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Návaznost na dokumenty

 Program rozvoje kraje schválený krajským 
zastupitelstvem  

 Koncepce nakládání s odpady

 SP EVVO (akční plány: iniciace spolupráce 
státní správy, škol, SEV/CEV,  NNO a  
dalších partnerů činných v EVVO)

 Dlouhodobé záměry v oblasti vzdělávání



Povinnosti  krajů

 spoluprácovat s ostatními orgány veřejné 
správy, státními a nestátními organizacemi

 podporovat EVVO 

 iniciovat a udrţovat fungování krajského 
systému EVVO

 povinnost aktivně šířit informace o ŢP



Úkoly krajů

 zpracovat regionální koncepci EVVO

 vytvořit regionální systém EVVO

 vytvořit stálou koordinační skupinu  



Části  KK EVVO

I. rozborová

II. návrhová

III. akční plán



ROZBOROVÁ ČÁST



Strategické oblasti

A. školství

B. mimoškolní výchovy mládeţe

C. veřejnost

D. veřejná správa

E. podniková sféra



EVVO v oblasti školství

 plošně působit v určitém časovém období 
na celou populaci

 ovlivnění ţivotního stylu  jedince i dalších 
generací



Cílové skupiny:

 děti MŠ, ţáci základních a středních škol, 
VOŠ a VŠ



Oblast školství



Systematické EVVO na školách

 ustanovení koordinátorů EVVO (obsah 
činnosti, odměňování, specializační 
studium)

 realizace EVVO ve všech předmětech a 
zapojení celé školy

 realizovat EV a environmentální vzdělávání 
nikoli pouze odborné biologické vzdělávání 
(ekologie jako biologická vědní disciplína)



Základní školy

 zabezpečují základní vzdělávání a široké 
spektrum výchov včetně výchovy 
environmentální  

Rozsah a realizaci vymezují : 

– Platné kurikulární dokumenty

– Metodický pokyn k env.vzděl. MŠMT (2000) 
doporučení

– Zákon č.123  o právu na informace o ŢP



Předměty

 nosné – Př, Che, Ze, Fy, Ov

motivační – Vv, Hv, literatura



Střední školy

Gymnázia

 diverzifikované přístupy, většinou 
v jednotlivých předmětech

 pojmy, definice

málo zastoupená problematika UR

 otázka existence samostatného předmětu

SOŠ

 povinný předmět „Základy ekologie“ 1 
hodina týdně



Nevládní sektor

Střediska a centra EV

 1996 - Sdruţení středisek ekologické 
výchovy SSEV

 podpora a zřizování center  v krajích



Sítě škol a školských zařízení 
(regionální i nadregionální 

úrovně)

 SSEV Pavučina,  M.R.K.E.V.)

 síť škol ČSOP 

 síť škol spolupracujících se Sdruţením pro 
ekologickou výchovu TEREZA

 síť škol registrovaných v KEV (Asociace 
pedagogů a škol pro EVVO)



NÁVRHOVÁ ČÁST



Úkoly pro organizace zřizované  
kraji

 aktivní realizace EVVO zejména pobyty přírodě zejména 
v místě školy (školní pozemky, zahrady, naučné stezky, 
exkurze, pobytové programy SEV/CEV, školy v přírodě

 zapojení do praktických činností kreativního charakteru

 ustanovit koordinátora EVVO, vytvořit a realizovat plán 
EVVO ve škole

 spolupracovat s ostatními školami a s NNO v oblasti 
mimoškolní výchovy

 zajistit informační materiály tištěné (literaturu) i 
elektronické (multimediální aplikace)

 zařazení envir.problematiky do dalších předmětů (nikoli 
pouze nosných)



Ekologizace provozu škol

 zabezpečit provoz šetrný vůči ŢP

 připravit školní projekty k problematice 
ekologizace a motivovat další subjekty a 
veřejnost 



Průřezová témata



Využívání přírodního dědictví  

 CHKO  

maloplošná CHÚ PP, NPP, PR,NPR

 naučné stezky (převáţně přírodovědné, 
komplexně pojaté)

 přírodní parky (cenná přírodní území, 
významu rekreačního a turistického)

 zooparky, botanické zahrady a arboreta

 informační centra, střediska 



AKČNÍ PLÁN



FINANCOVÁNÍ EVVO  v kraji

a) přímá finanční podpora

 koordinace EVVO (Krajská rada EVVO, krajský 
informační systém

 systematická podpora vybraných SEV

 krajská kola soutěţí (EO, Zelená stezka – Zlatý 
list

 pedagogické konference ekologicky zaměřené

 sítě škol – zelené školy na krajské úrovni

 dlouhodobé aktivity v oblasti šíření informací o 
ŢP kraje a ekoporadenství



FINANCOVÁNÍ EVVO  v kraji

b) granty zaměřené na

 environmentálně zaměřené soutěţe

 environmentálně zaměřené programy pro 
veřejnost

 ekologizace provozu škol

 zřizování naučných stezek

 rozvoj sítě SEV/CEV

 podpora formou doporučení k získání prostředků 
z jiných zdrojů


