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ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE  

Jeden z nástrojů pouţívaných pro evaluační procesy, tedy také evaluaci EVVO na 

škole je SWOT analýza. Na jedné straně pomáhá identifikovat pozitiva školy, na nichţ lze 

stavět, a na straně druhé negativa, která je potřeba měnit. Analyzuje příleţitosti a hrozby 

z hlediska školy, a to z jejího vnějšího prostředí. Nezbytné východisko při formulování vize a 

cílů školy při sestavování plánů školy, tedy i školního plánu EVVO. Jde o komplexní metodu 

kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování výchovně vzdělávacích 

i dalších institucí spojená s řešením úkolů, projektů. Vychází především z analýzy výchozího 

stavu. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů s vyuţitím 

technik strategické analýzy. 

Před tvorbou ŠPEV  je potřeba provést důkladnou analýzu výchozího stavu 

prostřednictvím SWOT analýzy, z níţ by měly vyplynout i  podmínky potřebné pro efektivní 

práci koordinátora EVVO na škole.  Zkratka SWOT vznikla z počátečních písmen anglických 

slov: strong points = silné stránky, weak points = slabé stránky, opportunities = vnější 

příleţitosti, threats = vnější hrozby).  

SWOT analýza spočívá v klasifikaci a ohodnocení 4 základních faktorů a jejich 

interakci 

 faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky organizace (lze je sledovat i 

ovlivnit); 

 faktory vyjadřující PŘÍLEŢITOSTI a NEBEZPEČÍ jako vlastnosti vnějšího prostředí 

(dají se identifikovat, ale obtíţně se kontrolují). 

Výsledek analýzy: 

 nové kvalitativní informace charakterizující a hodnotící úroveň jejich vzájemného 

střetu;  

 dosaţení strategického úspěchu maximalizací předností a příleţitostí a minimalizací 

nedostatků a hrozeb. 

 

SWOT analýza je určená tvůrcům strategicky důleţitých dokumentů, plánů, tedy i ŠPEV. 

Je nezbytná při tvorbě strategií (management školy, koordinátoři EVVO). 

Silné stránky 

silný základ v přírodovědných předmětech 

Slabé stránky 

nízká informovanost managementu škol, 
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moţnost dalšího vzdělávání v této oblasti pro 

management, koordinátora, ostatních učitelů 

ekologizace provozu školy 

podpora implementace managementem školy 

zájem ze strany rodičů, učitelů, ţáků 

funkce koordinátora environmentální 

výchovy 

zájem managementu školy o spolupráci s 

externím prostředím v této oblasti 

spolupráce s externím prostředím 

finanční podpora z projektů EU 

vhodná lokalita 

upravené okolí školy 

materiální a technické vybavení 

příprava na akreditaci kurzů 

 

 

 

 

 

 

učitelů 

chybějící strategické dokumenty - plány 

EVVO 

nedostatečná publicita (web stránka) 

zastaralé informace 

chybí předmět se zaměřením na 

problematiku EVVO 

nedostatečná konkurenceschopnost (externí 

organizace) 

o realizaci env. aktivit dosud 

nízká informovanost o moţnosti spolupráce s 

exter. prostředím 

tvorba aktivit "z povinnosti" 

nezájem o funkci koordinátora env. výchovy 

dosud 

předimenzovanost učitelů, ředitelů škol 

zastaralé informace v učivu 

chybějící ekonomický a sociální aspekt CSR 

nedostatek specializovaných učebnic, 

metodických materiálů 
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Příleţitosti 

finanční nástroje - granty, sponzoring 

nevládní organizace – spolupráce 

jiné odborné organizace 

spolupráce s podniky (sponzoring, 

materiální, technické vybavení) 

moţnost zapojit se do vzdělávacích 

programů 

spolupráce se zahraničními školami 

legislativní podpora ze strany státu 

odborné semináře, přednášky, konference na 

toto téma 

moţnost zapojit se do "zelených projektů" 

 

 

 

Rizika 

chybějíce metodické pokyny k tvorbě 

strategických dokumentů EVVO 

chybějící školení pro management a učitele 

pro tvorbu těchto dokumentů 

pro lepší znalosti moţností jako UR 

implementovat do vzdělávání 

hospodářská krize - nedostatek finančních 

prostředků, ztráta pracovních míst 

nedostatečný počet ţáků 

konkurence ze strany jiných škol v regionu 

neustálý boj o upevnění postavení na trhu 

škol v regionu 

konkurence ze strany jiných organizací - 

nevládních organizací, CVČ které nabízejí 

atraktivnější programy 

chybějící systémové zabezpečení EVVO ze 

strany státu 

slabá finanční podpora škol, které mají snahu 

fungovat jako centra EVVO 

neexistující síť škol v oblasti EVVO 

v regionu 

nezvýhodňovaní škol těchto škol 

nedostatečný vědecký výzkum v této oblasti 

slabá podpora tohoto výzkumu 

nedošlo ke změně v postavení EVVO po 

reformě 

 

 

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST ŠKOLY (CSR)  
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Termín společenská odpovědnost organizací má prapůvodní kořeny aţ v 19. století, 

kdy Andrew Carnige zveřejnil názor, ţe bohatí mají morální povinnost dělit se s ostatními o 

svůj majetek. Často se pouţívá zkratka CSR z anglického - Corporate Social Responsibility.  

V současném pojetí je společenská odpovědnost chápána jako provádění sociálních a 

environmentálních aspektů do kaţdodenní činnosti organizace. Je na principu dobrovolnosti. 

Myšlenka společenské odpovědnosti by měla být zakomponována ve všech strategických 

dokumentech organizace. (V našem případě školy.)  

CSR má tři pilíře: ekonomický, sociální, environmentální. V ekonomickém pilíři se 

klade důraz zejména na vytváření dobrých vztahů se zájmovými skupinami (tj. stakeholders), 

který mají vliv na ekonomickou činnost organizace. Organizace, které přijaly zásady CSR 

mají často vypracovaný tzv. etický kodex. Ten pomáhá zajišťovat, aby kaţdodenní aktivity 

organizace a jednání všech zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor 

konkrétních pravidel které vycházejí z poslání a hodnot organizace vymezují standard 

profesionálního jednání. Sociální pilíř zahrnuje např. participaci zaměstnanců na rozhodování, 

finanční ohodnocení (odměna koordinátora), nefinanční ohodnocení (společenské akce pro 

zaměstnance), vzdělávání zaměstnanců, flexibilní formy práce (zkrácená pracovní doba, práce 

z domu) apod. Environmentální pilíř zahrnuje např. sniţování ekologické stopy, 

environmentální kritéria výběru dodavatelů, environmentální audit, vyuţití norem ISO 14001, 

EMAS, ekologizace provozu školy, třídění a recyklace odpadů, ekologicky šetrný nákup. 

Jelikoţ CSR se dotýká i nevýrobních organizací např. škol. Doporučujeme, aby principy CSR 

školy zahrnuly do svých dlouhodobých i krátkodobých plánů. 

NÁSTROJE MANAGEMENTU EVVO NA ŠKOLE. 

INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE: 

Institucionální nástroje zahrnují všechny instituce, se kterými můţe škola 

spolupracovat (případně jiţ spolupracuje) v rámci podpory realizace EVVO. Mohou to být 

různé organizace nejen ze školního, neziskového ale také z výrobního prostředí. (např. 

podpora EVVO na škole z různých firem z regionu) 

FINANČNÍ NÁSTROJE: 
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 Finanční nástroje environmentální výchovy v podmínkách ČR zahrnují finanční 

podporu nejen ze strany státu, ale také ze strany zřizovatelů – krajů. V posledních několika 

letech je to také finanční podpora ze strany EU.  

 Významným cílem Krajské koncepce (KK) EVVO Pardubického kraje je také vyuţít 

finanční zdroje z odpovídajících operačních programů EU v programovacím období 2007 – 

2013, zejména z Operačního programu Ţivotní prostředí a Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. Školy se mohou zapojit do krajských projektů v rámci Prioritní osy 

7 OPŢP – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu a 

zároveň definovat a vypsat témata zaměřená na EVVO v rámci globálních grantů PK OPVK. 

(zdroj: Krajská koncepce EVVO Pardubického kraje) 

  V zahraničí velmi propagovaná je forma spolupráce mezi školou a soukromou 

organizací „pro bono“  tzn. bezúplatné poskytnutí odborníka pro potřeby školy. Jde např. o 

projektového manaţera, ekonoma při kalkulacích či tvorbě projektů. Při vyhledávání 

finančních zdrojů záleţí především na volbě strategie managementu škol, kterou z uvedených 

moţností vyuţije a v práci školy zúročí. Součástí KK jsou akční plány, které řeší mimo jiné 

také otázky financování EVVO a získávání finančních prostředků, a to přímou finanční 

podporou nebo grantovou politikou.  

LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE: 

 Zásadními dokumenty pro oblast EVVO jsou Státní politika ţivotního prostředí 

České republiky na léta 2004 – 2010, schválená usnesením vlády č. 235/2004 a zejména 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, který 

přijala vláda usnesením č. 1048/2000, jako součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o 

svobodě přístupu k informacím o ţivotním prostředí, která byla později nahrazena směrnicí 

č. 2003/4/ES. 

Státní program environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty, je základní 

strategický dokument zajišťující dlouhodobý rozvoj EVVO v ČR.  Jehoţ součástí je také 

Akční plán EVVO, aktuální na období 2010 – 2012. Akční plán byl schválený vládou České 

republiky 19. 10. 2009 a navazuje na předchozí, jejichţ je pokračováním. Řeší realizaci 

EVVO z hlediska jednotlivých cílových skupin, tedy i vzdělávání dětí, mládeţe, 

pedagogických a odborných pracovníků na další období.  

