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Úvod 
 
StUední odborná škola ochrany osob a majetku Malé SvatoOovice s.r.o. byla zapsána 

do rejstUíku škol a školských zaUízení vedeného MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 2006.  

Ode dne 1. 5. 2013 zmEnila škola obchodní jméno na BezpečnostnE právní 

akademie, s. r. o., stUední škola (dále BPA). BPA je soukromá stUední odborná škola, 

která poskytuje stUedoškolské odborné vzdElání s maturitou bezpečnostnE právního 

charakteru v souladu s požadavky MŠMT ČR.  

PUipravuje žáky pro odbornou činnost v oblastech justice, vojenské správy, hasič], 

sociálních orgán] státní správy a pro soukromou sféru.  

Školní vzdElávací program a náplnE jednotlivých pUedmEt] jsou sestavovány tak, aby 

odpovídaly požadavk]m Policie České republiky (PČR), Obecní a MEstské policie, 

soukromým bezpečnostním službám, celnic, orgán] státní správy i výše uvedených 

úUad] a kanceláUí. KromE toho poskytuje kvalitní pUípravu pro studium na vysoké 

škole se zamEUením na právo, vojenskou službu, hasičskou službu, tElesnou výchovu 

apod. 

Výuka odborných pUedmEt] je v souladu s právními normami a pUedpisy. 
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1.   Základní charakteristika školy 
 

Základní údaje 

Název školy: BezpečnostnE právní akademie, s.r.o., stUední škola 

Adresa školy:  17. listopadu 177, 542 34 Malé SvatoOovice 

Kapacita školy:  544  žák] 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

IZO zaUízení:  151 014 507 

IZO Ueditelství:  651 014 271 

ZUizovatel:   Mgr. Josef Krysta 

Teditel školy:            Mgr. Viktor Kratochvíl 

Datum zUízení školy: 01.09.2006 

ZaUazení do sítE: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 35 775/05-21 ze dne 

01.02.2006, s účinností od 01.09.2006  

Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR  – č.j.: 13979/SM/2016-10, zápis o 

zmEnách kapacity v oborech        
Telefon: 499 829 728; 739 613 669 

Internet: www.bpa-svatonovice.cz, www.bpa-praha.cz 

Email:                       svatonovice@bpakademie.cz, praha@bpakademie.cz  
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1.1. Charakteristika studijních program] 

 

Hlavní smEry zamEUení a koncepce rozvoje BPA, s.r.o., stUední škola vycházejí 

zejména z vize a mise školy, ze strategie rozvoje a z dlouhodobých cíl] školy. 

 
 
 

BPA se profiluje jako škola poskytující vzdElání v oblasti právní, bezpečnostnE právní 

a technického smEru v následujícím rozsahu: 

 

a) studium 4letých denních studijních obor]; 

b) studium 3letých nástavbových studijních obor] 

 

Celková struktura studijních obor] je uvedena ve Výpisu správního Uízení 

škola/zaUízení MŠMT ČR č.j.: 37 266/2011-25 ze dne  25.11.2011  

 

 
Počet tUíd a počet žák] denního studia ve školním roce 2019/2020 
Stav k datu 31.8.2020 

 
Celkové údaje o škole  
   
Počet tUíd Počet žák] Počet žáku 

na jednu tUídu 
Počet žák] 
na učitele  

13 312 24,1 13 
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1.2. Materiální a technické zabezpečení školy 

 
Škola ve školním roce 2019/2020 zajiš[uje výuku v prostorách ve vlastnictví 

BezpečnostnE právní akademie, s.r.o., stUední škola a fyzické osoby Mgr. Josefa 

Krysty  (místo výuky v Malých SvatoOovicích) a v pronajatých prostorách (místo 

výuky Praha 9, HloubEtínská 78/26, PSČ 190 00).  

Pro speciální tElesnou výchovu je využíván venkovní sportovní areál, tElocvična, 

sportovní hala, posilovna a další sportovní prostory, včetnE speciálnE upraveného 

tatami a umElé lezecké stEny. V této souvislosti jsou proškolení dva instruktoUi 

lezecké stEny z Uad pedagog].  

Výuka IT a Techniky administrativy probíhá v odborných učebnách výpočetní 

techniky, vybavené osobními počítači s pUipojením na Internet. 

Ve schváleném místE poskytovaného vzdElání na adrese HloubEtínská 78/26, 

190 00 Praha 9 probíhala ve školním roce 2016/2017 výuka v pronajatých prostorách 

– kmenové učebny, speciální učebna výpočetní techniky, tElocvična. K úschovE 

odEv] a pUezouvání využívali žáci uzamykatelné skUíOky. 

ÚroveO materiálnE technického zabezpečení výuky odpovídá cíl]m a koncepci 

rozvoje školy.  
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2.   VzdElávací nabídka 
 
      Celková struktura studijních obor] je uvedena ve Výpisu správního Uízení– 

škola/zaUízení MŠMT ČR č.j.: 31047/2015 – 2 ze dne 1.9.2015. 

 

 
PUehled učebních plán] se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 
 

Kód 
oboru Název oboru 

Kdo vydal 
učební 

dokumenty 
Pod č.j. Platnost od 

68-42-
L/51 

Bezpečnostní 
služby 

(distanční 
forma) 

MŠMT ČR 
19.4.2010 1606/2010-23 1.9.2011 

68-42-
L/51 

Bezpečnostní 
služby (dálková 

forma) 

MŠMT ČR 
19.4.2010 1606/2010-23 1.9.2011 

78-42-
M/01 

Technické 
lyceum 

MŠMT ČR  
28.6.2007 

12 698/2007-
23 

1.9.2009 
 

68-42-
M/01 

BezpečnostnE 
právní činnost 

MŠMT ČR 
29.5.2008 6 907/2008-23 1.9.2010 

68-43-
M/01 

VeUejnosprávní 
činnost 

MŠMT ČR 
28.6.2007 

12 698/2007-
23 1.9.2009 

 
 
 
 

3.   Personální zabezpečení výuky 
 

 
            3.1 Pedagogičtí pracovníci – stav k datu 31.8.2020 
  

 
Pr]mErný  celkový počet zamEstnanc] je 31 a pUepočtený 30,5 a z toho je 24 

pedagogických pracovník], pUepočtených 24. 
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3.2 Další vzdElávání pracovník] 
 

 
V souladu s rozvojem úrovnE výuky a koncepčními zámEry se pracovníci školy 

zúčastOují dalšího vzdElávání, a to pUedevším formou kurz] nebo školení. V pr]bEhu 

zamEstnání škola umožOuje doplOování odborných pUedpoklad] s možností účastí na 

odborných semináUích a kurzech poUádaných akreditovanými vzdElávacími pracovišti 

MŠMT ČR.  

Škola spolupracuje s centrem vzdElávání královehradeckého kraje, kde je neustále 

aktualizovaná nabídka DVPP. Dále spolupracuje s Národním institutem dalšího 

vzdElávání – NIDV a Pedagogicko-psychologickou poradnou Trutnov a Pedagogicko-

psychologickou poradnou Praha.  

Ve školním roce 2019/2020 se všichni zamEstnanci zúčastnili školení BOZP a PO. 

Vedení školy vytváUí podmínky pro doplOování odborné zp]sobilosti pedagogických 

pracovník]. 

 

V Malých SvatoOovicích nebylo v loOském školním roce dokončeno DVPP u 

žádného  zamEstnance z d]vodu uzavUení škol kv]li pandemii koronaviru. 

