve spolupráci s dětmi a s rodiči



zprostředkování poznání dětí zejména v přírodě a v tradicích kraje, uspořádání výletů



uspořádání vlastních projektových dnů a projektů



účast na soutěžích a výstavách



účast na projektech EVVO jiných organizací



separování odpadků, jejich další využití



vedení k šetření materiálem, vodou a energiemi

Hospodaření a nákupy


zaměření se na hospodárné zacházení s vodou a energiemi



zaměření se na důsledné separování odpadů



nákup ekologicky šetrné produkty, které nabízejí místní výrobci

Budovy


zajištění informačních osvětových nástěnek pro rodiče



zajištění dokončení revitalizace budov s využitím nových technologií



dovybavení některých pracovišť pomůckami pro environmentální a polytechnickou
oblast



zajištění moderních metodických příruček pro učitele



vybavení dětských knihoven novými encyklopediemi



výběr a nákup hračky a pomůcek z přírodních materiálů



preferování výzdoby budov dětskými pracemi

Školní zahrady


dovybavení venkovních učeben



péče o nově zasazené stromy, pokračování ve výsadbě
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dovybavení vyvýšenými bylinkovými záhony



obnovení kvetoucích živých plotů



vybavení ŠZ přírodními



zavedení vody do center zahrad (pítka, hry s vodou, zalévání, kropení písku a cest
v době veder)

Zdravý životní styl


podporování zdravého klimatu školy



dodržování stanovených hygienických zásad



plnění Desatera školní kuchyně



omezení cukrovinek v MŠ



dodržování pitného režimu



pokračování ve cvičení se Sokolem



realizace lyžařského a plaveckého výcviku

Vztahy a vzájemná spolupráce v MŠ


vzájemné předávání informací a zkušeností a jiné pomoc mezi pracovišti

Spolupráce s partnery a s organizacemi


podpora spolupráce s ekologickými centry



využití nabídky Místní akční skupiny Šumperský venkov



spolupráce s 5. ZŠ, využití nabídky ekoprogramu ekologického kroužku



účast na mezinárodním programu Ekoškola pro mateřské školy



uskutečnění přednášky pediatra k prevenci nemocí a vytváření imunity dětí

2.5 Sluníčkové hodiny 2020 – 21
září - říjen


aktivní přístup a angažovanost zaměstnanců v oblasti EVVO, vznik ekotýmů na
jednotlivých pracovištích,



zajištění osvětové nástěnky pro rodiče



zprostředkování rodičům setkání s pediatrem spojenou s přednáškou o prevenci
nemocí, budování imunity dětí a o zdravém životním stylu



zajištění plavecký výcvik pro děti



vytvoření s dětmi, příp. s rodiči Ekokodex



realizace 1 sběrové akce (kaštany, suché pečivo, příspěvek do útulku pro psy ap.)
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návštěva ekocentra Mladoňov, navázání spolupráce



prezentace aktivit a projektů na nástěnkách a na webu školy

listopad - prosinec


absolvování dalšího vzdělávání a samostudia zaměstnanců v této oblasti



zapojení do projektů jiných organizací: Zdravé zoubky, Sokol, Zdravá pětka



třídění odpadů, pořízení třídících boxů pro akce s rodiči



výběr a nákup ekologicky nezávadných hraček z přírodních materiálů na vánoční
nadílky



výběr a nákup pomůcek, knih a hraček pro environmentální oblast



prezentace a realizace projektů podpory lidových tradic



omezení cukrovinek, při pečení s dětmi využívat jiné možnosti (med, ovoce)



ozdobení vánočního stromečku u radnice s využitím přírodnin

leden - únor


výběr a nákup ekologicky šetrných drogistických prostředků



plnění Desatera pro školní jídelny



šetření vodou a energiemi, analýza a srovnání spotřeby za období 2018 – 2020



prezentace výsledků spotřeby rodičům a veřejnosti (nástěnka, web)



zapojení do mezinárodního projektu Ekoškola pro mateřské školy



zajištění a realizace lyžařského a plaveckého kurzu pro děti



zapojení děti do badatelských pokusů EVVO, pěstitelství



realizace karnevalů s využitím vhodného odpadového materiálu (výzdoba, masky)

březen - duben


příprava a realizace Dne Země, projektový den



dovybavení školních zahrad přírodovědnými kouty a doplňky (badatelství,
polytechnické vzdělávání)



realizovat výstavu dětských výrobků z odpadových materiálů



zapojit se do projektu Recyklohraní či do projektu 5. ZŠ



prezentace a realizace projektů podpory lidových tradic (Velikonoce)



péče s dětmi o záhonky, mladé stromky a zeleň školních zahrad



jarní úklid, estetická úprava školy, osvěta: „Ukliďme svět“



pořízení a instalování tabulek pro nepořádné majitele psů
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květen – červen


využití nabídky, nákup bio potravin od místních dodavatelů



dodržování pitného režimu v MŠ, na zahradách a na výletech a vycházkách do přírody



uspořádání Malé maturity pro předškoláky zaměřené na EVVO



uspořádání výletů nebo exkurzí zaměřené na EVVO



uspořádání sportovní olympiády



tradiční rozloučení s předškoláky



zahradní slavnost s prvky EVVO



zpracování a prezentace výsledků evaluace EVVO na webu školy

2.6 Evaluace
Pro přehlednost je vytvořena tabulka k plnění dlouhodobých i krátkodobých cílů,
zodpovědnost za plnění přebírají pracovnice ze stanoveného ekotýmu, termíny plnění jsou
dané v rozsahu tří let.
Oblast, úkoly