Stěţejní okruhy Akčního plánu pro management škol: 
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 pravidelně vyhlašovat programy na podporu projektů zaměřených na EVVO pro 

školní a mimoškolní činnost (MŠMT, kraje); 

 podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti; 

 upravit obsah kurikulárních dokumentů (tedy i ŠVP, jejichţ tvorba je koordinovaná 

ředitelem školy zodpovědným za jeho zpracování i realizaci); 

 oceňovat aktivity škol a profesních sdruţení a vytvářet podmínky pro šíření zkušeností 

z pilotních škol; 

 oceňovat školy za péči o školní zahrady, veřejná prostranství i působení škol na 

občanskou a odbornou veřejnost v zájmu uplatňování principu UR a zapojení škol do 

komunitního systému; 

 zajistit finanční podporu a dostupnost sluţeb environmentálních poraden EVVO 

v souladu s krajskými koncepcemi a ve smyslu SP EVVO.  

 

Na základě Státního programu EVVO ČR se zpracovaly a plní od roku 2002 krajské 

koncepce EVVO a v jednotlivých krajích ČR se vytvářejí krajské systémy EVVO. Ty jsou 

postupně aktualizovány a doplňovány. Krajské koncepce podporují kromě jiného také vznik a 

rozvoj environmentálního poradenství na školní i mimoškolní úrovni.  Z krajských koncepcí 

vyplývají na straně jedné povinnosti krajů jako např.: 

 povinnost spolupráce s ostatními orgány veřejné správy, státními a nestátními   

            organizacemi; 

 povinnost podporovat EVVO v kraji; 

 povinnost iniciovat a udrţovat fungování krajského systému EVVO; 

 povinnost aktivně šířit informace o ŢP. 

Krajská koncepce EVVO  Pardubického kraje si klade v oblasti školství tyto cíle (Zdroj: 

Krajská koncepce EVVO Pardubického kraje): 

 podpora začleňování EVVO do výuky; 

 vzdělávání pedagogů a školního personálu; 

 zajištění informačního servisu pro školy; 

 ekologizace provozu škol; 

 mimoškolní výchova a vzdělávání; 

 medializace a prezentace školní EVVO; 

 environmentální vzdělávání studentů středních a vysokých škol; 
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 zajištění kapacit pro školní a mimoškolní ekologickou výchovu. 

 

   

Dalším významným dokumentem schváleným vládou ČR je Národní strategie 

vzdělávání pro UR (schválená dne 9. 7. 2008). Rozpracovává problematiku výchovy k UR 

především z pohledu managementu a vizí.   

  Klíčová témata: 

 udržitelná spotřeba a výroba (energetika, finance, odpady, technologie a inovace, 

sníţit dopady spotřeby obyvatel na ekonomickou, environmentální a sociální sféru, 

finanční krize); 

 biologická rozmanitost a krajina  (rozvoj území …); 

 udržitelné zdraví a zvyšování kvality života (bezpečnost, bezpečnost potravin, ţivotní 

styl, rizika, bezpečná doprava,…); 

 změna klimatu (prevence, sniţování dopadů, adaptace); 

 rozvoj občanské společnosti, zvýšení a zefektivnění zapojování veřejnosti, aktivní 

participace, posilování místních komunit, sociální stabilita; 

 rozvojová pomoc, globální odpovědnost. 

Strategii rozvoje lidských zdrojů ČR vydal Úřad vlády ČR a Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR v roce 2003.  Dokument klade důraz mimo jiné i na utváření gramotnosti 

pro udrţitelný rozvoj. Kromě toho podporuje i rozvoj dalších klíčových oblastí jako je 

gramotnost počítačová, občanská, ekonomická a jazyková. 

 Zákonem, který stanovuje všeobecně podmínky pro EVVO, je zákon č. 17/1992 Sb., o 

ţivotním prostředí:  

§ 16: ”Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, 

které je v souladu s principem trvale udrţitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za 

udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě k ţivotu ve 

všech jeho formách.” 

 

Zákon č.123/1998 Sb. o právu na informace o ţivotním prostředí stanovuje přístup 

veřejnosti k informacím o ţivotním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle 

tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty. Pro oblast školství je důleţité 
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vymezení okruhu vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti ŢP, který je v zákoně explicitně 

uveden. Oblasti EVVO se přímo týká § 13, který ukládá resortu školství, ţe MŠMT ve 

spolupráci se zřizovateli škol, tedy kraji a obcemi, má podporovat EVVO vycházející 

z principů TUR.  

 

Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a 

školských zařízeních (dále jen pokyn) vyplývá ze Zákona o právu na informace ve vzdělávání 

č.123/ 1998 a z  Usnesení vlády ČR ze dne 23. 10. 2000 č. 1048 o SP EVVO v ČR. Informuje 

ředitele základních a středních škol o EVVO a doporučuje postupy při její realizaci. Pokyn má 

charakter doporučení. Oficiálně vymezuje úkoly školního koordinátora EVVO a doporučuje 

zpracování školního plánu EVVO. Inovovaný Metodický pokyn MŠMT k zajištění 

environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání byl schválen 27. 10. 2008.  

 

Dalšími významnými legislativními nástroji, v oblasti EVVO jsou: 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně    

      některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní   

                prostředí), 

 zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství,  

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), 

 zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

školského zákona. 

 

 

 

 

HODNOTY ŠKOLY 

Jde o definování hodnot (hodnotového ţebříčku), které jsou charakteristické pro 

činnost školy. Měly by být součástí ţivota nejen školy, ale i zaměstnanců a ţáků. Hodnoty 

školy by měly být v souladu s ideou zakomponovanou ve vizi školy. 

Příklady hodnot školy: 

1. Respektujeme ideje UR nejen v našem ţivotě ale i činnosti školy. 

2. Vzájemně respektujeme a chápeme práva jiných. 
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3. Chráníme kulturní dědictví v našem kraji. 

4. Chráníme a zvelebuje přírodní dědictví nejen v okolí školy. 

5. Podporujeme všestranný rozvoj studentů, zaměstnanců školy i veřejnosti v oblasti UR. 

 

VIZE 

Vize můţeme chápat jako popis ideální situace, ke které chceme našimi aktivitami 

dospět. Měla by být především inspirující, jasná a musí představovat jistou výzvu. Proto musí 

být přitaţlivá a dosaţitelná.  

Vize odpovídá na otázku: "Kam se chceme, nebo bychom se chtěli dostat? Co máme 

dělat, nebo bychom měli dělat? Jací bychom měli, nebo chtěli být? " Vizionář (v našem 

případě koordinátor EVVO) postřehne to, co jiní neuvidí, přikládá význam tomu, co ostatní 

podceňují a ignorují. Účinná vize inspiruje, aktivizuje, motivuje a poskytuje emocionální 

vodítko. Promyšleně vypracovaná vize se skládá ze dvou hlavních sloţek, a to emocionální 

vnímané a proţívané klíčové ideologie a racionální naplňované a prezentované předvídané 

budoucnosti.(Zdroj: http://www.podnikam.webnoviny.sk/manazment/vizia-poslanie-a-

ciele/21334) 

Vize školy jako centra EVVO: 

„Naší vizí je stát se v regionu Pardubického kraje moderním mnohostranným vzdělávacím 

centrem se zaměřením na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Kde v kulturním 

prostředí, za pomoci moderních vyučovacích metod napomáháme všestrannému rozvoji 

studentů a dospělých v kontextu idejí udržitelného rozvoje.“  

 

Na vizi školy navazuje definování poslání školy jako centra EVVO: 

 

„Posláním naší školy jako centra EVVO je dlouhodobě a hlavně efektivně působit v této 

oblasti na studenty ale i místní komunitu. Vyzbrojit jejich schopnostmi, dovednostmi, 

vědomostmi, ideály a hodnotovým systémem potřebnými pro zajištění udržitelného rozvoje 

nejen v regionu Pardubického kraje“. 

Pro usměrnění aktivit vedoucích k naplnění poslání školy jako centra EVVO v 

Pardubickém kraji je nezbytné definovat dlouhodobé a krátkodobé cíle. Dlouhodobé cíle jsou 

s výhledem do 3-5 let, krátkodobé lze zrealizovat průběţně 1-2 letech.  
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Při definování cílů ať krátkodobých nebo dlouhodobých jsou důleţité následující aspekty (tzv. 

kritéria SMART): 

 specifičnost (cíl by mel být dobře vymezen, se stanoveným výstupem) 

 měřitelnost (cíl musí být měřitelný, dosaţení cíle musí být snadno kontrolovatelné) 

 přijatelnost cíle (cíl má být skutečně přístupný) 

 realističnost (cíl by mel být reálný, s přihlédnutím k finančním nástrojům školy a 

časovému horizontu) 

 termínovanost cíle (cíl by měl mít stanovený časový horizont pro jeho splnění, určení 

konkrétního termínu naplnění) 

 emocionálnost (často se na ni zapomíná ale i při definici cílů je důleţitá z hlediska 

motivace ostatních učitelů, zaměstnanců školy, ţáků a veřejnosti) 

 

Cíle by měly být jasně, srozumitelně a pochopitelně formulované. Většinou se formulují v 

infinitivu slovesa. Obsahové zaměření cílů by mělo splňovat následující poţadavky: 

• úzká provázanost s jiţ zadefinovanou vizí školy, která má ambici působit v regionu jako 

centrum vzdělávání k udrţitelnému rozvoji, 

• zaměřenost na komplexní zlepšování péče o ŢP a informovanosti veřejnosti o stavu ŢP 

• nezbytné je vnitřní přesvědčení koordinátora EVVO.  

 

DLOUHODOBÉ CÍLE (příklady) 

 

 Našim dlouhodobým cílem je aby všechny činnosti školy (výchova, osvěta a 

vzdělávání) ve vztahu nejen k studentům ale i veřejnosti jako centra EVVO vedly 

k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udrţitelného rozvoje, 

k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých 

sloţek a k úctě k ţivotu ve všech jeho formách. Abychom tenhle cíl dosáhli, 

plánujeme vyuţít všechny dostupné finanční, institucionální i legislativní nástroje 

EVVO. 