 

Ve stUedisku Praha se jeden zamEstnanec pUihlásil ke studiu na VŠ a 5 zamEstnanc] 

se zúčastnilo dalšího vzdElávání v tEchto kurzech:  

- Kvalifikační studium pro Ueditele škol 

- Školení pro maturitního komisaUe 

- Školení pro zadavatele a zadavatele PUP 

- Personalistika a novelizace ZP 

- 3D tisk 

- Zacházení s chemickými látkami a smEsmi ve školách 

 

Všichni pracovníci byli seznámeni s povinností splOovat odbornou zp]sobilost 

a zavázali se si tuto doplnit dalším studiem. Vedení školy jasnE stanovilo, že 

všichni pedagogové musí splOovat podmínky zákona o pedagogických 

pracovnících. 
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Odborná zp]sobilost pedagogických pracovník]  
 
Z 24 pedagogických pracovník] (pUepočtené na plnE zamEstnané) nesplOují 2 
pedagogičtí pracovníci odbornou zp]sobilost. 
 

 
 
 

4.   PUijímací Uízení pro školní rok 2019/2020 
 
 

Výsledky pUijímacího Uízení pro školní rok 2019/2020 dle výkazu S 5-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   Počty žák] a výsledky vzdElávání 
 

 
5.1. Maturitní zkouška 
 
 

Počet 
žák] 

konajících 
maturitní 
zkoušku 

ProspElo s 
vyznamenáním ProspElo NeprospElo 

Počet 
žák], kteUí 
nevykonali 
opravnou  
maturitní 
zkoušku 

Počet žák] 
nekonajících 

maturitní 
zkoušku 

97 8 66 26 26 3 
 
 
 
 

Forma studia Počet pUihlášených 
celkem 

Počet žák], 
kteUí 

nastoupili 
k 30.9.2019 

Počet 
odvolání 

proti 
nepUijetí  1.kolo Další kola 

Denní  106 11 88 0 
Jiná 0 9 6 0 
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5.2. ProspEch žák] v denním studiu 
 
 

ProspEch žák] celkem v denním studiu 
( včetnE závErečných ročník] ) 

Počet žák] 
 

Žáci celkem    (k 31.8.2020) 312 
Z toho prospEli s vyznamenáním 

 
41 

ProspEli 252 
Z toho neprospEli 19 
Neklasifikováni 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Výsledky inspekční a kontrolní činnosti 
  

 
Ve školním roce 2019/2020 probEhly kontroly tEchto institucí: 
 
Všeobecná zdravotní pojiš[ovna České republiky 
 

- Kontrola byla provedena na adrese Regionální pobočka Hradec Králové, 
pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Klientské pracovištE Trutnov, 
Slezská 41, 54101 Trutnov na základE elektronicky zaslaných doklad]. Doklad 
o kontrole pUikládáme v pUíloze č. 13 . 
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7.   Ostatní činnosti školy 
 
7.1. Spolupráce s organizacemi a společnostmi 
 

Škola ve školním roce 2019/2020 spolupracovala zejména: 
 

- s dalšími BezpečnostnE právními akademiemi, s. r. o., stUedními školami 

v OstravE, BrnE a Plzni  

- s Obecním úUadem v Malých SvatoOovicích 

- s Pedagogicko – psychologickou poradnou v TrutnovE, v Praze 

- s vysokou školou Univerzita obrany Brno 

- s Ministerstvem vnitra ČR, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem 

- s Českou komorou služeb ochrany majetku a osob 

- se Zásahovou jednotkou PČR 

- s ČOI   

 

 

7.2. Účast v projektech 
 
 Škola se ve školním roce 2018/2019 zúčastnila projekt]: 

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II 

Šablony jsou určeny pro školy, které uplatOují strategické Uízení, a podílejí se tak na 
fungování modelu akčního plánování rozvoje vzdElávání v České republice. Jedná se 
o školy, které vytváUejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP). 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012372 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdElávání  

Projekt pUedkládá BezpečnostnE právní akademie, s.r.o., stUední škola společnE s 
osmi partnery bez finančního pUíspEvku - základními školami - zájemci ze dvou kraj] 
a to Královéhradeckého a Moravskoslezského. Projekt je zamEUen na sdílení pUíklad] 
dobré praxe vzorové školy s rozvojem digitální gramotnosti u dEtí a žák] a zapojení 
bezpečného virtuálního vzdElávacího prostUedí do výuky. Projekt bude realizován od 
1. 11. 2019 do 31. 10. 2022 
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8. Vyhodnocení preventivního programu 
 
Preventivní program a jeho vyhodnocení pUikládáme za Malé SvatoOovice jako 
pUílohu č.10 a), za StUedisko Praha jako pUílohu č. 10 b) 

 
 

 

9. Školská rada 
 
Zápisy ze školské rady pUikládáme v pUíloze č. 5 .  
 
 
 

10. Základní informace o hospodaUení školy 
 
Informace o hospodaUení školy pUikládáme v pUílohách č 1., č. 2 a č. 3  
 
 

11. ZávEr 
 

Škola má za sebou čtrnáctý rok svého p]sobení. Úkoly dané vzdElávacím 

plánem byly splnEny. 

Svou existencí a činností potvrdila, že úspEšnE zaplnila chybEjící nabídku 

stUedoškolského vzdElávání v bezpečnostnE právní oblasti v Královehradeckém kraji. 

Jejím prvoUadým úkolem je  

pUipravovat své absolventy tak kvalitnE, že budou nejenom úspEšní pUi pUijímacích 

zkouškách na vysoké školy, ale také najdou svá uplatnEní ve svém pracovním i 

osobním životE. 

 Škola vyhledává pUíležitosti k zapojení do program] souvisejících s jejím 

zamEUením, mimo jiné i s cílem získání finančních prostUedk]. Svým efektivním 

rozvojem bude nápomocna pUi Uešení potUeb institucí a firem v oblasti základního a 

dalšího profesního vzdElávání zamEstnanc] s úzkou vazbou k potUebám pracovního 

trhu rozhodujícího pro udržení a rozvoj školy. 
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12. PUílohy 
 

1. Zpráva nezávislého auditora 
2. Vyúčtování dotace  
3. Rozbor hospodaUení 
4. Výpis z obchodního rejstUíku 
5. Zápisy z jednání školské rady 
6. Výkaz o Ueditelství škol 
7. Výkaz o stUední škole 
8. Výkaz o činnosti školního stravování 
9. Výkaz o školském ubytovacím zaUízení 
10. Preventivní program a jeho vyhodnocení (10a, 10b) 
11. Roční provádEcí plán EVVO a jeho vyhodnocení (11a, 11b) 
12. Dlouhodobý zámEr školy 
13. Protokol o kontrole 
14. Akce školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

























PUíloha č. 1 

Vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole/školskému zaUízení na období školního roku 2019/2020
Název právnické osoby:   BezpečnostnE právní akademie, s.r.o., stUední škola
IČO: 27121313

dle pUílohy č. 1 část A dle pUílohy č. 1 část B
U./sl. a b c d

1 PUijatá dotace na školní rok 2019/2020 20 729 451,00
2 Náklady školního roku 2019/2020 hrazené z dotace, v tom: 20 729 451,00
3 Mzdové prostUedky hrazené z dotace celkem 15 585 976,00 
4 v tom: a) mzdy 14 504 129,00 
5           b) dohody o pracích konaných mimo pracovní pomEr 1 081 847,00 
6 Odvody na zákonné pojistné 4 956 461,00 
7 Ostatní náklady celkem, v tom: 187 014,00 
8 učebnice a učební pom]cky
9 softwarové vybavení

10 IT vybavení
11 nákup vody, paliv, energie
12 služby pošt a telekomunikací
13 danE a poplatky
14 další vzdElávání pedagogických pracovník]
15 nájemné* 187 014,00 
16 opravy a udržování
17 cestovné
18 ostatní materiál a služby
19 Rozdíl U. 1 - 2 0,00 

*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté vEci uzavUené po 1.1.1997

Telefon: 725 408 149 Datum: 14.10.2020

VysvEtlivky:
U. 1 Právnická osoba uvede částku dotace, kterou obdržela od kraje na školní rok 2019/2020, tj. na období 1.9.2019 - 31.8.2020.
U. 2 Právnická osoba uvede celkovou výši náklad] hrazených z dotace vztahujících se ke školnímu roku 2019/2020.
U. 19 VysvEtlující komentáU k nenulovému rozdílu bude uveden v Rozboru hospodaUení s dotací za školní rok 2019/2020.
sl. c, d Právnická osoba vyplní za školní rok 2019/2020.

