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Dlouhodobý plán EVVO pro DD Dolní Čermná byl zpracován dle Metodického pokynu
MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č. j. 16745/2008 –
22 ze dne 27. 10. 2008.
Jedná se o dlouhodobý strategický dokument, který je aktualizován a blíže specifikován
v Ročním plánu EVVO.

Zpracovala: Mgr. Iva Nesvadbová

Platnost od 15. 9. 2015
Účinnost od 19. 10. 2015
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Dlouhodobý plán EVVO
CÍLE EVVO V DD DOLNÍ ČERMNÁ
Realizace EVVO v DD Dolní Čermná se odvíjí od naplňování organizačních a výchovně-vzdělávacích cílů. Dlouhodobý plán EVVO je
každoročně rozpracován do Ročního plánu EVVO, který je implementován do ročních a týdenních plánů rodinných skupin.

1. VEDENÍ VŠECH DĚTÍ K EVVO
Dlouhodobý cíl:
Ekologická výchova se prolíná každodenním životem dětí.
Dílčí cíl: EVVO je začleněna do ročního plánu činnosti
Postupy a prostředky

Ukazatel dosažení

V každém týdnu bude v pedagogické
dokumentaci zápis z realizace EVVO.





Ve všech rodinkách se budou děti každý týden věnovat EVVO
Účast v celostátních výtvarných soutěžích s ekologickou tématikou
Plnění úkolů v rámci Recyklohraní

Dílčí cíl: Ve školním roce probíhají aktivity zaměřené na EVVO
Ukazatel dosažení
Postupy a prostředky
Každá rodinka alespoň jednou ročně

absolvuje půldenní aktivitu zaměřenou na
téma EVVO.


Naplánování aktivity, příprava, organizační zajištění, realizace, zápis do pedag.
dokumentace
Náměty: Den Země, Smyslové vnímání přírody, Land Art, Bádání v přírodě, …

Dílčí cíl: Jídelníček DD je sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy, je podporován zdravý životní styl.
Ukazatel dosažení
Postupy a prostředky
Do jídelníčku je alespoň 1x týdně
zařazeno „zdravé“ jídlo.
Naplňování IPRODu.





Ukazatel dosažení

Vedoucí školní jídelny pravidelně vřazuje „zdravá“ jídla
V rámci rodinek jsou děti seznamovány se zásadami zdravé výživy, podílejí se na přípravě
„zdravých“ jídel
Jedním z bodů IPRODu je učení se zdravému životnímu stylu, zásadám hygieny.

Dílčí cíl: Ekologická výchova se prolíná celým životem rodinek
Postupy a prostředky

Ve všech rodinkách se třídí odpad.




Třídění odpadu na rodinkách – papír, plasty, sklo, bioodpad
Hry na třídění odpadu
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Každá rodinka se aktivně podílí na péči o
zvířátka.

V rodinkách děti pečují o zeleň.



Sběr papírů – letáky, noviny, popsané papíry – odvoz do sběrny
Vynášení odpadu do kontejnerů na tříděný odpad, kompostérů
Zapojení do Recyklohraní - sběr baterií, elektroodpadu – objednávání svozu
Péče o ptáčky, rybičky v akváriu, vlastní zvířátka
Nákup krmiva – z rozpočtu rodinek, kapesného
Rozpis služeb na zalévání květin, společné ošetřování rostlin
Pěstování rostlin pro svou potřebu (bylinky, zelenina, …)

2. LIDÉ, PERSONÁL
Dlouhodobý cíl:
Všichni pedagogičtí pracovníci se budou podílet na vedení dětí k EVVO.
Ukazatel dosažení
Dlouhodobý plán EVVO
Roční plán EVVO
Certifikát o absolvování DVPP
Grantové žádosti
Výroční zpráva EVVO

Dílčí cíl: V DD je pověřen koordinátor EVVO.
Postupy a prostředky





Sestavení Dlouhodobého plánu EVVO, Ročního plánu EVVO
Kontrola realizace EVVO na rodinkách, zpracování výroční zprávy EVVO.
Účast na DVPP se zaměřením na EVVO, nabídka DVPP ostatním pedagogickým
pracovníkům
Vyhledávání grantových příležitostí, soutěží.