 Prioritním úkolem managementu EVVO na škole bude zajistit vhodné podmínky pro 

realizaci kvalitní práce v EVVO, plánovat a organizovat práci, včas a rozumně 

rozhodovat, plynule evaluovat, analyzovat vykonanou činnost, přijmout a umět 

aplikovat konstruktivní kritiku. 
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 Zapojit se do projektů s cílem získávání nových poznatků, zkušeností, případné 

podpory realizace EVVO. 

 Udrţet a zajistit vysokou odbornost školy jako centra EVVO. 

 Vytvořit systém publicity aktivit centra, vyuţitím různých komunikačních nástrojů. 

 Vytvořit efektivní působící motivační prostředí. 

 Zapojit ostatních pedagogů, provozních zaměstnanců, studentů, rodičů, veřejnost do 

činnosti centra. 

 Modernizovat technické vybavení školy. 

 Usilovat zvýšit počet zájemců o sluţby školy jako centra EVVO v Pardubickém kraji. 

 Pokusit se zavést environmentální manaţerský systém na škole (získat certifikát). 

 Definovat si cíle a konkrétní aktivity v oblasti CRS (společenské odpovědnosti).  

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (příklady) 

 

 Usilovat zvýšit počet zájemců o sluţby školy jako centra EVVO v Pardubickém kraji. 

 Vypracovat kvalitní školní plán EVVO (dlouhodobý, krátkodobý). 

 Zorganizovat akcie se zaměřením na EVVO pro studenty, ţáky, rodiče nebo veřejnost 

regionu. 

 Zmonitorovat zájem o spolupráci externích organizací, přijmout potřebná opatření. 

 Zmonitorovat moţnosti externí podpory (především finanční a materiální), přijmout 

potřebná opatření. 

 Vytvořit roční systém průběţné evaluace. 

 Vytvořit systém publicity aktivit centra (konkrétní aktivity – začlenění sekce na web 

stránce apod.). 

 Vytvořit pevný realizační tým. 

 Určit zodpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit. 

 Vytvořit systém efektivní komunikace a spolupráce koordinátora s vedením školy.  

 Zmonitorovat moţnosti ekologizace provozu centra, přijmout potřebná opatření. 

 Vytvořit eko-tým na škole (participace pedagogů, studentů, rodičů, veřejnosti). 

 Vytvoření etického kodexu (CSR) 

 Definování a realizaci vybraných CSR aktivit v jednotlivých pilířích. 

 

MARKETING ŠKOLY 
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Image má klíčovou roli nejen v politice, ekonomice, sportu ale v současné době uţ i v 

oblasti školství. Tvoří důleţitou součást strategického myšlení a plánování škol. S image 

školy úzce souvisí její marketing. V posledních letech se školy začínají o oblasti marketingu 

intenzivněji zajímat. Zejména vedení školy sleduje jako je škola vnímána okolím. Marketing 

je totiţ jedna z moţností jak vytvořit, udrţet či změnit postoj a chování veřejnosti ke škole. 

Aktivní marketingová komunikace školy vyuţívá řadu komunikačních nástrojů jako např.. : 

a) rozhlas (zejména regionální) 

b) televize (regionální) 

c) tisk (zejména místa, regionální) 

d) internet. 

Kterýkoliv nástroj škola vyuţije, je důleţité dbát na základy marketingové komunikace: 

a) vysvětlit cíle, činnosti, záměry, zaměření tak aby byly vţdy pochopeny 

b) slíbit jen to co je skutečně moţné splnit - záruka důvěryhodnosti 

c) minimum informací je často maximum komunikace. 

Pozitivní image školy je předpokladem úspěchu i v období recese. Je třeba ho dlouhodobě a 

pracně budovat, protoţe okolí se rozhoduje na základě vnímání. A tedy záměry školy nejsou 

pro veřejnost tak důleţité jako konkrétní výsledky i v oblasti EVVO.  Na reputaci školy mají 

vliv: 

a) studenti; 

b) zaměstnanci; 

c) reputace samotného vedení školy. 

Velmi důleţitá je v kontextu image školy její důvěryhodnost. V rámci její podpory je vhodné 

v marketingu školy vyuţít: 

 různé průzkumy, studie ve kterých byla škola pozitivně hodnocena (např. 

nadprůměrné výsledky ţáků apod.) 

 oficiální podpora organizace - např. aktivní spolupráce s vysokou školou, škola 

UNESCO, spolupráce s nevládní organizací např. Klub ekologické výchovy apod. 

 ocenění studentů, učitelů - doporučujeme vést si o nich záznamy 
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 dlouhodobou historií - organizace která existuje několik let je všeobecně veřejností 

povaţována za stabilní 

 spolupráci školy na charitě - sportovní, kulturní akce, participace na ţivotě ve městě / 

regionu. 

Na image školy mají vliv často i drobnosti jako např. úprava písemností, chování kontaktních 

zaměstnanců apod. 

 

MOŢNOSTI MARKETINGU ŠKOLY JAKO CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UR 

Velmi důleţitá je samotná zraková prezentace centra. Logo školy (resp. centra) by 

mělo být v maximální míře vyuţito ať uţ na písemnostech, různých reklamních předmětech 

nebo na budově školy. Organizace bez loga je jako člověk bez tváře. Lidé vyţadují 

společenskou identifikaci jiţ desetiletí (např. značení dobytka, cihel apod.) Tak, jak si jméno 

člověka spojíme s jeho obličejem tak si logo organizace spojujeme s osobními zkušenostmi s 

ní. Logo reprezentuje školu. Zachycuje její cíle, kulturu, směrování. Logo by mělo být 

především jednoduché. Jednoduchý symbol je snadno zapamatovatelný a je moţné ho od 

ostatních znaků dobře odlišit. Logo by proto nemělo obsahovat mnoho detailů, stačí jeden. 

Kdyţ si představíme obraz Mony Lisy pamatujeme si její úsměv, nepamatujeme si však délku 

jejích vlasů, pozadí obrazu, přesné překříţení rukou apod. Logo musí odpovídat zaměření 

školy (centra), nemusí však doslovně odhalit oblast působení. Je vhodné do znaku 

zakomponovat tradice školy. Při tvorbě loga doporučujeme nechat módu módou a pamatovat 

na nadčasovost loga. Není vhodné logo často měnit. Je moţné ho po čase upravit ale hlavní 

idea by měla být nedotčena. Snadnou zapamatovatelnost podporuje celistvost loga, a jasnost 

obrysů. V neposlední řadě je důleţitá přizpůsobitelnost loga, při minimální velikosti 2,54 cm 

se nesmí ztrácet jeho detaily. Pokud má být logo školy účinné dostatečně dlouho musí být 

jednoduché a přiměřené. Ale pokud není originální, není ničím nápadné a nenutí nás zamyslet 

se, neplní svou úlohu. Všechny silné loga mají jen jeden nápadný prvek, díky kterému 

vyniknou. 

Při zrakové prezentaci je důleţité také atraktivnější uspořádání zejména vstupních 

prostor, případně místnosti ve kterých ředitel školy přijímá návštěvy. Uţ při vstupu do budovy 

by mělo být evidentní zaměření školy v kontextu udrţitelného rozvoje. 

   Při tvorbě různých reklamních materiálů (letáky, broţury, plakáty a pod.) Je vhodné 

text doplňovat obrázky, převáţně fotografiemi. Dnešní společnost trpí přebytkem informací, 
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obrázek zaujme spíše neţ text. Samotné grafické rozloţení prvků reklamy by mělo být jasné a 

jednoduché. Čím je obrázek větší, tím více pozornosti přitáhne. Pokud je obrázků více, jeden 

z nich by měl být dominantní. Vhodnější neţ kreslené obrázky jsou fotografie, zachycující 

tváře lidí. Fotografie s tváří člověka přitahuje pozornost, vzbuzuje emoce. Vhodné jsou také 

fotografie s náznakem pohybu. Lidé se instinktivně dívají na všechno co se hýbe. 

Reklamní titulek představuje 90% reklamy. Čím je titulek kratší tím je větší 

pravděpodobnost ţe upoutá pozornost. Neměl by přesáhnout 7 slov. Samozřejmě, není moţné 

se vţdy tímto pravidlem řídit. Pokud je titulek delší, doporučujeme ho rozdělit na hlavní 

(krátký) titulek a podtitulek. Titulek můţe upozorňovat např. na novinku, protoţe nové věci 

vnímají lidé jako oţivení. Pokud má škola zájem působit v regionu jako centrum vzdělávání 

pro UR je vhodné na takovou novinku upozornit uţ v titulku. 

Při tvorbě reklamního textu je třeba zváţit kaţdé slovo, kaţdou větu. Slova totiţ 

dokáţí rozesmát, rozplakat či promluvit k rozhodnutí. Skvělý reklamní text se dotkne "hlavy i 

srdce". Při tvorbě reklamního textu je dobré pamatovat na slova Alberta Laskeho: "Lidé si 

nebudou schopni vaši reklamu zapamatovat  pokud si ji nepřečtou. A pokud si ji 

nezapamatují, určitě si nekoupí váš výrobek. " Reklamní text by měl být přímo přecházející k 

jádru věci, zaměřený na fakta, bez zbytečných slov. Formulován v přítomném nebo budoucím 

čase, bez infinitiv. Je vhodnější pouţívat krátké slova, protoţe se lépe zapamatují a jsou 

srozumitelnější. Pozor na zkratky a odborné slova, nemusí být srozumitelné všem. První 

odstavec textu je nejúdernější, nejzajímavější. V závěru doporučujeme uvést kontakt na školu. 

(adresu, web, telefon. kontakt, odkaz na sociální síť, případně logo).  