Ukazatel Celkem v Kč
Skutečnost čerpání prostUedk] poskytnutých dle vyhlášky  

č. 27/2016 Sb.:

Vypracoval: Ing. Bc. Andrea Smejkalová Schválil: Mgr. Josef Krysta, jednatel Mgr. Josef 

Krysta

Digitálnǔ podepsal Mgr. Josef 

Krysta 

Datum: 2020.10.15 12:21:03 

+02'00'



PUíloha č. 2 

Rozbor hospodaUení s dotací za školní rok 2019/2020
Název a adresa právnické osoby: BezpečnostnE právní akademie, s.r.o., stUední škola, 17. listopadu 177, 542 34 Malé SvatoOovice
IČO: 27121313 RED_IZO: 651014271

U. IZO Škola/školské zaUízení Výše procentního 
podílu z normativu  

PUijatá dotace na školní 
rok 2019/2020           

Náklady školního roku 
2019/2020 hrazené z 

dotace                  
U./sl. a b c d e
1. MateUská škola
2. Základní škola
3. 151014507 StUední škola 60/90 17 496 019,00 Kč 17 496 019,00 Kč
4. KonzervatoU
5. Vyšší odborná škola
6. Jazyková škola
7. Základní umElecká škola
8. D]m dEtí a mládeže
9. Stanice zájmových činností
10. Školní družina
11. Školní klub
12. ZaUízení pro DVVP
13. Škola v pUírodE
14. Internát
15. 168102447 Domov mládeže 50/80 1 991 608,00 Kč 1 991 608,00 Kč
16. DEtský domov
17. StUedisko výchovné péče
18. Pedagogicko-psychologická poradna
19. Speciální pedagogické centrum
20. 168102455 Školní jídelna 50/80, 60/100 1 241 824,00 Kč 1 241 824,00 Kč
21. Školní jídelna - výdejna
22. Školní jídelna - vývaUovna
23. StUedisko praktického vyučování
24. PUípravný stupeO ZŠ speciální
25. Ostatní:
26. 20 729 451,00 Kč 20 729 451,00 Kč
27. 0,00 Kč

VysvEtlivky:
sl. b   Právnická osoba vybere ze seznamu škol a školských zaUízení ve své p]sobnosti.
sl. c   Právnická osoba uvede dle § 4 odst. 5 a § 5 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pUedškolním a školským zaUízení, ve znEní pozdEjších pUedpis],  
          výši procentního podílu z normativu (uvedou se všechny procentní podíly  normativu, které byly danému druhu, typu školy/školskému zaUízení pUiznány ve smlouvE, napU. 80/100).
sl. d   Právnická osoba uvede výši dotace, kterou obdržela od kraje na školní rok 2019/2020, tj. na období 1.9.2019- 31.8.2020 na jednotlivou školu/školské zaUízení.
sl. e   Právnická osoba uvede za jednotlivou školu/školské zaUízení (pokud nelze rozlišit, uvede se u pUevažující činnosti) výši náklad] hrazených z dotace vztahujících se ke školnímu roku. 2019/2020

Celkem za právnickou osobu (ぇ U. 1 až 25):
Rozdíl (sl. d - e):



U. 27  Pokud se rozdíl mezi pUijatou dotací a náklady hrazenými z dotace nerovná nule, musí být uveden vysvEtlující komentáU.

KomentáU:

Vypracovala: Ing. Bc. Andrea Smejkalová

Telefon: 725408149 Datum: 14.10.2020

Schválil:  Mgr. Josef Krysta, jednatel
Mgr. Josef Krysta Digitálnǔ podepsal Mgr. Josef Krysta 

Datum: 2020.10.15 12:21:44 +02'00'
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Zpracovala:  Ing. Marie VečeUová, školní metodička prevence 

Schválil:  Mgr. Viktor Kratochvíl, Ueditel školy 

 

V Malých SvatoOovicích dne 28.6.2020 
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Rizikové projevy chování (bod 2. PP), výchovná šetUení, opatUení 

V tomto školním roce se vážné kázeOské pUestupky nevyskytly. Problémy s kouUením, 

alkoholem ani s drogami se neobjevily. Ze školy odešli problémoví žáci v minulém školním 

roce 2017/2018 a tudíž se situace celkovE zlepšila jak co do chování žák], tak i do projev] 

sociálnE patologických (alkohol, kouUení, drogy…). 

 

V rámci prevence vEnujeme značnou část program], pUednášek, exkurzí na sociálnE 

patologické jevy, zdravou výživu, projevy rasismu a xenofobie. 

RovnEž v dobE r]zných informačních technologií není nezanedbatelná naše práce se žáky 

v oblasti takových témat jako kyberšikana, gamblerství. VEnujeme se také šikanE, agresi, 

rasismu a xenofobii pr]bEžnE v pUedmEtech, ve kterých lze tato témata rozebírat.  

 

Prevenci plánujeme s metodičkou prevence, která k nám chodí na pUednášky, a také se na ní 

obracíme v pUípadE problém] se šikanou. Spolupráce je velmi dobrá. 

 

V tomto roce se objevily kázeOské problémy v 1. ročníku na lyžaUském kurzu, kde tUi žáci ve 

srandE spoutali svého spolužáka na l]žku. Dotčenému žákovi to bylo nepUíjemné, by[ to bral, 

že se jedná o legraci. Ve dvou pUípadech se jednalo o bezproblémové žáky, proto jim byla 

udElena Ueditelská d]tka, tUetí žák dostal podmínEné vyloučení ze školy. V této tUídE se objevil 

náznak šikany v]či žákyni, která si opEtovnE chodila stEžovat, že jí ve tUídE neberou, smEjí se 

jí. Byla pozvána metodička prevence z PPP, která ve tUídE provedla šetUení. Celý proces 

zjiš[ování problému je odložen na nový školní rok z d]vodu (COVID 19). 

 

Preventivní práce se žáky je účelná, o čemž svEdčí i vEtší kázeO.  

 

I nadále se v rámci prevence chceme zamEUit na následující témata: 

1. Alkohol, kouUení 
2. Drogové závislosti – marihuana, extáze, pervitin 
3. Šikana, kyberšikana 
4. Zdravá výživa 
5. HIV, sexualita 
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Preventivní aktivity (bod 3. PP) 

1. Adaptační a jiné kurzy 

a) 5. záUí se tradičnE uskutečnil adaptační kurz – seznámení žák] prvního ročníku s charakterem 

a prostUedím školy BPA, vzájemné poznání pUi společných akcích, turistika, horolezectví, judo. 

b) Součástí výchovnE vzdElávacího procesu jsou povinné týdenní kurzy žák]. 
1. ročník – 12. – 17. 1. - lyžaUský kurz,  
2. ročník – 30. 9. – 5. 10. branný kurz  
 
 
2. Dny otevUených dveUí 

Prezentace školy probíhá v rámci dní otevUených dveUí. V letošním školním roce se uskutečnily 

v tEchto dnech: 23. 11., 11. 12., 18. 1., 7. 2., 

3. SoutEže  

BEhem školního roku se uskutečnily následující soutEže: 

a) AŠSK - PUespolní bEh v TrutnovE (26. 9.) 

b) AŠSK – PUespolní bEh – Jičín (10. 10.) 

c) AŠSK – Basketbal – okresní kolo Hostinné (25. 10.) 

d) SoutEž „Mladý kriminalista na SPŠCH v Pardubicích (21. 11.) 

e) BEST IN ENGLISH – Mezinárodní soutEž (30. 11.) 

f) SoutEž Mladý kriminalista – SPŠ Pardubice (26. 11.) 

g) SoutEž Best in English (29. 11.) 

h) Školní kolo ve florbale (3. 12.) 

ch) Rugby Trutnov – seznámení se sportem (19. 12.) – 1., 2., 3. ročníky 

i) Halový fotbal – školní kolo (4. 2.) 

j) ASŠK – okresní kolo ve florbale – dívky Trutnov (6. 2.) 
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k) Silový čtyUboj – školní kolo (7. 2.) 

l) ASŠK - Silový čtyUboj – Trutnov (18. 2.) 

m) ASŠK – Halový fotbal – chlapci (21. 2.) 

n) Silový čtyUboj dívky – Holešov (26. 2.) 

o) ASŠK – Šplh Trutnov (28. 2.) 