Dílčí cíl: Pedagogičtí pracovníci zařazují EVVO do plánu činnosti rodinek, účastní se DVPP.
Ukazatel dosažení
Postupy a prostředky
Roční plán práce výchovných skupin,
týdenní plán práce
Certifikát o absolvování DVPP




Seznámení s Dlouhodobým plánem EVVO, s Ročním plánem EVVO, připomínkování,
vřazení témat do ročních, týdenních plánů, konzultace s koordinátorem EVVO
Seznámení s nabídkou DVPP, výběr vzdělávací akce – v každém roce alespoň jeden
pedagogický pracovník absolvuje jedno DVPP zaměřené na EVVO

3. EKOLOGICKY ŠETRNÝ PROVOZ
Dlouhodobý cíl:
Budeme usilovat o ekologizaci provozu DD.
Ukazatel dosažení
Nižší spotřeba elektřiny, vody

Dílčí cíl: Děti se podílejí na úsporách energií, vody.
Postupy a prostředky


Vypínání elektrických spotřebičů (Tv, PC), zhasínání světel tam, kde nejsem
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Úspora spotřeby vody (při čištění zubů, hygieně, mytí nádobí, …)

Dílčí cíl: V celém areálu DD se třídí odpad.
Postupy a prostředky

Ukazatel dosažení
Nádoby na tříděný odpad v celém DD
Namátkové kontroly – správně roztříděný
odpad







Rozmístění nádob na tříděný odpad do všech rodinek, vynášení odpadů do centrálních
kontejnerů, kompostérů.
Třídění odpadu v kuchyni (bioodpad, papír, plasty, kov)
Třídění odpadu v kancelářích, rozmístění nádob na tříděný odpad
Umístění nádoby na elektro, baterie, pravidelný odvoz
Namátkové kontroly sběrných kontejnerů, poučení dětí při nesprávném třídění vychovatelé

Dílčí cíl: Při nákupu kancelářských potřeb, prostředků, žárovek, spotřebičů je jedním z aspektů výběru ekologická
šetrnost a úspornost.
Ukazatel dosažení
Postupy a prostředky
Používání kancelářských potřeb
z recyklovatelného papíru, ekologicky
šetrných úklidových prostředků
Nákup elektrospotřebičů energetické třídy
A, úsporných žárovek, zářivek

Ukazatel dosažení



V rámci nabídek, objednávek – hlavním kritériem výběru recyklovatelnost, ekologická a
energetická šetrnost a úspornost

Dílčí cíl: Opakovaně se využívá kancelářský papír.
Postupy a prostředky

Psaní na obě strany papíru



Tištění dokumentů z obou stran, u jednostránkových „nevyhovujících“ dokumentů –
psaní z druhé strany (využití v rodinkách – kreslení, výpočty, zápisky, …)

Dílčí cíl:. Děti i vychovatelé pečují o estetické prostředí svých rodinek, okolí DD.
Ukazatel dosažení
Postupy a prostředky
Děti alespoň 2x ročně upraví okolí DD.
Výrobky dětí budou využity pro výzdobu
rodinek.




Úprava okolí DD – alespoň 2x ročně
Využití výrobků dětí pro výzdobu rodinek (keramika, přírodní materiál, výkresy, …)

4. SPOLUPRÁCE DD S OKOLÍM
Dlouhodobý cíl:
V rámci ekologické výchovy bude DD spolupracovat s rozmanitými organizacemi, veřejností.
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Dílčí cíl: DD je zapojen do sítě M.R.K.E.V.
Postupy a prostředky

Ukazatel dosažení



Každoroční vyplnění přihlášky

Každoroční obnova přihlášky do sítě M.R.K.E.V. (koordinátor EVVO)

Dílčí cíl: DD nabídne spolupráci veřejnosti, prezentuje se na veřejnosti.
Ukazatel dosažení
Postupy a prostředky
Vánoční a velikonoční výstavy dětských
výrobků a dekorací
Prezentace akcí v tisku, na internetu





Výrobky z přírodních materiálů, keramiky – propagace v tisku, na internetu, …
Prezentace akcí DD na internetu, na facebooku
Nabídka komunitních projektů v obci, ve škole

Dílčí cíl: DD spolupracuje s obcemi Dolní Čermná, Horní Čermná.
Ukazatel dosažení
Postupy a prostředky



Účast na komunitním plánování
Účast na akcích pořádaných obcemi

Ukazatel dosažení

Nabídka DD ke spolupráci v rámci grantů vyžadující komunitní plánování
DD nabídne obci pomoc při úpravě veřejného prostranství

Dílčí cíl: DD využívá nabídek ekologických center.
Postupy a prostředky

Každoročně výukový program pro DD
Nákup pomůcek k EVVO




Objednání výukového programu SEV, popř. návštěva ekocentra
Nákup pomůcek k EVVO (literatura, hry, …)

5. MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Dlouhodobý cíl:
DD bude hledat finanční zdroje pro realizaci EVVO.
Dílčí cíl: DD se účastní grantového řízení, hledá sponzory pro vzájemnou spolupráci.
Ukazatel dosažení
Postupy a prostředky
Minimálně jednou za 3 roky bude sepsána
alespoň jedna žádost o grantový
příspěvek.
Bude navázána spolupráce se sponzorem
– uzavření sponzorské smlouvy o
spolupráci.