Písmo reklamního textu by mělo ladit s charakterem reklamy. Jednotlivé typy písma 

mají svůj charakter jako lidé. Rozlišujeme tzv. muţské či ţenské typy písma. Přes písmo 

můţeme vyjádřit dokonce emoce. Tučné písmo vyjadřuje sílu. Naopak štíhlé písmo vyjadřuje 

vznešenost, eleganci, uhlazenost. Písmo nakloněné doprava vnímáme jako dynamické. Písmo 

nakloněné doleva vyjadřuje zábrany a je špatně čitelné. Oblíbené jsou typy písma jako: 

Century, Baskerville, Jenson či ozdobný Gothic.  Nejlépe čitelný text je s tmavými písmeny 

na bílém pozadí. Ideální velikost písma je 11, při velikosti menší neţ 8 se čitelnost textu 

zmenšuje. Pokud má text více neţ 250 slov je vhodné začít iniciálou, protoţe přiláká 

pozornost. Častokrát je reklamní titulek zvýrazněn barevným písmem, v tomto případě 

doporučujeme širší linky písma. 
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  Samozřejmou součástí propagace centra by měla být zajímavá, obsahově bohatá, 

aktualizovaná a zejména přehledná webová stránka. Dobrá webová stránka je více umění neţ 

věda. Je kombinací několika faktorů. Základním kritériem je vytvořit obsah zajímavý pro 

všechny cílové skupiny. (V případě centra jde nejen o studenty, zaměstnance školy ale také o 

veřejnost, nevládní organizace, Krajský úřad, sponzoři a jiné přidruţené organizace) Webová 

stránka střediska by měla být vnímána jako zdroj zajímavých aktuálních informací. V rámci 

tvorby textů upozorňujeme na tzv. prázdná slova jako např. jedinečný, přelomový, nejlepší 

svého druhu, výjimečné poslání apod. Je vědecky dokázáno, ţe obsah těchto slov (slovních 

spojení) člověk důsledkem častého pouţívání v reklamě nevnímá. Bohatý obsah stránky 

doplňuje pestré interaktivní prostředí jako např. obrazové informace, videa, zvuky, grafické 

prvky apod. 

V posledních letech z hlubokého online stínu vystoupili videa. Vhodně doplňují text 

na webové stránce a pro mladé lidi jsou mnohem atraktivnější. Častokrát jsou autory 

kvalitních a zajímavých propagačních videí školy právě samotní studenti. V tomto případě je 

třeba takové propagační video zveřejnit na stránce školy dříve neţ ho studenti zveřejní sami 

např. na sociálních sítích, hrozí totiţ ztráta exkluzivity videa. Je vhodné vytvořit několik videí 

na dané téma a postupem času jejich obměňovat. 

Kromě web stránek doporučujeme také bezplatnou propagaci prostřednictvím sociální 

sítě. A to zejména vytvořením tzv. otevřené skupiny s názvem samotného centra. Registrace 

skupiny je jednoduchá a rychlá. Umoţňuje například zasílání pozvánek na akce centra 

(školy), zpřístupňování hodnotných informací, vkládání fotografií a videí apod. Výhodou této 

propagace kromě jiného je i to, ţe do skupiny se připojí jen ti, kteří mají o informace zájem. 

EVALUACE EVVO NA ŠKOLE 

Termínem evaluace označujeme proces hodnocení. Je odvozen z anglického slova 

evaluation. Cílem evaluace na škole není postih ale hledání moţných řešení stávajících 

problémů bránících naplňování cílů. Evaluace slouţí ke zjištění, za jakých podmínek byly 

jednotlivé cíle splněny,  které aktivity byly pro jejich splnění vyuţity resp.  proč se cíle nedaří 

splnit. V procesu evaluace můţe dojít např. ke zjištění, ţe stanovené cíle jsou nereálné, 

případně nesprávně definované. Na základě výsledků evaluace je moţné konkrétní aktivity 

vedoucí k dosaţení krátkodobých cílů aktualizovat či modifikovat. EVVO na škole je moţné 

hodnotit externě nebo interně. V běţné školní praxi je nejčastější interní forma evaluace 

přímo koordinátorem. Cílem evaluace je sledovat naplňování definovaných krátkodobých i 
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dlouhodobých cílů ve školním plánu EVVO tzn. zhodnotit efektivitu všech aktivit vedoucích 

k jejich naplňování. Je moţné hodnotit např. proces naplňování cílů, případně konkrétní 

výstupy (publikace), úspěšnost studentů v soutěţích EVVO, pomůcky, zřízení učebny apod. 

Na základě hloubkového interního hodnocení můţe škola přijímat efektivní opatření. V 

průběhu školního roku by měl koordinátor aktivně získávat zpětnou vazbu na proces a 

výsledky plnění aktivit v oblasti EVVO. 

Z důvodu současné předimenzovanosti učitelů doporučujeme při evaluaci vyuţít metodu 

SWOT analýzy, kterou jsme popsali v předchozích kapitolách. Není tak časově náročná jako 

evaluace formou indikátorů. Je na rozhodnutí koordinátora po jakém čase SWOT analýzu 

zrealizuje. Důleţitá je její periodicita a důslednost při konečných výstupech. Při vyuţití 

SWOT analýzy jako evaluačního nástroje koordinátor snadno zjistí, které slabé stránky byly 

negovány a kde došlo k posílení silných stránek vyuţitím např. příleţitostí z vnějšího 

prostředí definovaných při vstupní SWOT analýze apod. 

Při evaluaci EVVO na škole je moţné také vyuţít soubor indikátorů. Indikátor je 

nástrojem hodnocení. Poskytuje soubor měřitelných údajů, které charakterizují úroveň 

environmentální výchovy v rámci celkové činnosti školy. Pravidelné vyhodnocování 

indikátorů poskytuje důleţité informace o naplňování definovaných cílů, které jsou potřebné 

pro další management v oblasti EVVO na škole. 

Tato metoda je časově náročnější, protoţe je třeba, aby koordinátor definoval konkrétní 

soubory ukazatelů. Při stanovování indikátorů je třeba brát na zřetel hodnocení školy jako 

celku. A tedy sledovat aktivity EVVO ve všech oblastech jako např.: 

a. management; 

b. výchovně-vzdělávací proces; 

c. provoz školy; 

d. zdraví a sociální prostředí. (Šimonovičová a kol. 2008) 

Indikátory mohou mít kvalitativní nebo kvantitativní charakter. Kvalitativní indikátory sledují 

existenci, stav. Kvantitativní indikátory zjišťují mnoţství, počet, frekvenci apod. 

Při stanovení základního souboru indikátorů vycházíme z metodiky navrţené dr. 

Šimonovičovou s názvem Indikátory TUR škol. Vybrali jsme jen soubor indikátorů ze 

zmiňované publikace, které povaţujeme v rámci evaluace EVVO na škole za nejdůleţitější, 
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celkově bylo autorkou zpracovaných aţ 137 indikátorů. Doporučme, aby si učitel na základě 

této metodiky navrhl vlastní indikátory. 

Metodika podle Šimonovičovej je zaloţena na pravidelném hodnocení, 1 cyklus 

hodnocení odpovídá 1 školnímu roku a sestává z následujících kroků (Šimonovičová, 2008): 

1. krok Měření - získávání informací a podkladů pro hodnocení jednotlivých indikátorů. 

sumarizace různých kvalitativních nebo kvantitativních údajů na základě 

charakteristiky a popisu při indikátoru. 

2. krok Identifikace - určení stupně významnosti indikátorů porovnáním výsledků měření 

s kritérii hodnocení.  

3. krok Vážení - přiřazení číselné hodnoty jednotlivým indikátorem z určené stupnice. 

Následné sčítání oblastí indikátorů do jednoho čísla. (toto vyjadřuje úroveň EVVO na 

škole) 

4. krok Indexování - výpočet indexu EVVO porovnáním aktuálního čísla s předchozím 

rokem podle následující rovnice: 

Index EVVO na škole = výsledná číselná hodnota aktuálního škol. roku / hodnota z 

předchozího škol. roku.  

Hodnota celkového indexu EVVO na škole menší neţ 1 vypovídá o chování školy směrem k 

principům UR. Naopak hodnota větší neţ 1 znamená zhoršení. 

Grafické zpracování indikátoru podle Šimonovičové (2008) obsahuje následující poloţky: 

 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátora 
Kritéria hodnocení Hodnota 

charakteristiky, jevy, 

prvky indikující pouţití 

EVVO ve škole 

blíţe popsání povahy a 

charakteru posuzovaných 

činností a způsobu 

hodnocení 

 

0 slouţí pro 

kvantifikaci 

indikátorů podle 

jednotné 

stupnice s 

hodnotami 0 - 2. 

Přičemţ 0 = 

ţádný nebo 

je číslo přiřazené na 

základě hodnotících 

kritérií pro konkrétní 

indikátor. Sečtením všech 

hodnot získáme hodnotu 

vyjadřující celkový stav 

uplatňování EVVO na 

škole a to i zvlášť v rámci 

1 

2 
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zanedbatelný 

vliv na EVVO ve 

škole, 1 = 

středně velký 

vliv na EVVO, 2 

= velký vliv na 

EVVO ve škole 

jednotlivých oblastí 

 

Metodika evaluace formou indikátorů dle metodiky dr. Šimonovičové je detailní a 

věcně rozpracovaná její negativem je zejména časová náročnost pro koordinátora. Pokud je 

škola zapojena v síti Ekoškôl doporučujeme vyuţívat při evaluaci jiţ existující metodiku. 

Případně ji doplnit o periodickou SWOT analýzu. Forma evaluace EVVO v rámci interního 

prostředí je na rozhodnutí koordinátora EVVO případně vedení školy. 

 

PŘÍKLADY INDIKÁTORŮ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH - výběr 

Oblast indikátorů zdraví a sociálního prostředí v kontextu EVVO na škole. 

Zdraví a zdravý životní styl.  