4) Projektové dny 

Pro upevnEní a obohacení učiva probíhají PJD: 

4. O – British and American important days (27. 9.) 

4. O – Praktická cvičení z chemie (27. 9.) 

3. TO (T) – Praktická cvičení z chemie – chromatografie (1. 10.) 

3. TO (O) – Projektový den - Martial arts, English-speaking countries (1. 10.) 

4. O – Projektový den – British and American important days (2. 10.) 

3. TO (T) - Projektový den - Martial arts, English-speaking countries (16. 10.) 

4. O – Projektový den – Biologie a ekologie – pUírodovEdná a ekologická naučná stezka Nové 

Dvory Trutnov (22. – 24. 10.) 

3. TO – Projektový den – dadaismus, futurismus, surrealismus (13. 11.) 

1. – 3. ročníky – seznámení s rugby (19. 12.) 

4. O – Organizační a ekonomická pUíprava společenských akcí (24. 1.) 

3. TO – Pitva prasečího srdce (24. - 25. 2.) 

4. O. – Projektový den – právo – Okresní soud TU  - hlavní líčení, beseda se soudcem (5. 3.) 
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5) Prezentace školy, aktivita, kultura 

a) Dne 17. 9. se uskutečnilo hromadné bezplatné dárcovství krve na transfúzní stanici    

    Oblastní nemocnice v TrutnovE v rámci Projektu 450 ml NADDJE 

b) ZŠ Na OstrovE, JaromEU – společné setkání rodič] a žák] se zástupci SŠ 

c) Prezentace SŠ 2019 – Rychnov nad KnEžnou (4. - 5. 10.) 

d) Výstava SŠ Trutnov (11. – 12. 10.) 

e) Výstava SŠ Jičín (18. – 19. 10.) 

f) Prezentace školy na ZŠ Hronov, Jilemnice (22. 10.) 

g) Prezentace školy na ZŠ Nová Paka (24. 10.) 

h) Stužkovací večírek 4. O (24. 10.) 

ch) Prezentace školy na ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou ((6. 11.) 

i) Výstava SŠ – Náchod (8. – 9. 11.) 

j) Setkání s rodiči – prezentace školy – ZŠ Nové MEsto nad Metují – (11. 11., 18. 11),  

   ZŠ Malé SvatoOovice, Police nad Metují (12. 11.), ZŠ Trutnov (14. 11.), ZŠ Krčín (18. 11.),  

   ZŠ RtynE v Podkrkonoší, ZŠ Červený  Kostelec, Náchod (19. 11.),   

   ZŠ Lánov a Vrchlabí (26. 11.), ZŠ Česká Skalice (2. 12.)                 

k) Výstava SŠ Hradec Králové – (15. – 16. 11.) 

l) Prezentace na ZŠ Nové MEsto nad Metují a Nový Hrádek, Hostinné (21. 11.) 

m) Sch]zky rodič] na BPA (22. 11.) 

n) Pravda a láska musí zvítEzit nad lží a nenávistí – 4. O (18. 2.) – Lekce k osobnosti V. Havla, 

totalitní moci a k událostem kolem listopadu 1989 
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6) PUednášky, besedy, prezentace, exkurze, výstavy 

V rámci výchovnE vzdElávacího procesu odborných pUedmEt] se uskutečnily pUednášky, 

besedy a exkurze: 

a) PUednáška v oblasti práva v rámci branného kurzu, ukázky pro ZŠ Stárkov- sebeobrana 

b) Beseda – Probační a mediační služba – beseda s pracovníky Probační a mediační služby 

    Trutnov (8. 10.) 

c) Beseda – starosta Malé SvatoOovice – návštEva Obecního úUadu Malé SvatoOovice (9. 10.) 

d) Odborník ve výuce – vedoucí krim. technik] PČR – OMČ (17. 10.) 

e) PUednáška 17. listopad – 3. TO, 4. O (18. 11.) 

f) Beseda s exekutorem JUDr. Bohutínským z EK Trutnov  - 2. VO (13. 12.) 

g) Beseda ÚUad práce Trutnov – 4. O (27. 1.) 

h) Workshop de Facto – Studijní vEdecká knihovna HK – 3. TO (4. 2.) 

ch) Prezentace – Rekrutní stUedisko Armády ČR Hradec Králové – 3. TO, 4. O (6. 2.) 

 

7. Preventivní programy 

a) PUednáška z PPP - Spektrum pUíjmu potravy – 1. r. (5. 11.) 

b) HIV – 2. VO (6. 12.)) 

c) Kyberšikana – 3. TO (6. 12.) 

d) Šikana – 1. OB (6. 2.) 
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8) Sbírka „SvEtluška“ 

Jako každým rokem jsme se zapojili do celorepublikové sbírky „SvEtluška. 

9. Kynologický kroužek 

NEkteUí naši žáci pracují v kynologickém kroužku pod odborným vedením kynologa. 

Ukázky výcviku ps] s psovodem jsou pokaždé zpestUením „Dn] otevUených dveUí“. 

10. Autoškola 

Škola umožOuje žák]m výuku Uidičského oprávnEní v prostorách školy. 

11. Školní parlament 

Zástupci tUíd Školního parlamentu se pravidelnE setkávají na pracovních sch]zkách, na nichž 

pUednášejí návrhy a pUipomínky svých spolužák] ke vzdElávacímu procesu, školnímu prostUedí, 

vzájemnému soužití. 

12. Odborné praxe 

Žáci 3. ročník] technického lycea mají povinnou praxi, kterou uskutečOují napUíklad: 

BáOská záchranná služba v OdolovE 

HZS v Hradci Králové 

Horská služba Trutnov 

 

13. Spolupráce s partnery školy (bod 4. PP) 

Pokračuje velmi dobrá spolupráce s PČR, územní pracovištE Trutnov, VEzeOskou službou 
v OdolovE. Dlouhodobá spolupráce je s PPP v TrutnovE, odkud dostává škola pravidelnE 
aktuální nabídky na preventivnE výchovné akce pro pedagogy a také nabídku preventivních 
program]. I nadále spolupracujeme také s Univerzitou obrany v BrnE, Technickou univerzitou 
v OstravE. Orgány místní samosprávy pro nás pUipravují besedy, pUednášky.  
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1. Charakteristika školy 
Název školy:  
 
BezpečnostnE právní akademie, s.r.o., stUední škola 

StUedisko: HloubEtínská ulice 78/26, 198 00 Praha 9 - HloubEtín 

 

VzdElávací programy:   

BezpečnostnE právní činnost 68-42-M/01 ŠVP Ochrana osob a majetku 

Technické lyceum 78-42-M/01 ŠVP technické lyceum vojenské, hasičské 

Bezpečnostní služby 68-42-L/51 ŠVP Bezpečnostní služby 

 

2.  Úvod  
Preventivní program pro školní rok 2019-2020 byl realizován v úzké spolupráci s 
pedagogickými pracovníky školy, výchovným poradcem, s rodiči žák], s Policií ČR- KTP 
HMP, MEstskou policii HMP, psychologem a metodikem prevence pedagogicko-
psychologické poradny, s rodiči.   

Byla pUipravena a zorganizována Uada preventivních akcí a projekt], které pUispEly k prevenci 
společensky nežádoucích jev] u dEtí. Naším cílem bylo vytváUet pro žáky bezpečné a 
spolupracující školní prostUedí a ochránit je pUed rizikovým chováním.  