Vyhledávání grantových příležitostí (koordinátor), zpracování žádosti
Jednání se sponzory, uzavření sponzorské smlouvy o spolupráci
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Výchovně-vzdělávací cíle EVVO
Výchovně-vzdělávací cíle jsou uvedeny s ohledem na převahu výchovného zaměření našeho zařízení. U výchovně-vzdělávacích
cílů jsou uvedeny výchovně-vzdělávací strategie, provázanost s organizačními cíli.

1. Dítě zná přírodní a kulturní hodnoty ŽP ve svém okolí.
 Vedeme děti k poznávání nejbližšího okolí (vycházky, hry)
 Vedeme děti k porozumění vztahů a souvislostí mezi činností lidí, přírodou a ŽP (vycházka - exkurze, modelové situace…)
Organizační cíle:
– Ve školním roce probíhají aktivity zaměřené na EVVO.
– Ekologická výchova se prolíná celým životem rodinek.
– DD spolupracuje s obcemi Dolní Čermná, Horní Čermná.
2. Dítě zná základní životní potřeby živočichů a rostlin, má praktické dovednosti pro zacházení s rostlinami, živočichy i
neživou přírodou.
 Vedeme děti k praktickému nácviku péče o živočichy a rostliny (pěstování rostlin, péče o zvířata, vycházky)
Organizační cíle:
– Každá rodinka se aktivně podílí na péči o zvířátka.
– V rodinkách děti pečují o zeleň.
– Ve školním roce probíhají aktivity zaměřené na EVVO.
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3. Dítě se odpovědně chová k přírodě, chrání ji, umí řešit problémové situace v přírodě, má praktické dovednosti pro
pobyt v přírodě.
 Vedeme děti ke vnímání přírody, života, krásy všemi smysly (simulační hry, praktické činnosti, výukové hry, hry v přírodě, …)
 Vedeme děti k vytváření estetického prostředí rodinek.
 Učíme děti praktickým dovednostem v přírodě (turistika, táboření, …)
Organizační cíle:
– Každá rodinka se aktivně podílí na péči o zvířátka.
– V rodinkách děti pečují o zeleň.
– Děti i vychovatelé pečují o estetické prostředí svých rodinek, okolí DD.
– Ve školním roce probíhají aktivity zaměřené na EVVO.
– DD využívá nabídek ekologických center.
– Pedagogičtí pracovníci zařazují EVVO do plánu činnosti rodinek, účastní se DVPP.
– DD se účastní grantového řízení, hledá sponzory pro vzájemnou spolupráci.
4. Dítě umí ekologicky šetrně jednat, má spotřebitelské návyky slučitelné s principy udržitelného života, šetří energií,
materiály.
 Vedeme děti ke správnému nakládání s odpady (hry na třídění odpadů, praktické třídění).
 Vedeme děti k třídění bioodpadu, ke kompostování, k následnému využití kompostu.
 Vedeme děti k bezpečnému nakládání s chemickými látkami a produkty, preferujeme ekologicky šetrné úklidové prostředky
 Vedeme děti k úsporám vody a energie (sledování spotřeby, úsporná opatření, …).
 Vedeme děti k úsporám materiálu při tvoření (přírodní materiály – věnce, keramika, papír, …)
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Organizační cíle:
– Ve všech rodinkách se třídí odpad.
– Děti se podílejí na úsporách energií, vody.
– V celém areálu DD se třídí odpad.
– Nakupujeme ekologicky šetrné a úsporné potřeby, spotřebiče.
– Opakovaně se využívá kancelářský papír.
– DD nabídne spolupráci veřejnosti, prezentuje se na veřejnosti.
5. Dítě dodržuje zásady zdravého životního stylu s ohleduplností k přírodě
 Vedeme děti k respektování zásad zdravé výživy, zařazujeme do jídelníčku „zdravá“ jídla.
 Vedeme děti k dodržování základních hygienických návyků.
Organizační cíle:
– Jídelníček DD je sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy, je podporován zdravý životní styl.
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