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Mnoţství zmeškaných 

hodin 

Procento vyučovacích 

hodin zmeškaných ze 

zdravotních důvodů k 

celkovému počtu 

vyučovacích hodin v 

přepočtu na 1 subjekt 

školy. 

0 
30 - 100% zmeškaných hodin 

na 1 subjekt školy 

1 
10 - 30% zmeškaných hodin 

na 1 subjekt školy 

2 
0 - 10% zmeškaných hodin 

 na 1 subjekt školy 

Počet evidovaných 

úrazů. 

Celkový počet školních 

(neregistrovaných, 

registrovaných) a 

pracovních (ostatních, 

těţkých, smrtelných) 

evidovaných úrazů 

subjektů školy. 

0 
evidován minimálně 1 registrovaný / 

těţký, smrtelný úraz 

1 
evidován minimálně 1 neregistrovaný 

/ ostatní úraz 

2 ţádné evidované úrazy 

 

Počet evidovaných 

nemocí z povolání. 

 

 

Celkový počet nemocí z 

povolání u subjektů školy. 

Jde o choroby vyvolané 

dlouhodobým působením 

 

0 

 

 

evidována minimálně 1 nemoc z povolání 

1 - 
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negativních faktorů zdraví 

v prostředí školy. 2 ţádné evidované nemoci z povolání 

Počet evidovaných 

nebezpečných událostí. 

Celkový počet 

nebezpečných událostí v 

prostředí školy. Jde o 

událost, při níţ byla 

ohroţena bezpečnost nebo 

zdraví subjektu školy, ale 

nedošlo k poškození jeho 

zdraví. 

0 Evidována minimálně 1 nebezpečná událost 

1 - 

2 Ţádná evidována nebezpečná událost. 

 

Výskyt uţívaní 

návykových látek 

 

Výskyt případů uţívání 

látek způsobujících 

závislost (drogy, alkohol, 

tabákové výrobky a i.) V 

prostředí školy. 

 

0 

 

výskyt minimálně 1 případu uţití návykové 

látky 

1 - 

2 ţádný výskyt léčených závislostí 

 

Úroveň sportovní 

činnosti. 

 

 

 

 

Procento subjektů školy 

aktivně se věnujících 

pravidelné sportovní 

činnosti k celkovému 

počtu. Pravidelnou 

sportovní činností se 

rozumí fyzická aktivita 

opakující se minimálně 1 

krát týdně mimo školního 

vyučování. 

 

 

0 

 

 

0 aţ 50% subjektů školy pravidelně se 

věnujících sportovní činnosti 

1 
50 – 75% subjektů školy pravidelně se 

věnujících sportovní činnosti 

2 
75 – 100 % subjektů školy pravidelně se 

věnujících sportovní činnosti 

Úroveň stravování 

Procento subjektů školy 

pravidelně se stravujících 

k celkovému počtu. 

Pravidelným 

stravováním se rozumí 

příjem stravy v 

optimálním mnoţství 

(minimálně 5 krát 

průběţně během dne s 

dodrţováním pitného 

reţimu) 

0 
0 aţ 50% subjektů školy pravidelně se 

stravujících 

1 
50 – 75% subjektů školy pravidelně se 

stravujících 

2 
75 – 100 % subjektů školy pravidelně se 

stravujících 

 

 

 

 

Sociální prostředí 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Úroveň uplatňování 

demokratizace a 

Uplatňování 

demokratizace a 
0 

0-50 % subjektů školy potvrzuje uplatňování 

demokratizace a humanizace 
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humanizace humanizace, 

konsensuálních a 

mírových metod, 

tolerance, solidarity a 

porozumění v řízení, 

komunikaci a řešení 

konfliktů. 

1 
50-75 % subjektů školy potvrzuje uplatňování 

demokratizace a humanizace 

2 
75-100 % subjektů školy potvrzuje 

uplatňování demokratizace a humanizace 

Úroveň participace 

Participace je účast 

subjektů školní komunity 

(ţáci, pedagogičtí a 

nepedagogičtí 

zaměstnanci) a subjektů 

širší školní komunity 

(rodiče, místní sdruţení, 

iniciativy a i.) Na řízení 

provozu a ţivota školy 

0 ţádná participace 

1 participace subjektů školní komunity 

2 
participace subjektů školní komunity a 

subjektů širší školní komunity 

Fungující systém 

estetizace 

Fungující systém 

estetizace zabezpečuje 

tvorbu a péči o estetické 

prvky vnějšího a vnitřního 

prostředí školy (nástěnky, 

výzdoba, výstavní plochy, 

budova, areál školy, stav 

zeleně) 

 

0 
Nefungující systém estetizace 

1 - 

2 Fungující systém estetizace 

Dodrţování lidských práv. 

Počet stíţností subjektů 

školy na porušení lidských 

práv svobod včetně práv 

dítěte. 

0 ţádné stíţnosti za porušení lidských práv 

1 - 

2 
Minimálně 1 stíţnost za porušení lidských 

práv  

Zhoršené chování 

Procento subjektů školy s 

pokáráním, sníţenou 

známkou z chování, 

podmínečným vyloučením 

nebo vyloučením ze školy 

k celkovému počtu. 

 

0 

5 - 100 % subjektů školy se zhoršeným 

chováním 

1 0-50 % subjektů školy se zhoršeným chováním 

2 0% subjektů školy se zhoršeným chováním 

Realizace školní 

integrace. 

Školní integrace je 

výchova a vzdělávání ţáků 

se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

(mentální, sluchové, 

zrakové, tělesné postiţení 

a další) 

 

 

0 

nerealizovaná školní integrace 

1 - 

2 Realizovaná školní integrace 

 

Oblast indikátorů provozu  

Odpady 
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Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Uskutečněn audit v 

oblasti odpadového 

hospodářství 

Úplný audit obsahuje: 

identifikaci zdrojů vzniku 

odpadů, definování druhů 

odpadů vznikajících na 

škole, jejich kategorizace, 

definování mnoţství 

odpadů, popis nakládání s 

jednotlivými odpady. 

0 
neuskutečněný audit v oblasti odpadového 

hospodářství 

1 
uskutečněný částečný audit v oblasti 

odpadového hospodářství 

2 
uskutečněn úplný audit v oblasti odpadového 

hospodářství 

Vypracován plán 

sniţování mnoţství 

odpadů. 

Vypracování plánu 

aktivit na sníţení 

mnoţství odpadů na 

území školy, 

vyplývajícího z auditu. 

Úplný plán sniţování 

mnoţství odpadu 

obsahuje: název místa 

kde se budou dané 

opatření realizovat, 

charakterizaci daného 

opatření, datum realizace 

opatření, zhodnocení 

očekávaných přínosů 

0 
nevypracován plán sniţování mnoţství 

odpadů 

1 vypracovaný částečný plán sniţování odpadů 

2 
vypracovaný kompletní plán sniţování 

odpadů 

Vypracovaný kompletní 

postup nakládání s 

odpady 

Vypracování postupu 

nakládání se všemi druhy 

odpadů, které vznikají v 

prostorách školy. 

Obsahuje seznam všech 

druhů odpadů ak nim 

přidělen postup nakládání 

s nimi (např. papír-

separace, bioodpad - 

odvádění do kompostárny 

atd.) Provozní postup musí 

být zároveň umístěn na 

dostupném místě ve škole 

a musí být o něm 

provedeny školení. 

 

 

0 
Nevypracován postup nakládaní s odpady. 

1 vypracovaný postup bez zaškolení 

2 Vypracovaný postup a provedené školení 

Realizace celoročního 

odděleného sběru. 

Realizace celoročního 

separovaného sběru 

odpadů ve škole na 

základě výsledků auditu. 

Zavedení separovaného 

sběru přímo v jednotlivých 

místnostech vzniku a v 

prostorách k tomu 

určených. Oddělený sběr 

můţe být zaveden u 

základních komodit au 

dalších komodit, pro které 

má škola zabezpečeného 

odběratele. 

0 Nerealizovaný celoroční separovaný sběr.  

1 
Realizovaný celoroční separovaný sběr 

minimálně 3 komodit. 

2 
Realizovaný celoroční separovaný spěr 

alespoň  6 komodít 
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Vypracované informační 

nápisy o nakládání s 

odpady. 

Vypracování informačních 

nápisů, které populárně-

naučnou formou informují 

o nakládání s odpady v 

prostředí školy a jsou 

umístěny v kaţdé 

místnosti s košem nebo 

sběrnou nádobou. 

 

0 
Nevypracované informační nápisy. 

1 

Vypracované informační nápisy neumístěné v 

kaţdé místnosti s košem nebo sběrnou 

nádobou. 

2 

Vypracované informační nápisy umístěné v 

kaţdé místnosti s košem nebo sběrnou 

nádobou. 

Vyuţití bioodpadu 

Vyuţití bioodpadu 

správným provozováním 

kompostoviště. V případě 

nevhodných podmínek 

(chybějící školní 

pozemek) zajištění 

zhodnocování bioodpadu 

jinou organizací. 

 

 

0 

Neprovozované kompostoviště / 

nezabezpečené zhodnocování bioodpadu jinou 

organizací  

1 - 

2 
Provozované kompostoviště / zabezpečené 

zhodnocování bioodpadu jinou organizací 

produkce odpadu 

Mnoţství 

vyprodukovaného 

odpadu v daném školním 

roce v poměru k 

předchozímu. 

0 Poměr > 1 

1 Poměr = 1 

2 Poměr < 1 

 

 

Voda 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Uskutečněn vodní audit 

Úplný vodní audit 

obsahuje: identifikaci 

míst spotřeby vody, 

určení celkového 

mnoţství spotřebované 

vody, výpočet normované 

spotřeby vody, druh a 

mnoţství vznikající 

odpadní vody 

0 neuskutečněný vodní audit 

1 uskutečněn částečný vodní audit 

2 uskutečněn úplný vodní audit 

Vypracován plán na 

sniţování spotřeby vody. 