 

3. Hodnocení výchovného p]sobení 
3. 1. Výchovný poradce 
Na škole p]sobí jeden výchovný poradce, který v současné dobE studuje program se 
zamEUením výchovného poradenství na Pedagogické fakultE UK Praha. 

Organizuje výchovné akce pro žáky nejenom k volbE povolání, ale i výchovného charakteru. 
Spolupracuje s žáky pUi zajištEní pUijímacího Uízení na vysoké školy, radí dEtem pUi výbEru 
vhodného oboru povolání, spolupracuje s rodiči. Vede veškerou agendu problémových žák], 
sleduje integrované žáky, jejich individuální plány. Vysílá žáky do PPP. Výchovný poradce se 
účastnil pravidelnE sch]zek min. 1x za pololetí PPP pro Praha 9.  

 

3.2. Školní metodik prevence 
Na školní rok 2019-2020 mEla škola vypracován preventivní program metodikem prevence na 
základE Metodického pokynu MŠMT. Cílem byla prevence rizikového chování, vést žáky k 
zdravému životnímu stylu. Metodik úzce spolupracoval s učiteli, rodiči, PPP a dalšími 
institucemi. Prevence probíhala hlavnE v pUedmEtech s výchovným zamEUením - dotazníky, 
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prezentace, pUednášky aj. Preventivní aktivita byla oproti jiným rok] zamEUena pUedevším na 
aktivní využití volného času. 

Vedena byla aktuální nástEnka ve tUídách i na chodbách s potUebnými informacemi. 
Spolupráce s rodiči probíhala  hlavnE na tUídních sch]zkách a na dnech otevUených dveUí. 
Škola zatím nemEla potUebu spolupráce rodič] kromE maturitního plesu na jiných školních 
akcích. Všichni vyučující se pr]bEžnE podíleli na školních akcích. Žáci se zapojili do r]zných 
projekt], byli vedeni k samostatnému myšlení a moderní komunikaci.  

AktivnE se scházel školní parlament, který spolupracoval s vedením školy na demokratickém 
principu a podílel se na chodu školy. PUedkládal podnEty, otázky, návrhy a pUipomínky svých 
spolužák] ke vzdElávacímu procesu, školnímu prostUedí, vzájemnému soužití.  

 

4. Vyhodnocení výchovného p]sobení ve školním roce 
2019-2020 

 
Bylo udEleno 8 pochval od tUídních učitel] za výborný prospEch, aktivitu pro školu, 
reprezentaci školy.  

KárnE bylo Uešeno 67 žák] napomenutím tUídního učitele, 34 žák] d]tkou tUídního učitele, 5 
žák] d]tkou Ueditele školy.  

Drobnými pUestupky byly zapomínání domácích úkol], pom]cek. Mezi vážnEjší pUestupky 
bylo začlenEno podvádEní, lhaní, záškoláctví.  

 
 

5. Aktivity a projekty, které pUispívaly k prevenci 
rizikového chování u dEtí  

 

5. 1. Spolupráce se ZŠ 
      Vzhledem k studijnímu zamEUení naší školy, kde žáky v oboru BPČ pUipravujeme 
profesnE na práci u Policie ČR, bezpečnostních agentur, vEzeOské služby, a kde je maturitní 
pUedmEt právo,  poUádali jsme v dobE od záUí do prosince 2019 pUednášky na ZŠ s tématikou 
„Trestní odpovEdnost 15 letých“ a „Sebeobrana z pohledu zákona“.  

 

5. 2. Kurzy 
  Součástí studia a podmínkou k absolvování maturitní zkoušky jsou kurzy, kde jsme se 
snažili u žák] vzbudit zájem o nové odborné znalosti a cílenE podpoUit zdravý životní styl 
(zodpovEdnost za vlastní zdraví, zdravou výživou, osobní a duševní hygienou, pohybovou 
aktivitou, pevnými sexuální vztahy a absencí návykových látek k sociálnímu, psychickému a 
fyzickému zdraví).  
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Bohužel zavUením škol v bUeznu 2020 kv]li koronavirové epidemii byly uskutečnEny pouze 
kurzy: 

- adaptační v prostUedí Podkrkonoší pro žáky prvních ročník] v dobE 10. 9. – 14. 9. 
2019, kde jsme do obsahu zakomponovali zejména psychosociální hry „Warm-UP“ a 
psychologické sebepoznávací hry pro utváUení sociálních vazeb v kolektivu.  

- branný pro žáky druhých ročník] v dobE 17. 10. – 24. 10. 2019, kde bylo snahou u 
žák] zvýšit fyzickou zdatnost, zvládnutí krizových situací v neznámém terénu, 
osvojení si topografie, pUípravu na mimoUádné situace, seznámení se základy první 
pomoci, zodpovEdnosti za své zdraví a v neposlední UadE i se zásadami ochrany 
pUírody. 

- lyžaUský pro žáky prvních ročník] v dobE 21. 1. – 27. 1. 2020, kde instruktoUi 
lyžování mEli za cíl žák]m vytvoUit podmínky pro zvládnutí základ] sjezdového a 
bEžeckého lyžování, budovat pozitivní vztah k zimním sport]m, zvládnutí krizových 
situací v zimních podmínkách a první pomoci. 

Nezrealizované kurzy ve školním roce 2019-2020 stUelecký a horolezecký by se mEly, pokud 
se opEt nevrátí virová epidemie, uskutečnit v novém školním roce 2020-2021.  
 
5. 3. Sportovní akce 
 KaždoročnE se naše škola účastní okresního kola ve velkém fotbalu poUádaného Asociací 
školních sportovních klub] ČR, Kraje Praha, p. s. Dne 24. 9. 2019 se turnaje zúčastnilo 15 
žák], a to 8 z čtvrtých ročník], 3 z tUetích ročník], 3 z prvních ročník] a jeden z druhého 
ročníku. Bylo sympatické, že se žáci sami dohodli na seskupení týmu, kde byly zastoupeny 
všechny ročníky. Jsme škola, kde podmínkou je dobrý fyzický stav žák], což je podmínEno i 
pUíjímacím Uízením na školu, takže je velký pUedpoklad, že máme na škole spoustu aktivních 
sportovc]. Naši žáci turnaj vyhráli právE díky svým volnočasovým aktivitám.  
 
MénE dobUe se daUilo našim žák]m dne 13. 11. 2019 na účasti okresního kola turnaje 
FLORBAL CHALLENGE na hUišti Tatranu StUešovice. Turnaje se účastnili žáci 1. a 2. 
ročník]. Konečné umístEní bylo 6. místo. 
 
V rámci školy se uskutečnil  ve dnech 16. a 17. 12. 2019 první ročník Vánočního turnaje tUíd 
ve florbalu a pUehazované.  
 
5. 4. KulturnE vzdElávací akce 
Druhé ročníky se dne 26. 9. 2019 zúčastnili vysokoškolského projektu LIBRARY OF 
LANGUAGES, evropský den jazyk], který byl žáky po absolvování hodnocen velmi kladnE. 
OrganizačnE byla akce rozložena na jednotlivá pracovištE, kde si žáci vyslechli prezentace 
v krátkém velmi zajímavém bloku. Žáci si mohli poslechnout jakýkoliv evropský jazyk v 
provedení, že tomu rozumEli. NechybElo ani runové písmo, mayské hieroglyfy, staročínské 
písmo, výuka pro neslyšící apod. Na naší škole je výuka Aj, Nj, Rj, takže žáci na akci 
preferovali tyto jazyky a mEli možnost si vyslechnout výuku z jiného pohledu, kde se 
upUednostOuje forma zábavy.   
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5. 5. Náborové aktivity školy a organizací  
 
PČR 
Škola umožOuje žák]m seznámit se s možnostmi uplatnEní po ukončení studia. Vzhledem 
k obor]m studia je pochopitelné, že má škola velmi úzký kontakt s PČR, který se projevuje ve 
spolupráci formou pUednášek a jiných akcí. Asi nejvEtší akcí byl dne 15. 10. 2019 
WORKSHOP, který PČR uskutečnila ve venkovních a vnitUních prostorách Muzea PČR. 
PochopitelnE se této akce zúčastnili žáci 3. a 4. ročník], kteUí již vážnE pUemýšlí, k jakým 
obor]m u policie p]jdou. Workshop byl realizován zážitkovou formou, žáci si mohli 
vyzkoušet práci policisty z útvar] dopravní, kriminální, cizinecké či poUádkové policie.  

