
Školní plán ekologické výchovy 

 
Školní plán ekologické výchovy (ŠPEV) je důležitou součástí koncepce školy. Obsahuje 

aktivity školy v rámci školní i mimoškolní činnosti. ŠPEV je průběžně aktualizován a na konci 

školního roku umožňuje lepší orientaci a rekapitulaci toho, co se povedlo zrealizovat a na co je 

potřeba se v příštím školním roce více zaměřit. V každém školním roce je vytvořen nový roční 

plán, který se opírá o plán dlouhodobý. 

Školní program EV vychází ze státního programu environmentálního vzdělávání výchovy a 

osvěty v České republice, přijatého Usnesením vlády č. 1048/2000 a odpovídá novelizovanému 

Metodickému pokynu MŠMT k zajištění EVVO ve školách a školských zařízeních č.j. 

167445/2008 -22. Oporou pro EVVO jsou mezinárodní a české dokumenty a legislativa. 

 

 

Dlouhodobý ŠPEV 

Zpracováním SWOT analýzy bylo zjištěno, jaké možnosti má škola v environmentální 

výchově. Na základě tohoto zjištění byly stanoveny dlouhodobé cíle – vize, které se bude snažit 

škola v průběhu 3-5 let naplnit. Nejdůležitějším cílem je dostat ekologické aspekty do vědomí 

a chování žáků i učitelů, podat žákům základ vzdělávání a výchovy k ochraně ŽP a v neposlední 

řadě pokračovat v ekologizaci školy. 

 

Dlouhodobé cíle: 

- Pokračování v ekologizaci školy- zateplení a výměna oken 

- Školní pozemek u budovy odloučeného pracoviště na ulici Polská 8 ( Ostrava- Poruba) 

proměnit v přírodní zahradu, která by byla vhodná pro venkovní výuku a posílit tak 

kontakt žáků s přírodou  

- Pečlivě třídit odpady ve třídách, kabinetech, na půdě školy a v OV 

- Vést žáky ke kladnému vztahu k ŽP  

- Vést žáky k získávání vědomostí v oblasti EV 

- Vést žáky k ekologickému myšlení a jednání v souladu s trvale udržitelným rozvojem 

- Vést žáky k udržování pořádku ve škole a v okolí školy 

- Aktivněji přistupovat k začlenění EV do většiny vyučovacích předmětů 

- Připomínání významných světových dnů týkajících se ŽP 

- Hospodárně nakládat s vodou a energiemi 

- Šetřit učební materiál tak, aby se dal opětovně využívat jak v teoretickém vyučování tak 

v OV 

- Spolupracovat s jinými školami – výměna informací v oblasti ŽP 

- Utužovat týmového ducha ve škole i v OV 

- Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců školy 

- Získat finanční podporu od sponzorů či grantů 

  



 

Krátkodobý školní plán EV na rok 2019/2020 pro Střední školu služeb 

  a podnikání, Ostrava – Poruba 

 

Cílem ročního plánu EV školy, vycházejícího z plánu práce SŠ pro šk. rok 2019/2020, 

je systematicky začlenit EV do všech učňovských i studijních oborů prostřednictvím výuky a 

výchovného působení.  Velkou pomocí by mohla být v tomto směru proměna školního pozemku 

nacházejícího se v blízkosti jak teoretické výuky, tak i odborného výcviku v přírodní zahradu, 

která by mohla vést k seberealizaci, kreativitě, odpočinku a převážně kladnému vztahu žáků 

k životnímu prostředí. Dalšími prvky vedoucími ke správnému ekologickému myšlení žáků a 

jednání v souladu s trvale udržitelným rozvojem je hospodárné nakládání s energiemi, vodou a 

v neposlední řadě i vzdělávání a osvěta formou exkurzí, besed, přednášek, soutěží atp. 

s environmentální tématikou. Na základě zkušeností z minulých let, místních podmínek a 

možností školy je sestaven plán EV školy opírající se o výše zmiňované prvky. Tento plán 

informuje o metodách a způsobu naplňování principů EV.  