Vypracován plán na 

sníţení spotřeby vody na 

území školy, vyplývající 

z auditu. Úplný plán 

sniţování spotřeby vody 

obsahuje: název místa, 

kde se budou realizovat 

dané opatření, 

charakterizaci daného 

opatření, datum realizace 

0 
nevypracován plán na sniţování spotřeby 

vody 

1 

Vypracován neúplný plán na sniţování 

spotřeby vody (nesplňující všechny 

poţadavky) 

2 
vypracován úplný plán na sniţování spotřeby 

vody 
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daného opatření. 

Vypracován provozní 

plán sniţování spotřeby 

vody. 

Vypracování provozního 

postupu, který stanoví 

zásady šetření vody v 

prostředí školy. Musí být 

umístěn na veřejně 

dostupném místě. Musí 

být o něm provedeno 

školení. 

 

0 
Nevypracován provozní postup. 

1 

Vypracovaný provozní postup sniţování 

spotřeby vody, ale není přístupný na veřejně 

dostupném místě, nebo nebylo provedeno 

školení. 

2 
Vypracovaný provozní postup sniţování 

spotřeby vody.  

Vypracované informační 

nápisy o šetření s vodou. 

Vypracování informačních 

nápisů, které populárně-

naučnou formou informují 

o způsobech šetření vodu 

v prostředí školy, 

umístněné v kaţdé 

místnosti, kde dochází k 

její spotřebě. 

0 Nevypracované informační nápisy. 

1 

Vypracované informační nápisy o šetření 

vodou neumístěné v kaţdé místnosti, kde 

dochází k její spotřebě 

2 

Vypracované informační nápisy o šetření 

vodou umístěné v kaţdé místnosti, kde dochází 

k její spotřebě. 

Realizace technických 

opatření na sniţování 

spotřeby vody. 

Procento výměny 

záchodových splachovačů 

za dvoufázové z 

celkového počtu. 

instalovaných 

dvoufázových 

splachovačů 

 

0 

0-30%  instalovaných dvoufázových 

splachovačů 

1 
30-60% instalovaných dvoufázových 

splachovačů 

2 
60-100% instalovaných dvoufázových 

splachovačů 

Realizace technických 

opatření na sniţování 

spotřeby vody. 

Procento výměny 

vodovodních baterií na 

fotobuňku nebo pákové 

baterie k celkovému 

počtu. 

 

 

0 

0-30%  vyměněných baterií 

1 30-60% vyměněných baterií 

2 60-100% vyměněných baterií 

Realizace technických 

opatření na sniţování 

spotřeby vody. 

Procento výměny 

splachovačů na pisoárech 

za splachovače na 

fotobuňku k celkovému 

počtu. 

0 0-30%  vyměněných splachovačů 

1 30-60% vyměněných splachovačů 

2 60-100% vyměněných splachovačů 

Spotřeba vody 

Mnoţství spotřebované 

vody v daném školním 

roce v poměru k 

předchozímu na 1 

subjekt školy. 

0 Poměr >1 

1 Poměr =1 

2 Poměr < 1 
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Energie 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Uskutečněn energetický 

audit 

Úplný audit v oblasti 

energie obsahuje: 

identifikaci zdrojů 

spotřeby energie, 

stanovením energetické 

náročnosti kaţdého 

zdroje, stanovením 

celkové spotřeby energie, 

celkových vynaloţených 

finančních nákladů. Dané 

poţadavky musí být 

stanoveny pro elektrickou 

i tepelnou energii. 

0 neuskutečněný energetický audit 

1 uskutečněn částečný energetický audit 

2 uskutečněn úplný energetický audit 

Vypracován plán 

sniţování spotřeby 

energie 

Vypracován plán 

sniţování spotřeby 

elektrické a tepelné 

energie na území školy 

vyplývající z auditu. 

Úplný plán sniţování 

spotřeby energie 

obsahuje: název místa, 

kde se budou realizovat 

dané opatření, 

charakterizaci daného 

opatření, datum realizace 

daného opatření. 

0 
nevypracování plán sniţování spotřeby 

energie 

1 
vypracován ale neúplný plán sniţování 

spotřeby energie 

2 
vypracován úplný plán sniţování spotřeby 

energie 

Vypracovaný provozní 

postup sniţování 

spotřeby energie. 

Vypracování provozního 

postupu, který stanoví 

zásady práce a chování 

jednotlivých subjektů v 

prostředí školy, tak aby 

bylo dosaţeno co nejvyšší 

úspora energie. Provozní 

postup musí být umístěn 

na veřejně dostupném 

místě ve škole a musí být 

o něm provedeno školení. 

 

0 
nevypracován provozní postup 

1 

vypracovaný provozní postup sniţování 

spotřeby energie neumístěných na veřejně 

dostupném míste, nebo nebylo provedeno 

potřebné školení 

2 
vypracovaný provozní postup sniţování 

spotřeby energie a provedené školení 

Vypracované informační 

nápisy o šetření energií. 

Vypracování informačních 

nápisů, které informují o 

způsobech šetření s energií 

v prostředí školy, 

umístněné v kaţdé 

místnosti, kde dochází k 

její spotřebě. 

0 Nevypracované informační nápisy. 

1 

Vypracované informační nápisy o šetření 

energií neumístěné v kaţdé místnosti, kde 

dochází k její spotřebě 

2 

Vypracované informační nápisy o šetření 

energií umístěné v kaţdé místnosti, kde 

dochází k její spotřebě. 

Realizace technických 

opatření na sníţení 

Procento výměny ţárovek 

za úspornější světelné 

 

0 

0-30% instalovaných úsporných světelných 

zdrojů 
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spotřeby energie - 

osvětlení. 

zdroje (např. zářivky) z 

celkového počtu. 
1 

30-60% instalovaných úsporných světelných 

zdrojů 

2 
60-100% instalovaných úsporných světelných 

zdrojů 

Realizace technických 

opatření na sníţení 

spotřeby energie - 

spotřebiče. 

Procento spotřebičů s 

energetickou třídou A z 

celkového počtu. 

 

 

0 

0-30%  spotřebičů energetické třídy A 

1 30-60% spotřebičů energetické třídy A 

2 60-100% spotřebičů energetické třídy A 

Realizace technických 

opatření na sníţení 

spotřeby energie - 

vytápění. 

Procento místností s 

instalovanými 

termostatickými 

regulátory v místnostech 

školy k celkovému poštu 

místností. 

0 
0-30%  místnosti s instalovanými 

termostatickými regulátory 

1 
30-60% místnosti s instalovanými 

termostatickými regulátory 

2 
60-100% místnosti s instalovanými 

termostatickými regulátory 

Realizace technických 

opatření na sníţení 

spotřeby energie - 

vytápění 

Procento oken s těsněním 

k celkovému počtu oken 

v budovách školy. 

0 0-30%  oken s těsněním 

1 30-60% oken s těsněním 

2 60-100% oken s těsněním 

Realizace technických 

opatření na sníţení 

spotřeby energie - 

vytápění. 

Procento zateplení budovy 

z celkové plochy 

0 0-30%  zateplené plochy 

1 30-60% zateplené plochy 

2 60-100% zateplené plochy 

Vyuţívání obnovitelných 

zdrojů energie. 

 

Vyuţívání některého z 

obnovitelných zdrojů 

energie. 

0 nevyuţíván ţádný obnovitelný zdroj energie 

1 - 

2 vyuţíván alespoň 1 obnovitelný zdroj energie 

Spotřeba elektrické 

energie. 

Mnoţství spotřebované 

elektrické energie v daném 

školním roce v poměru k 

předchozímu. 

0 Poměr >1 

1 Poměr =1 

2 Poměr < 1 

  

 

0 Poměr >1 
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Spotřeba tepelné energie. 

 

Mnoţství spotřebované 

tepelné energie v daném 

školním roce v poměru k 

předchozímu roku. 

1 Poměr =1 

2 Poměr < 1 

 

 

Indikátory managementu EVVO na škole - příklady 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

provedena Analýza UR 

(V podmínkách českých 

škol jde o analýzu 

EVVO.) 

Analýza zkoumá stav 

uplatňování EVVO v 

jednotlivých oblastech 

činností školy. 

Uskutečňuje se zpravidla 

na začátku školního roku. 

0 nezrealizovaná Analýza 

1 
provedena Analýza současného stavu EVVO 

jen v některých oblastech činnosti školy 

2 
provedena Analýza současného stavu EVVO 

ve všech oblastech činnosti školy 

definovaná Politika UR 

(V podmínkách českých 

škol jde o politiku 

EVVO.) 

 

Jde o prohlášení 

managementu o 

celkových zásadách, 

záměrech, a cílech školy 

souvisejících s 

uplatňováním principů 

UR v jednotlivých 

oblastech činnosti školy - 

management, provoz, 

výchova a vzdělávání, 

zdraví a sociální 

prostředí. (v podmínkách 

českých škol jde o tzv.. 

Dlouhodobý plán EVVO 

na škole) 

0 nedefinovaná Politika UR 

1 
definována Politika UR integrující některé 

oblasti činnosti školy 

2 
definována Politika UR integrující všechny 

oblasti činnosti školy 

vypracován Akční plán 

UR (v podmínkách 

českých škol jde o 

Dlouhodobý plán EVVO) 

Akční plán UR obsahuje 

soubor konkrétních úkolů, 

které vedou k realizaci 

cílů a záměrů Politiky UR 

v jednotlivých oblastech 

činnosti školy - 

management, výchova a 

vzdělávání, zdraví a 

sociální prostředí, provoz. 

Pro kaţdý cíl stanoví 

úkoly, odpovědnosti, 

termíny, prostředky 

realizace a indikátory 

splnění. (V podmínkách 

českých škol jde v podstatě 

o detailně propracovaný 

krátkodobý plán EVVO) 

 

0 
Nevypracován Akční plán 

1 
Vypracován Akční plán jen pro některé oblasti 

činnosti školy. 