Zástupci PČR se také účastnili dn] otevUených dveUí, kde jim pro jejich prezentaci byl 
vyčlenEn samostatný prostor. MElo to velký efekt pro rodiče, kteUí se stále rozhodují, kam 
umístit své dítE po ukončení ZŠ.  

 
BIS 
Další možnosti získat informace od potencionálního subjektu možné pracovní profese byla 
pUednáška opEt pro 4. ročník BezpečnostnE informační služby ČR dne 8. 11. 2019.  

Gaudeamus Praha 

4. ročník se zúčastnil veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdElávání Gaudeamus Praha, 
který se konal dne 22. 1. 2020 na výstavišti v LetOanech. Nabídka všech pražských vysokých 
škol.  

 
Letištní cizinecká policie 
dne 24. 1. 2020 byla pro 4. ročník  uspoUádána beseda s pUíslušníky LCP z letištE Václava 
Havla.  
 
Armáda ČR, hradní stáž 
dne 4. 3. 2020 byla pro 4. ročník uspoUádána pUednáška z náborového oddElení Armády ČR a 
hradní stráže se sídlem v Praze. 
 
Škola se zúčastnila ve dnech 28. 11. – 30. 11. 2019 každoročního veletrhu pražských škol 
SCHOLA PRAGENSIS poUádaného MHMP. Veletrh je určen zejména žák]m základních 
škol, jejich rodič]m a ostatním zájemc]m o studium na stUedních školách všech typ]. Zájemci 
o studium na naší škole se mohli v reálu pUesvEdčit, co naše škola nabízí, a jaké mají možnost 
v porovnání s jinými školami na jednom místE.  

 
5. 6. Dny otevUených dveUí 
 
DOD se realizovali v dopUedu naplánovaných termínech 14. 10., 4. 11., 18. 11. 2019 3. 12. 
2020. Rodiče spolu s potencionálními žáky si prohlídli všechny prostory školy a mEli možnost 
se seznámit s výukovým programem Bledschool a elektronickou knihovnou Jokrys. Teditel 
školy v obsáhlé pUednášce o škole vEnoval pozornost i ochranE pUed sociálnE patologickými 
jevy.  
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5. 7. TUídní sch]zky, spolupráce s rodiči 
 
Hned v úvodu školního roku 17. 9. 2019 probEhla tUídní sch]zka pro první ročník, aby rodiče 
byli zavčas informováni o nejnutnEjších vEcech studia a výhledové strategii školy. Další tUídní 
sch]zka byla již pro všechny ročníky dne 4. 11. 2019. Rodiče obdrželi pUístupové údaje do 
systému BAKALÁTI, kde mohou sledovat pr]bEh studia svých dEtí a komunikovat 
s jednotlivými učiteli. ProstUednictvím tohoto systému se zjednodušilo dokládání absence, kde 
postačí vyjádUení rodiče.  

 

 
5. 8. Exkurze, výlety 
3. ročník, Anatomické muzeum 1. lékaUské fakulty UK ve dnech 26. 11. a 10. 12. 2019  
(v rámci výuky biologie, chemie), 

1. 2. ročník, Škoda auto Mladá Boleslav, 9. 1. 2020 (v rámci výuky pr]myslového designu, 
technického kreslení) 

3. ročník, Rádio Blaník, 20. 2. 2020 (v rámci výuky českého jazyka a literatury) 

výbEr ze všech ročník], Vánoční Dráž@any, 29. 11. 2019 

3. a 2. ročník, Soudní pUelíčení (zneužívání, drogy), ve dnech 13. 11., 27. 11., 28. 11. 2019 (v 
rámci pUedmEtu právo, kriminologie, kriminalistika) 

 
5. 9. PUednášky 
Kv]li koronavirové epidemii se bohužel uskutečnila pouze jedna pUednáška a to 

Nebezpečná zamEstnání (na co si dát pozor pUi volbE zamEstnání) 

4. ročník 
9. 10. v 8.00 hodin 
KTP HMP 
 

Ostatní pUednášky, viz uvedené, byly zrušeny: 

 

Drogová kriminalita, vliv alkoholu, závislost na počítačích 

1. ročník 
20. 3. 2020  v 8.50 hodin  
KTP HMP 
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První pomoc a požární prevence z pohledu mladistvých 

2. ročník 
23. 3. 2020 v 9.50 hodin (první pomoc) 
24. 3. 2020 v 9.50 hodin (požární prevence) 
MEstská policie hl. m. Prahy 
 
Právní vEdomí (právo, zákony, policie, justice) 

3. ročník              1. 4. 2020  od 8. 00 hod. (dvE vyuč. hodiny) 
4. ročník              2. 4. 2020  od 8. 00 hod. (dvE vyuč. hodiny) 
KTP HMP 
 

Bezpečí žen a dívek v Praze, pUedcházení rizikovým situacím 

2. a 3. ročník 
17. 4. 2020 v 8.00 hodin  
Bílý kruh bezpečí 
 

Kriminalita mladistvých (jednání, odpovEdnost, sankce) 

2. a 3. ročník 
20. 4. 2020 v 8 hodin 
KTP HMP 
 

Drogy, alkohol, d]sledky z pohledu psychiatra/psychologa 

3. ročník 
24. 4. 2020 v 8 hodin 
MUDr. Ivan David (pUípadnE jiný psychiatr)  
 

Omamné a psychotropní látky z pohledu zákona a policie 

1. ročník 
4. 5. 2020 v 8 hodin 
KTP HMP 
 

SociálnE patologické jevy (pUehled, vývoj, nebezpečnost) 

2. ročník 
5. 5. 2020 v 8 hodin 
KTP HMP 
 

Sebeobrana z pohledu zákona (nutná a krajní nouze) 

3. ročník 
5. 5. 2020 v 8 hodin 
KTP HMP 
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6. ZávEr  
V minulém školním roce nemohl být kv]li zavUením škol od bUezna 2020 z d]vodu 
koronavirové epidemii preventivní program uskutečnEny v celém rozsahu. Pedagogičtí 
pracovníci byli o zámErech a zp]sobu vývoje programu informováni na pedagogických 
radách a v plánu akcí, rodiče na tUídních sch]zkách, žáci svými učiteli, byla jim dostupná 
nástEnka a webové stránky školy, kde byly všechny akce zveUejnEny.  Na naší škole 
poukazujeme na kladné a pozitivní vzory, odmítáme násilí a tím podporujeme zdravý životní 
styl. Učíme dEti vhodnE využívat volný čas, aby nepodléhaly nudE a stresu, které je mohou 
dovést až ke společensky negativním jev]m. 
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ROČNÍ PROVÁDDCÍ PLÁN  

ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDDLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A 

OSVDTY (EVVO) 

Školní rok 2019/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. JiUí Mach, koordinátor EVVO                                                                      

Schválil:  Mgr. Viktor Kratochvíl, Ueditel školy 

V Malých SvatoOovicích dne 25. 6. 2020    
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Pr]Uezová opatUení 

1. Všem žák]m naší školy pr]bEžnE poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potUebné pro 
ochranu životního prostUedí a pochopení princip] trvale udržitelného rozvoje, včetnE možností 
Uešení problém] současné civilizace. 
 