 
Září 

adaptační kurz pro žáky 1. ročníků  

prohlídka velkoobchodů Kamak, Anpro - třída K1 

exkurze žáků 1. ročníků do kadeřnických velkoskladů MJC Zlín, Prime, Šubrt 

Krajská hygienická stanice - školení o hygieně třída K4, M4 

 

Říjen 

výchovně vzdělávací přednášky - primární prevence na téma SEX, AIDS, VZTAHY 

návštěva veletrhu kosmetiky a kadeřnictví v Praze 

tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (krajina) 

odborná exkurze obor vzdělání Fotograf - Hradec nad Moravicí 

besedy vzdělávání - Prevence drogové závislosti 

krajská hygienická stanice – školení o hygieně BOZP – třídy K4, M4 

 

Listopad 

besedy vzdělávání - Prevence drogové závislosti 

exkurze - Rehabilitační ústav v Hrabyni třída M3 

krajská hygienická stanice – školení o hygieně BOZP – třídy K4, M4 

Slezská tvorba Opava exkurze třídy EP1 

 

Prosinec 

prezentace oborů na výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák 

Bílý kruh bezpečí - organizace cyklu přednášek na téma týraných žen 

exkurze lázně Klimkovice Termoterapie – třída M2 

vědomostní soutěž z oblasti ekonomiky a účetnictví - pro třídy EP a PS1A 

Finanční svoboda – hra s ekonomickou tématikou 

 

Leden 

„Řemeslo má zlaté dno“ – prezentace oborů vzdělání 

exkurze ve firmě BB Dotek - lymfodrenáž na handicapovaných dětech - třída M3 

přednáška s ukázkou – lávové kameny – třída M3 



besedy a přednášky Úřadu práce v Ostravě 

ekonomická olympiáda ČNB ve výuce ekonomických předmětů 



 Únor 

lyžařský kurz pro žáky prvních ročníků 

Finanční svoboda – hra s ekonomickou tématikou 

 

 
Březen 

beseda – policie ČR - Kriminalita, vandalismus 

V rámci finanční gramotnosti hra - Finanční svoboda 

Předváděcí exkurze – kosmetické přístroje RIO (Anglie) třída K2 

ABC finanční vzdělávání - beseda v rámci finanční gramotnosti 

exkurze lázně Darkov 

 

Duben 

účast na akci v rámci Dne země v Ostravě-Porubě 

tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (krajina) 

návštěva výstavní expozice v Galerii Opera – DJM 

soutěž v dovednostech z obchodní korespondence - pro třídy EP a PS1A 

exkurze lázně - Darkov – třída M3 

ekologická olympiáda ke Dni Země 

exkurze Baťa Zlín EP3 

environmentální olympiáda 

 

Květen 

besedy a školení firmy RENARKON, OZO Ostrava 

tematicky zaměřený výjezd žáků oboru vzdělání Fotograf (práce s videokamerou). 

exkurze výstavy FLÓRA Olomouc - obor vzdělání Fotograf 

exkurze Rehabilitační ústav -Hrabyně – třída M2 

 

Červen 

Čeladná – návštěva polária a seznámení s terapií tmou - žáci třídy M3 

přednáška na téma Meditace a jóga v přírodě – třída M2 

návštěva Univerzitního muzea svalstva – Masarykova univerzita v Brně - třídy M3, 

projektový týden Poznávej země EU v rámci udržitelnosti Krokem do Evropy 

Slezské Rudoltice výstava fotografií 

ABC finanční vzdělávání - beseda, hra on-line 

 

Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 
 
Září 

adaptační kurz pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání Aranžér, Prodavač, Podnikání – denní 

   forma 

exkurze - Hasičský záchranný sbor Ostrava v rámci školení PO pro žáky 1. ročníku 

   (obor vzdělání Prodavač) 

 



Říjen 

exkurze - Praha – 2. ročník – nástavbové studium, denní forma 

soutěž Atlantis – Praha; zaslání aranžérských prací k hodnocení (obor vzdělání Aranžér) 

Geovědní exkurze do Moravského krasu – celodenní akce pro 2. ročníky učebního oboru 