Zodpovídá: Termíny:

Management

ŘŠ, ZŘŠ,



realizovat DVPP zaměstnanců v této oblasti

2020 - 23

VOP, VŠJ

(1 pedagog z pracoviště za1 rok)


prezentovat a podporovat environmentální aktivity
na všech zařízeních



podporovat tvůrčí snahy a nápady zaměstnanců



motivovat zaměstnance k maximálnímu výkonu ve
prospěch školy v odměnách
Učitelky

Vzdělávání


rozvíjet klíčové kompetence dětí pestrými vzájemně
propojenými aktivitami a akcemi v oblasti
vzdělávání Dítě a svět



vytvořit Ekokodex ve spolupráci s dětmi a s rodiči



založit nástěnku EVVO pro děti i rodiče
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2020 - 23



zprostředkovat poznání dětí zejména v přírodě a
v tradicích kraje, uspořádat 1 výlet



uspořádat vlastní projektový den nebo celý projekt



účastnit se soutěží, uspořádat výstavu



účastnit se projektů EVVO jiných organizací



separovat odpadky, vhodně je využít k VV
činnostem



vést děti k šetření materiálem, vodou a energiemi
Účetní

Hospodaření a nákupy


zaměřit se na hospodárné zacházení s vodou a

VOP, ZŘŠ

energiemi, vyhodnocovat výsledky v období 3 let

Provozní



zaměřit se na důsledné separování odpadů

zaměstnanci



nákup ekologicky šetrné produkty, které nabízejí

2020 - 23

místní výrobci
ZŘŠ, VOP,

Budovy


dokončit revitalizace budov s využitím nových

2020 - 23

učitelky

technologií


dovybavit pracoviště didaktickými pomůckami
pro environmentální a polytechnickou oblast



zajistit výběr a nákup moderních metodických
příruček pro učitele



vybavit dětské knihovny novými moderními knihami
a encyklopediemi



nakupovat hračky a pomůcky z přírodních materiálů



používat k výzdobě interiéru dětské práce
ZŘŠ, VOP,

Školní zahrady


dovybavit venkovní učebny



pečovat o nově zasazené stromy, pokračovat ve

učitelky

výsadbě


pořídit bylinkové a květinové záhony



obnovit živé ploty



vybavit ŠZ přírodními prvky (proutěnými stavbami,
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2020 - 23

pocitovými chodníky, domky pro hmyz, ptačími
budkami)


zavést vodu do center zahrad k využití pro pitný
režim, ke hrám a badatelství, k zalévání zeleně a
k osvěžení dětí a kropení pískovišť a cest v době
veder
ŘŠ, ZŘŠ,

Zdravý životní styl


účastnit se projektu Sokola

VOP,



vést pohybové kroužky

učitelky



dodržovat pitný režim



omezit sladkosti



zajistit kurz plavání



účastnit se projektu Lyžařská mládež do hor



účastnit se projektů Zdravá pětka, Zdravé zoubky



uspořádat sportovní olympiádu
ŘŠ, ZŘŠ,

Vztahy a vzájemná spolupráce


vzájemně si předávat informace a zkušenosti

VOP,

-nákup pomůcek a hraček

učitelky,

-nákup knih a metodik

provoz

2020 - 23

2020 - 23

-nákup čisticích prostředků
-vybavení zahrad přírodními prvky, navštěvovat se
-v oblasti projektování
ŘŠ, ZŘŠ,

Spolupráce s partnery



navázat spolupráci s ekologickými centry dle

VOP,

možností

učitelky

využít nabídky DVPP a Místní akční skupiny
Šumperský venkov



využít nabídku ekoprogramu ekologického kroužku
5. ZŠ



zapojit se do mezinárodního programu Ekoškola pro
mateřské školy
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2020 - 23

2.6.1 Prostředky dosažení


Rada školy, 1x/rok: zápis, evaluace ŠVP



Společná schůze, 1x/rok: zápis



Porady vedení, 1x/měsíc: průběžné hodnocení, zápis



Pedagogické a provozní porady 1x/měsíc: průběžné hodnocení, zápis

2.6.2 Financování


čerpání z rozpočtu školy, rozdělení na pracoviště



využití financování s pomocí Šablony II.



využití finanční, materiální i nemateriální pomoci ze strany rodičů
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