Termín:  trvale 

Odpovídá:  koordinátor EVVO 

Spolupráce:  pedagogičtí pracovníci  

2. Vhodnou formou zvyšovat kvalifikaci učitel] pro EVVO. R]zné akce poUádané ekologickými 
subjekty vždy posuzovat vzhledem k zamEUení výuky na naší škole. 
 

Termín: pr]bEžnE 

Odpovídá:  vedení školy 

Spolupráce:  koordinátor EVVO  

3. ProstUednictvím školní nástEnky pravidelnE informovat o aktivitách naší školy v oblasti ochrany 
životního prostUedí. Významné aktivity prezentovat na webových stránkách školy. 
 

Termín:  pr]bEžnE 

Odpovídá: koordinátor EVVO 

Spolupráce: pedagogičtí pracovníci  

4. Pečovat o životní prostUedí v tEsném okolí školy. 
 

Termín:  trvale 

Odpovídá:  pedagogičtí pracovníci  

Spolupráce:  koordinátor EVVO  

5. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sestavit Roční provádEcí plán na školní rok 
2019/2020. Navrhnout nová témata související s ochranou životního prostUedí. 
 

Termín:  srpen 2019 

Odpovídá:  koordinátor EVVO 
  

6. Vyhodnotit Roční provádEcí plán EVVO a jeho hodnocení začlenit do výroční zprávy školy. 
 

Termín:   červen 2020 

Odpovídá:  koordinátor EVVO  
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Zásady EVVO na BPA 

1. ZaUízení a okolí školy 

 Úprava a udržování zelenE a poUádku na pozemku školy i v jejím blízkém okolí (pravidelné sekání 

trávy, zametání chodník]). V areálu školy je zakázáno kouUit. 
 Údržba školních budov a jejích interiéru je zabezpečována tUídními učiteli a dalšími pracovníky 

školy. 
 RozšíUení nástEnek v prostorách školy s environmentální tematikou. 
2. Ekologické vzdElávání, vyučování 

 Více poukázat na interdisciplinární vazby mezi pUedmEty. Implementovat a zd]raznit ekologický 

podtext učiva v daných pUedmEtech (napU. biologie, zemEpis, výchova k občanství, chemie, tElesná 

výchova). 
 Vypracovávat ekologické projekty, plakáty, (projektové dny) 
 Podporovat projektové vyučování k významným dn]m životního prostUedí. 
 Účast na ekologicky zamEUených vycházkách (v okolí školy), exkurzích (ČOV, pUečerpávací a 

vEtrné elektrárny, sbErné dvory, geologické exkurze), vzdElávacích akcích (ZOO). 
 Umožnit pracovník]m školy účast na akcích DVPP v oblasti EVVO. 
3. Odpadové hospodáUství školy 

 DlouhodobE podporovat sbEr tUídEných surovin (papír, plast, baterie, sklo) včetnE nárazových akcí 

tohoto druhu (za určitým účelem). 
 Využívat sbErných dvor]  
4. Energie 

 Snižovat provozní náklady (zhasínání svEtla v učebnách, na chodbE a v dalších prostorách školy, 

oprava kapajících kohoutk] a nevyhovujících WC, vytápEní na stanovené limity – nepUetápEt, topit 

ménE o víkendech, prázdninách a státních svátcích). 
D]slednE kontrolovat hospodaUení v oblasti energií. 

5. Propagace, osvEta, spolupráce 

 Propagace akcí školy v oblasti  EVVO na internetových stránkách školy, popU. v regionálních 

médiích. 
 Podpora projekt] vycházejících ze školního plánu EVVO. 
 Širší spolupráce s ekologickými odbornými organizacemi. 
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Klíčové kompetence 

a) kompetence k učení 

 propojovat učivo s reálným životem 
 podnEcovat vlastní tvoUivost dEtí v oblasti trvale udržitelného rozvoje 
 vést žáky k sebekontrole a sebehodnocení 
 učit žáky kritickému pUístupu k výsledk]m vlastní práce 

b) kompetence k Uešení problém] 

 povzbuzovat žáky ke kladení otázek a zvažování utváUení stanovisek k probírané 
látce a daným ekologickým problém]m 

 pUedkládat žák]m problémy spojené s každodenním životem týkající se 
environmentální problematiky a vést je k jejich kritickému posuzování  

 umožnit žák]m používat odbornou literaturu a vyhledávat informace z oblasti 
environmentální výchovy pomocí moderních informačních technologií 

c) kompetence komunikativní 

 u žák] podporovat argumentaci a vhodnou obhajobu vlastního názoru 
 pUedkládat žák]m takové typy text] a záznam], které vedou k pUemýšlení, 

tvoUivosti a porozumEní 
d) kompetence sociální a personální 

 zaUazováním forem a metod práce vést žáky ke spolupráci - napU. skupinová 
práce, práce ve dvojicích, týmová práce a kooperativní učení 

 aktivnE využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro Uešení 
problém] životního prostUedí 

 podpoUit vlastní d]vEru žák] poskytnutím prostoru pro prezentaci 
 vytváUet prostUedí, které vzbuzuje respekt a toleranci k stanovisk]m a názor]m 

ostatních 
e) kompetence občanské 

 vést žáky k poznávání pUírodních a kulturních hodnot ve svém okolí, vést je k 
chápání pUíčiny a následk] jejich poškozování a porozumEní jedinečnosti svého 
regionu  

 poUádat odborné besedy, kurzy a exkurze s environmentální tématikou 
 vést žáky k orientaci se ve vývoji vztahu človEka a pUírody a poučení se z problém] 

životního prostUedí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat 
o budoucnosti 

 vést žáky k odpovEdnému jednání v]či pUírodE a prostUedí v každodenním životE a 
k aktivní účasti na ochranE životního prostUedí, zapojení se do tradičních akcí obce 
souvisejících s trvale udržitelným rozvojem  

 vést žáky k vnímání závislosti rozvoje lidské společnosti na pUírodE a na stavu 
životního prostUedí, porozumEní zákonitostí biosféry, ekonomické, sociální a 
ekologické provázanosti svEta, problém]m životního prostUedí z globálního i 
lokálního hlediska a jejich pUíčinám 

 vést žáky k projevování pokory, úcty k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, 
které neumí vytvoUit človEk, oceOování hodnot pUírody a krajiny, vnímání r]zného 
postoje a chování k človEka  
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f) kompetence pracovní 

 vést žáky k osvojování si praktických dovedností pro chování a pobyt v pUírodE i 
pUi zacházení s pUírodou a uplatOovat je v každodenním životE 

 vést žáky k odpovEdnému a ekonomickému nakládání s pUírodními zdroji a odpady 
v souladu se strategií udržitelného rozvoje, snažit se minimalizovat negativní vlivy 
na životní prostUedí 

 vést žáky k d]slednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochranE zdraví 
 vyžadovat zodpovEdný pUístup k plnEní povinností a termínu dokončení 

                                 

KALENDÁT AKCÍ  

 záUí – listopad 

Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy (16.9. 2019) 

Evropský den bez aut (22. záUí 2019)           

16. záUí začíná Evropský týden mobility - má sloužit lidem po celém svEtE, k pUipomenutí jak jsou 

škodlivé, znečiš[ující látky z aut a zároveO poukázat na r]zné alternativy dopravy. Jezdí autobusy na 

zemní plyn, které jsou ekologičtEjší, všude se dá dostat napUíklad na kole, pEšky procházkou. Pravdou 

je, že i výrobci automobil] mají stanovené emisní limity a sami se snaží vyvinout alternativní pohony 

do automobil], napU. vodíkový pohon či elektromobil 

Evropský den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility.   
V letošním roce nás čeká již 17. ročník „Evropského týdne mobility“ (16. – 22. záUí)  
Udržování a obnova kvEtinové výzdoby školy (chodby, tUídy)  
Mezinárodní den zvíUat (4. 10. 2019) 
Ve čtvrtek 4. Uíjna tomu bude pUesnE 792 let, kdy zemUel sv. František z Assissi. Mnich 
františkánského Uádu zasvEtil celý sv]j život péči o nemocná a opuštEná zvíUata, proto byl 
tento den stanoven jako Mezinárodní den zvíUat.                                      
Den strom]  20.Uíjna -anketa student] – najdEte v okolí svého bydlištE a školy památné stromy a 
vzácné dUeviny a zjistEte jejich parametry. 