2 Vypracován kompletní Akční plán.  
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Zavedena funkce 

koordinátora TUR (V 

podmínkách českých škol 

jde o koordinátora 

EVVO.) 

Zavedení funkce 

koordinátora znamená 

definování činností, úkolů 

a kompetencí jako součást 

popisu práce jmenované 

osoby. 

0 
nezavedení funkce hlavního manaţera UR 

(rozuměj koordinátora EVVO) 

1 - 

2 
zavedená funkce hlavního manaţera UR 

(rozuměj koordinátora EVVO) 

Zaloţení koordinační 

skupiny politiky pro UR. 

(v podmínkách českých 

škol jde o skupinu, která 

pomáhá koordinátorovi s 

komplexní realizací 

EVVO na škole. 

Koordinační skupina je 

odborná stálá nebo 

dočasná skupina, tým lidí 

řešící parciální úlohy 

Politiky TUR v některých 

z oblastí činnosti školy - 

management, výchova a 

vzdělávání, zdraví a 

sociální prostředí, provoz. 

Tým tvoří především 

zástupci zaměstnanců v 

dané oblasti činnosti a 

externí odborníci. Působí 

jako poradní orgán 

hlavního manaţera UR 

(rozuměj koordinátora 

EVVO) Funkčnost indikují 

záznamy a výstupy z 

činnosti. 

 

 

0 
nevytvořena koordinační skupina 

1 
vytvořena koordinační skupina jen pro některé 

oblasti činnosti školy 

2 
vytvořená koordinační skupina pro všechny 

oblasti činnosti školy 

Vypracovaný Plán 

kariérního růstu pro UR 

(pro EVVO) 

Plán kariérního růstu pro 

UR (EVVO) je plán 

dalšího vzdělávání a 

odborné činnosti 

zaměstnanců školy v 

oblasti UR pro zvyšování 

kvality realizace Politiky 

UR a její neustálé 

zlepšování. Můţe být 

vypracován samostatně 

nebo jako součást Plánu 

kariérního růstu daného 

zaměstnance. 

 

 

0 

0-50%  zaměstnanců s vypracovaným Plánem 

kariérního růstu pro UR 

1 
50-75% zaměstnanců s vypracovaným Plánem 

kariérního růstu pro UR 

2 
75-100% zaměstnanců s vypracovaným 

Plánem kariérního růstu pro UR 

Úroveň dalšího 

vzdělávání zaměstnanců 

pro UR. 

Procento zaškolení 

zaměstnanců v oblasti 

UR k celkovému počtu. 

Zaškolením zaměstnanců 

se rozumí účast na 

dalším vzdělávání v 

oblasti UR 

prostřednictvím 

přednášek, školení, 

seminářů, workshopů, 

kurzů a dalších 

odborných vzdělávacích 

aktivit. 

0 
0-50% zaměstnanců vyškolených v oblasti 

TUR 

1 
50-75% zaměstnanců vyškolených v oblasti 

TUR 

2 
75-100% zaměstnanců vyškolených v oblasti 

TUR 

Úroveň odborné činnosti 

zaměstnanců pro UR. 

Procento zaměstnanců 

věnujících se nebo 
0 

0-50% zaměstnanců věnujících se odborné 

činnosti v oblasti UR 
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zapojených do odborné 

(projektové, 

vědeckovýzkumné, 

publikační, prezentační) 

činnosti v oblasti UR 

školy k celkovému počtu. 

1 

 50-75% zaměstnanců věnujících se odborné 

činnosti v oblasti UR 

2 

 75-100% zaměstnanců věnujících se odborné 

činnosti v oblasti UR 

 

Indikátory ekonomického řízení EVVO. 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Definovaná kritéria a 

formy hodnocení 

zaměstnanců pro UR 

Definovaná kritéria a 

formy odměňování a 

oceňování činnosti 

zaměstnanců v rámci 

realizace Politiky UR. 

Můţe jít o finanční, 

věcné, slovní a další 

výhody a formy 

ohodnocení práce 

zaměstnanců. 

0 
nedefinované kritéria a formy hodnocení 

zaměstnanců pro TUR 

1 - 

2 
definovaná kritéria a formy hodnocení 

zaměstnanců pro UR 

Úroveň oceňování 

zaměstnanců 

Procento zaměstnanců 

oceněných na základě 

hodnocení jejich činnosti 

v rámci realizace Politiky 

UR. 

0 0-50% oceněných zaměstnanců 

1 50-75% oceněných zaměstnanců 

2 75-100% oceněných zaměstnanců 

 

Prostředky řízení 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Existence komunikační a 

informačního systému 

pro Politiku UR. 

Prvky a programy 

motivace jsou vnější 

nástroje, způsoby, 

opatření a podněty k 

navozování vnitřní 

motivace subjektů školy 

pro realizaci cílů a úkolů 

Politiky UR 

0 
neexistuje ţádný motivační prvek pro Politiku 

UR 

1 
existuje alespoň 1 motivační prvek pro 

Politiku UR 

2 
existují alespoň 3 motivační prvky a alespoň 

1motivačný program pro Politiku UR 

Realizace spolupráce pro 

UR 

Realizace různých druhů, 

forem a úrovní 

spolupráce se širokou 

školní veřejností (rodiče, 

školy, zřizovatel, školská 

a územní samospráva, 

0 nerealizovaná spolupráce pro UR 
 

1 
realizována spolupráce pro UR v některých 

oblastech činnosti školy 
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vědecké 

a odborné instituce, 

nevládní organizace, 

podniky, zaměstnavatelé, 

média a další) v rámci 

Politiky TUR ve všech 

oblastech činnosti školy - 

management, výchova a 

vzdělávání, zdraví a 

sociální prostředí, 

provoz. 

2 

realizována spolupráce pro UR ve všech 

oblastech činnosti školy 

 

Realizace projektové 

činnosti pro UR. 

 

Realizace různých druhů 

projektů na lokální, 

regionální, státní a 

mezinárodní úrovni v 

rámci Politiky UR ve 

všech oblastech činnosti 

školy UR - management, 

výchova a vzdělávání, 

zdraví a sociální prostředí, 

provoz 

0 

nerealizovaná projektová činnost pro 

UR 

1 

realizována projektová činnost pro UR v 

některých oblastech činnosti 

školy 

2 

realizována projektová činnost pro UR ve 

všech oblastech činnosti školy 

 

Realizace prezentačních 

aktivit pro UR 

 

Při prezentačních 

aktivitách škola prezentuje 

svou Politiku k UR a 

propaguje UR směrem k 

veřejnosti nábor nových 

studentů, burzy škol, 

prezentace 

školy pro v médiích 

apod.). 

0 

prezentační aktivity školy nerealizované pro 

UR 

1 

alespoň 1 prezentační aktivita školy 

realizována pro UR 

2 

všechny prezentační aktivity školy realizované 

pro UR 

 

 

Politika nákupu, hospodaření a stravování. 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Uskutečněn audit v 

oblasti politiky nákupu 

a hospodaření. 

Úplný audit obsahuje: 

seznam kategorií 

nakupovaných výrobků, 

0 
neuskutečněný audit v oblasti politiky, 

nákupu a hospodaření 

1 uskutečněný částečný audit v této oblasti 
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informace o dodavatelích, 

charakterizace vlastností 

a účel pouţití výrobků. 

2 uskutečněn úplný audit v této oblasti 

Nákup ekologických 

výrobků. 

Procento kategorií 

výrobků se značkou 

ekologicky vhodný 

výrobek z celkového 

počtu kategorií výrobků. 

0 0-30% kategorií výrobků 

1 30-60% kategorií výrobků 

2 60-100% kategorií výrobků 

Nákup výrobků z 

lokálních zdrojů. 

Procento lokálních 

dodavatelů z celkového 

počtu. 

0 0-30% lokálních dodavatelů 

1 30-60% lokálních dodavatelů 

2 60-100% lokálních dodavatelů 

Nákup bio-potravin. 

Procento certifikovaných 

druhů bio-potravin (ovoce 

a zelenina, obiloviny, 

pečivo, maso, mléčné 

výrobky) k celkovému 

počtu. 

0 0-30 % druhů certifikovaných bio-potravin 

1 30-60% druhů certifikovaných bio-potravin 

2 60-100% druhů certifikovaných bio-potravin 

Nákup výrobků od 

certifikovaných 

dodavatelů. 

Procento dodavatelů s 

certifikovanými systémy 

managementu k 

celkovému počtu. 

C 0-30% certifikovaných dodavatelů 

1 30-60% certifikovaných dodavatelů 

2 60-100% certifikovaných dodavatelů 

 

Zvyšování zeleně. 

 

Procento zvýšení zeleně v 

prostorách školy v daném 

školním roce oproti 

předchozímu. 

0 0% zvýšení zeleně 

1 0-10% zvýšení zeleně 

2 10-100% zvýšení zeleně 

 

Indikátory lokálního a globálního prostředí 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

 

 

Přístup veřejnosti. 

Umoţnění přístupu 

veřejnosti do prostor 

školy (třídy, knihovna, 

jazykové učebny atd.) za 

účelem jejich vyuţívání. 

0 neumoţnění přístupu 

1 
umoţněn přístup minimálně do 1 z prostor 

školy 

2 umoţněn přístup do více prostorů školy 

Účast na výchově a 

vzdělávání veřejnosti 
Realizace různých druhů 

vzdělávacích aktivit pro 
0 

nerealizované vzdělávací aktivity pro 

veřejnost 
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širokou veřejnost 

organizovaných učiteli 

školy. 

1 
realizované minimálně 3 vzdělávací aktivity 

pro veřejnost 

2 

realizované minimálně 4 vzdělávací aktivity 

pro veřejnost 

Účast na tvorbě 

lokálního prostředí. 