Slezská tvorba – OPAVA (obor vzdělání Prodavač) 

návštěva Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě 

exkurze – skládka ve Frýdku - Místku ( pro 2. ročníky učebního oboru) 

exkurze – vnější a vnitřní úprava prodejny 

 

Listopad 

školní soutěž v prezentaci předmětu zbožíznalství 

exkurze - Pivovar Radegast Nošovice (obor vzdělání Prodavač) 

Datart – Shopping centrum Ostrava – exkurze – elektrotechnické zboží 

exkurze – Dolní oblast Vítkovic 

exkurze - Čistička odpadních vod Ostrava 

exkurze – obchodní operace – TESCO 

 

Prosinec 

přednáška pro 2. ročníky – bezpečně s internetem 

školní vědomostní soutěž z oblastí ekonomiky a účetnictví 

vánoční turnaj ve sportovních disciplínách – v rámci zvyšování fyzické kondice žáků 

exkurze - Slezská tvorba – OPAVA – výroba vánočních ozdob (obor vzdělání Aranžér) 

exkurze - Opavia Ostrava (obor vzdělání Prodavač) 

 

Leden 

výchovně vzdělávací přednášky – problematika užívání psychotropních látek – 1. ročníky 

exkurze – maso a masné výrobky – firma Klemens – Zábřeh u Dolního Benešova 

exkurze - geologické sbírky VŠB-TU Ostrava ( pro 1. ročníky učebního oboru prodavač a 

   aranžer) 

 

Únor 

exkurze Hornbach Ostrava – elektrotechnické zboží 

exkurze do psího útulku v Ostravě Třebovicích ( pro 2. ročníky učebního oboru) 

 podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrady s možností výuky 

 

 

Březen 

Aranžéři v akci – školní soutěž v aranžování 

exkurze - Tonak Nový Jičín (obor vzdělání Prodavač) 

Olympiáda odborných znalostí oboru vzdělání Prodavač 

exkurze – Dolní oblast Vítkovic 

exkurze Hornbach Ostrava – elektrotechnické zboží 

exkurze domácí potřeby (specializ. prodejna) 

 

 

 

 



Duben 

Den Země – projekt s environmentální tématikou, ve spolupráci s vyučujícími z hlavní 

   budovy 

1. – 3. ročník obor vzdělání Prodavač - exkurze - obchodní centra – příprava k závěrečné 

   zkoušce 

exkurze - pekařské výrobky MARLENKA – Frýdek Místek (obor vzdělání Prodavač) 

exkurze - Pegres Petřvald – výroba obuvi (obor vzdělání Prodavač) 

soutěž v kreativním balení Karviná (obor vzdělání Prodavač) 

exkurze Datart Ostrava – elektrotechnické zboží 

exkurze - Velkoobchod TEMPO Hlučín 

 

Květen 

prohlídka centra města Ostravy „Od Nové radnice ke Staré radnici“ 

exkurze - Velké Losiny – papírny (obor vzdělání Aranžér) 

exkurze - Minipivovar a pekárna Štramberk (obor vzdělání Prodavač) 

prodejna s elektrotechnickým zbožím – exkurze – zbožíznalství 

Landek – geologická, přírodopisná a technická památka – exkurze 

návštěva vodní jámy Jeremenko v Ostravě - Vítkovicích  

exkurze Hornbach Ostrava – elektrotechnické zboží 

exkurze Globus Ostrava – formy prodeje 

 

Červen 

výlety žáků jednotlivých tříd 

v rámci finanční gramotnosti hra - Finanční svoboda 

Chemie na hradě – výukový program Ostrava 

Datart – Shopping centrum Ostrava – exkurze – elektrotechnické zboží 

exkurze - Dům umění Ostrava, ostravská výtvarná centra 

exkurze - Muzeum města Ostravy 

exkurze - Poodří 

exkurze - Hasičské muzeum Ostrava exkurze 

exkurze – Sluneční elektrárna v Ostravě-Plesné 

 

 

 

Zpracovala  Mgr. Pavla Sýkorová 

 

 


