
 

 
Plán EVVO na školní rok 2022/2023 

1. Úvod 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Hradec Králové působí v budově na Pospíšilově třídě v Hradci Králové. 
 
Škola vzdělává žáky ve čtyřech oborech vzdělávání:  
Sociální činnost  
Veřejnosprávní činnost 
Obchodní akademie 
Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ  
 
Plán EVVO je sestaven tak, aby principy environmentální výchovy byly prosazovány  
v průběhu celého vzdělávacího procesu. 
 

2. Začlenění EVVO do ŠVP 

2.1. Začlenění témat EVVO do celoročních tematických plánů jednotlivých 
vyučovacích předmětů (dle ŠVP)       
  

          T: trvale 
 

3. Spolupráce se středisky a centry EVVO, rodiči a dalšími institucemi 

3.1. Pokračovat ve spolupráci se středisky EVVO - SEVER Hradec Králové a 
Horní Maršov, Svazem ochránců přírody Jaroměř, Muzeem HK  

 T: celoročně 
3.2. Pomoci při organizaci významných dnů s ekologickou tématikou  

Den Země, Den zemědělství 
         T: celoročně 

3.3. Spolupráce s informačním centrem ČEZ Hradec Králové (Hučák)  
          T: celoročně 

  
3.4. Účast v síti škol M.R.K.E.V                        T: celoročně 
 
3.5. Pokrčovat ve spolupráci se ZŠ a MŠ a dalšími výchovně vzdělávacími 

institucemi – společně organizovat akce pro děti 
 T: celoročně 

 

  



4. Vzdělávání 

4.1. Účast koordinátora a dalších učitelů na seminářích či akcích pořádaných 
ekologickými organizacemi 

          T: dle nabídky 
 

4.2. Zajistit pro žáky 3. ročníku v předmětu ekologie výukové programy dle 
nabídky středisek (téma udržitelnost, významné přírodní lokality, FairTrade, 
ekologické principy v domácnostech, vliv člověka na utváření krajiny, 
ekosystémy) 

T: dle nabídky 
4.3. Budovat materiální zázemí podporující výuku EVVO  
         T: celoročně 

 
4.4. Účast koordinátora EVVO na krajské konferenci Kapradí 

T: dle nabídky 

5. Kurzy, besedy, projekty, exkurze, integrovaná tematická výuka, soutěže 

5.1. Projektové dny a ITV: 
Den Země  
Den s prvky ochrany člověka za mimořádných událostí a nácvik první 
pomoci 
Zpívání na schodech a vánoční koncert 
Den s přírodou 
  T: dle rámcového plánu 

 
Vícedenní kurzy: 

                     Adaptační kurzy:  Tábor J. A. Komenského Běleč     
           Sportovní a wellness areál Bret Žacléř 
                     Přírodovědný kurz: 2-3 dny dle nabídky 

 
5.2. Výukové programy Střediska ekologické výchovy Sever HK: 

Ekologická exkurze a terénní cvičení na PP Na Plachtě   
T: dle nabídky 

 
5.3. Návštěva Východočeského muzea v Hradci Králové  
         T: dle nabídky 
 
5.4. Exkurze: 

Chráněné území Plachta - přírodní poklady                 
Hvězdárna HK – Sluneční soustava  
Informační centrum obnovitelných zdrojů (Hučák) 
Archeologické centrum Všestary 
Skanzen Krňovice 
IQ park Liberec 
ZOO Dvůr Králové nad Labem  

                   Postřižinský pivovar v Nymburce 
                   Marius Pedersen, Recyklační centrum Černá nad Bory 
                   Solná komora – exkurze do solného dolu  
                   Napos a Malá vodní elektrárna Předměřice nad Labem 

  
T: dle zařazení v TP a RP 

 
 



 
 

 
5.5. Projekty školní a KÚ: 

Voda a já – Země modrá planeta, Fair Trade, Ekoznačky, Bezobalu, 
Herbář rostlin 

zařazení v TP a RP 
 

5.6. Školní kola soutěží: fotografování, malování  
T: dle rámcového plánu 

 
5.7. Pokračování ve spolupráci s Fair Trade ČR 
                                                                                                      T: průběžně 

 
5.8. Příprava nových projektů   

 T: dle nabídky 
 

6. Ekologizace školy 

6.1. Přednostně nakupovat a používat ekologicky šetrné a recyklované 
výrobky. 

  T: celoročně  
6.2. Pokračovat ve vytváření estetického prostředí. 

  T: celoročně 
 

6.3. Usilovat ve spolupráci žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců školy o 
ekologizaci školy – šetření energií, třídění odpadů (dbát na správné třídění 
a odvoz odpadů), používat ekologicky šetrné výrobky. 

  T: celoročně 
   

6.4. Průběžně, ve spolupráci se žáky a učiteli navrhnout úpravu školní 
zahrady.  

                             T: celoročně 
 

7. Získávání finančních prostředků  

7.1. Vyhledávat příležitosti k získání prostředků na financování aktivit EVVO 
formou žádostí o granty, případně z jiných mimorozpočtových zdrojů, na 
pobyty žáků na adaptačních kurzech, na úpravu školní zahrady, na 
vybavení učeben přírodních věd 

 T: celoročně 
 
V Hradci Králové 1. září 2022 
 
 
Mgr. Lubomíra Moravcová  
koordinátorka EVVO 
 