Péče o lokální prostředí v 

regionu prostřednictvím 

praktických činností. 

0 

realizace minimálně 1 činnosti pro lokální 

prostředí 

1 

realizace minimálně 4 činností pro lokální 

prostředí 

2 

realizace minimálně 8 činností pro lokální 

prostředí 

Úroveň aktivního 

občanství 

Procento subjektů školy 

věnujících se aktivnímu 

občanství prostřednictvím 

mimoškolních aktivit. 

0 

0% subjektů školy věnujících se aktivnímu 

občanství 

1 

0-10% subjektů školy věnujících se aktivnímu 

občanství 

2 

10-100% subjektů školy věnujících se 

aktivnímu občanství 

Účast na tvorbě globálního 

prostředí. 

Péče o globální prostředí 

prostřednictvím různých 

aktivit organizovaných 

školou a majících 

nadregionální, 

mezinárodní nebo globální 

význam. 

0 
realizace minimálně 1 činnosti pro globální 

prostředí 

1 
realizace minimálně 2 činností pro globální 

prostředí 

2 
realizace alespoň 4 činností pro globální 

prostředí 

 

Indikátory výchovy a vzdělávání 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Zařazení předmětů UR do 

učebních plánů. 

Učební plány obsahují i 

nepovinně volitelné 

předměty s tématy UR 

0 nezařazené předměty UR do učebních plánů 

1 zařazen 1 předmět UR do učebních plánů 

2 
zařazeny alespoň 2 předměty UR do učebních 

plánů 

Úprava učebních osnov Úprava obsahu a rozsahu 0 
0% upravených učebních osnov pro UR 
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pro UR. učiva jednotlivých 

předmětů zařazením 

témat UR do osnov. 

Procento upravených 

osnov zařazením témat 

UR v průměru za 

všechny předměty. 

1 
0-10% upravených učebních osnov pro UR 

2 
10-30% upravených učebních osnov pro UR 

Úprava tematických 

plánů pro UR 

Úprava tematických plánů 

jednotlivých předmětů 

zařazením témat UR. 

Procento upravených 

tematických plánů 

jednotlivých předmětů 

zařazením témat UR k 

celkovému počtu 

předmětů. 

 0-10% upravených tematických plánů pro UR 

 10-50% upravených tematických plánů pro UR 

 

50-100% upravených tematických plánů pro 

UR 

 

 

 

 

 

Indikátory mimoškolní výchovy a vzdělávání. 

Indikátor 
Charakteristika 

indikátoru 

Kritéria hodnocení 

Hodnota 

Participace ţáků na 

realizaci Politiky UR. 

Procento ţáků aktivně 

zapojených do realizace 

cílů a úkolů Politiky UR 

v rámci jejich 

mimoškolní činnosti. 

0 
0-10% ţáků participujících na realizaci 

Politiky UR 

1 
10-50% Ţáků participujících na realizaci 

Politiky UR 

2 
50-100% Ţáků participujících na realizaci 

Politiky UR 

Realizace zájmových 

krouţků pro UR. 

Počet zájmových krouţků 

realizovaných na škole se 

zařazením témat a 

praktických aktivit 

podporujících UR. 

0 
realizovaný 1 zájmový krouţek pro UR 

 

1 

realizované minimálně 3 zájmové krouţky 

pro UR 

 

2 

realizovaných alespoň 5 zájmových krouţků 

pro UR 
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Realizace školních 

aktivit pro UR. 

Počet aktivit v oblasti UR 

(soutěţe, výstavy, akce a 

i.) 

0 

realizovaných minimálně 5 školních aktivit pro 

UR 

 

 

1 

realizovaných minimálně 10 školních aktivit 

pro UR 

2 

realizovaných minimálně 15 školních aktivit 

pro UR 

Realizace aktivit pro UR 

ve spolupráci s 

veřejností. 

Počet aktivit v oblasti 

UR organizovaných 

školou ve spolupráci se 

širokou veřejností 

(besedy, terénní 

vyučování, exkurze ...) 

0 

realizována 1 aktivita pro ČR ve spolupráci s 

veřejností 

1 

realizované minimálně 3 aktivity pro UR ve 

spolupráci s veřejností 

2 

realizovaných alespoň 5 aktivit pro UR ve 

spolupráci s veřejností 

 

Účast na aktivitách UR 

organizovaných 

veřejností. 

 

Počet aktivit v oblasti UR 

organizovaných širokou 

školní veřejností s pasivní 

účastí školy. 

0 

 

účast na 1 aktivitě pro UR organizované 

veřejností 

 

 

1 

účast na minimálně 3 aktivitách pro UR 

organizovaných veřejností 

2 

účast na alespoň 5 aktivitách organizovaných 

veřejností 

 

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO 

Principy tvorby dlouhodobého plánu: 

 V ideálním případě na plánu participuje vedení školy a koordinátor EVVO. 

 Definované cíle zahrnují EVVO na škole komplexně spolu s aktivitami 

směrem k veřejnosti regionu. 
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 Musí být sestaven tak, aby bylo moţné na něj kaţdoročně reagovat ročním 

plánem EVVO. Přičemţ v daném školním roce je moţné se aktivitami zaměřit 

na jednu prioritní oblast. 

Měl by mít stanovené předběţné termíny splnění vytyčených dlouhodobých cílů. 

Při sestavování dlouhodobého plánu EVVO lze aplikovat principy TQM. Jde o systém 

komplexního managementu školy. V Evropě patří mezi nejpouţívanější. Význam zkratky je 

následující: 

T (total) - zapojenosť všech pracovníků a útvarů spadajících pod školu 

Q (quality) – kvalita 

M (management) – management - podřízení všech rozhodnutí kvalitě. 

Koncepce TQM zdůrazňuje osobní odpovědnost kaţdého pracovníka ve škole a jeho 

snahu o neustálé zlepšování. Co souvisí také s idejemi udrţitelného rozvoje. A tedy pokud má 

škola zájem působit v regionu jako centrum vzdělávání pro udrţitelný rozvoj, má zájem 

působit nejen na ţáky, zaměstnance a jejich rodiny ale i na širokou veřejnost. Je nezbytné, aby 

strategické dokumenty centra implementovali prvky systému TQM. Pro který je 

charakteristická motivovanost a zapojení všech zaměstnanců k neustálému zlepšování kvality 

sluţeb školy. V této snaze by měla škola pozitivně ovlivňovat i spolupracující organizace. 

Provedením principů TQM do strategických dokumentů školy po čase dojde ke změně 

myšlení všech pracovníků (nejen pedagogických ale i provozních). Protoţe za kvalitu školy 

jako centra vzdělávání pro UR odpovídají všichni zaměstnanci. Myšlenky UR by měly být 

promítnuty do všech jejích činností. (nejen pedagogických ale i administrativních, 

manaţerských, provozních a pod.) 

Model TQM je zaloţen na následujících principech: 

Princip orientace na zákazníka 

Pro školu působící jako centrum vzdělávání pro UR je zákazníkům ţák a veřejnost (různé 

cílové skupiny) na které se centrum nabízenými aktivitami zaměřuje. Filozofií TQM je 

zákazníkem  chápán kaţdý, komu odevzdáváme výsledky vlastní práce. Co to znamená v 

praxi? Centrum by mělo ve svých aktivitách reagovat na současné ale i budoucí poţadavky 

cílových skupin. Po jejich identifikaci by měly být následně poţadavky splněny a to pruţně a 

efektivně. 
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Princip vedení lidí a týmové práce 

V rámci TQM je preferována týmová spolupráce. V ideálním případě řídí proces EVVO na 

škole tým vytvořen koordinátorem v spolupráci s vedením školy. 

Princip rozvoje a angažovanosti lidí 

Za nejcennější kapitál školy jsou povaţováni způsobilí a vzdělaní zaměstnanci. Rozvoj 

osobností jednotlivých profesních skupin, neustálé vzdělávání jsou základem naplňování 

tohoto principu. Pozitivní angaţování lidí je tak dosahováno prostřednictvím modelu řízení, 

ve kterém je zaměstnancem dávána příleţitost prokázat a vyuţít své schopnosti ve prospěch 

školy, ve které pracují. 

Princip orientace na procesy  

Podle tohoto principu je moţné dosahovat vynikající kvality výstupů jen za předpokladu 

dokonale zvládnutého řízení procesů. Procesem je přitom soubor dílčích aktivit, které 

transformují hmotné nebo informační vstupy na hmotné a informační výstupy. Kaţdý proces 

v škole probíhá za spotřeby určitých zdrojů (pracovní síla, technika, energie a pod.) a v 

regulovaných podmínkách (regulátory jsou např. normy, přírodní prostředí a pod.) Kaţdý 

proces musí mít svého "vlastníka", který nese odpovědnost za kvalitu výstupu z procesu. Je 

zřejmé, ţe výstupy z jednoho procesu mohou být vstupem pro následující procesy. 

 

Princip neustálého zlepšování a inovací 

 Za motor veškerých pozitivních změn v organizaci jsou povaţovány procesy 

neustálého zlepšování, tj. dosahované nové, dosud nerealizované úrovně. Inovované by měly 

být v rámci EVVO postupy dosahování cílů, metody řízení apod. 

Princip měřitelných výsledků 

 Výstupy procesů organizace musí být spolehlivě měřeny a data následně 

vyhodnocovány, protoţe jen to je zárukou objektivního rozhodování na všech úrovních řízení. 

Je proto třeba pravidelně hodnotit výstupy EVVO na škole. 

Princip odpovědnosti vůči okolí 

 Organizace musí nést přiměřenou odpovědnost za své vazby na okolí, tj. region, 

přírodou a pod. Školy aplikující tento princip se tak ve svých aktivitách mají zaměřit i na 
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podporu regionální kultury a sportu, charitativních programů, racionálního vyuţívání 

neobnovitelných zdrojů, ochranu prostředí apod.. 

 

 

 

 