Historie Dne strom] v ČR 

Do Čech myšlenku pUinesl "Svaz spolk] okrašlovacích" a poprvé se zde Den strom] masovE slavil 

počátkem dubna roku 1906, a to napU. v Líbeznících, Roudnici, Liboci a Podolí u Prahy, DobUíši, 

KouUimi, Sedlčanech, Spáleném PoUíčí, PUíbrami, Sedlici u Blatné, BojanovE, HoUicích, Plzni, České 

TUebové, KrčínE, Tíčanech, Čekanicích u Blatné, Kyšperku, Napajedlech a Pršticích u Brna, Klatovech 

a Nesvačilech u Rožmitálu. Tradice, pUerušená válkou a komunistickým režimem byla znovu obnovena 

až v roce 2000. A jak se zdá podle nar]stajícího zájmu, historie Dne strom] ani po více než 150 letech 

zdaleka nekončí. S nápadem na obnovu této tradice v ČR pUišli bývalý Ueditel Botanické zahrady 

Univerzity Karlovy a známý popularizátor strom] Václav VEtvička a dUevosochaU Martin PatUičný. 
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Datum první oslavy svátku strom] bylo stanoveno na 20. Uíjna 2000, protože v mnoha lokalitách České 

republiky jde o vhodný termín pro sázení strom] a podzim je také časem, kdy jsou stromy asi 

nejkrásnEjší a hrají všemi barvami. 

Den strom] se nyní slaví 20. Uíjna nejen v České republice, ale i v Polsku a na Slovensku. Dvacátý Uíjen 

se tak stal StUedoevropským Dnem strom].  

Mezinárodní den bez pesticid] ( 3.11. 2019).  

Roku 1984 kdy v indickém mEstE Bhopálu došlo k nehodE v továrnE s pesticidy. Z továrny uniklo 

pUibližnE 40 tun jedovatých plyn], bEhem chvilky zemUelo skoro 8 tisíc tamních obyvatel a skoro pul 

miliónu dalších obyvatel mElo a stále má trvalé následky. Proto byl na 3. listopadu vyhlášen Den bez 

pesticid], nebo[ pesticidy škodí zdraví človEka i celému životnímu prostUedí 

 

Mezinárodní nekuUácký den  (21. 11. 2019) 

Mezinárodní nekuUácký den se pUipisuje vždy na 3. čtvrtek v listopadu. NekuUácký den by mEl být 

osvEtou pro kuUáky, že nejen sami sobe kazí zdraví, výpary z cigaret poškozují zdraví i nekuUák] tzv. 

pasivních kuUák]. KteUí trpí mnohdy víc jak kuUáci. V tento den se poUádá celá Uada akcí upozorOujících 

na tuto problematiku, upozorOují zároveO na škodlivost kouUení v pUítomnosti dEtí.  

 

Adaptační kurzy – 1. ročníky- 5.9. – 11.9. 2019  (poznávání  pUírody v okolí školy, hry se  zamEUením  

na   EVVO, občan v demokratické společnosti, poznávání - Krkonošský národní park a jeho flora a 

fauna). 

Branný kurz – 2. ročník – 30.9. – 5.10.2019 (poznávání  pUírody v okolí školy, hry se  zamEUením  

na   EVVO, občan v demokratické společnosti, poznávání – Podkrkonoší okolí Trutnova a jeho flora a 

fauna). 

 prosinec – leden 

České tradice vánočních svátk] (vánoční výstava obec Malé SvatoOovice) 

Rok 2017 – byl vyhlášen OSN „rokem udržitelného turismu pro rozvoj“ 

Rok 2018 – byl vyhlášen EU „ rokem Evropského kulturního dEdictví“ 

Rok 2019 – byl vyhlášen OSN „rokem chemie a periodické soustavy prvk]“ 
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Rok 2019 byl vyhlášen Valným shromáždEním OSN Mezinárodním rokem Periodické tabulky 

chemických prvk]. Tato velká událost je vEnována 150. výročí objevení Periodického zákona 

chemických prvk] velkým ruským vEdcem D. I. MendElejevem 

 

Rok 2020- byl vyhlášen OSN „rokem zdraví rostlin“ 

 

New York, 20. prosinec 2018. Valné shromáždEní OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním 

rokem zdraví rostlin. PUi této pUíležitosti se očekává zvyšování povEdomí veUejnosti i politik] 

o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany s vizí naplnit cíle OSN o udržitelném 

rozvoji. V současnosti není až 40 % celkové skliznE surovin pro výrobu potravin využito z 

d]vodu ztrát zp]sobených škodlivými organismy rostlin. V celosvEtovém kontextu činí ztráty 

na produkci vlivem fytopatogenních chorob okolo 220 bilion] USD ročnE, a vlivem invazních 

šk]dc] 70 bilion] USD. 

 

17 Cíl] udržitelného rozvoje (SDGs) pUedstavují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 

2030). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tUíletého procesu vyjednávání, který začal na 

Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci SDGs se podílely 

všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i 

občané ze všech kontinent]. Agendu udržitelného rozvoje oficiálnE schválil summit OSN 25. záUí 2015 

v New Yorku v dokumentu (PUemEna našeho svEta: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí 

jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). 
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Mezinárodní den p]dy nemá dlouhou historii. Byl vyhlášen právE pUed deseti lety 

mezinárodní unií pedologických společností (IUSS) v Bangkoku. Proč právE 5 prosince? Je to 

den narozenin Thajského krále Rámy IX, který se velmi angažuje v ochranE životního prostUedí 

a podpoUil konání svEtového pedologického kongresu v Bangkoku v roce 2002. Je to tedy pocta 

Thajskému králi, ale pUedevším všem, kteUí vEdí, co p]da znamená a proč je pro nás tak d]ležitá. 

Nejen tento den bychom si mEli uvEdomovat, že spolu se vzduchem, vodou a slunečním 

záUením je p]da tím dalším nezbytným zdrojem veškerého života na Zemi. Bez p]dy bychom 

zde nežili ani my. 

   únor – duben 

SvEtový den mokUad] (2. 2. 2020)  

V Íránu, konkrétnE ve mEstE Ramsar, byla roku 1971 podepsána tzv. Ramsarská úmluva, která je 

úmluvou o mokUadech. M]že se nám tento den zdát mírnE kuriózní, ale mokUady jsou na naší zemi 

jedním z d]ležitých biotop] a mají velký význam napUíklad jako stanovištE vodních pták]. Proto je 

nutné je chránit pUed znečištEním a zároveO i proto mají sv]j mezinárodní den, abychom na nE 

nezapomínaly. 

 

 

Jarní úklid v okolí areálu školy  
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Exkurze činnost s tématikou EVVO dle pUedchozí dohody s danou organizací     

                                        (velikonoční výstava obec Malé SvatoOovice) 

SvEtový den vody ( 22. 3. 2020) 

Voda, a hlavnE pitná nezávadná voda je jedním z nejvEtších bohatství, které nám naše planeta dává, i z 

tEchto d]vod] byl právE na tento den vyhlášen SvEtový den vody. V tento den si zároveO pUipomínáme, 

že na na svEtE žije pUes jednu miliardu lidí, kteUí mají nedostatek pitné vody a jsou tak pUímo ohroženi 

na svém zdraví. 

 

 Den  ZemE (22.4.) – spolupráce s OÚ Malé SvatoOovice 

 PoUádání projektového dne ke Dni ZemE 

             

             kvEten – červen 

   

Úvaha na téma „Ochrana životního prostUedí“ dle odborného zamEUení  jednotlivých tUíd  

  Vycházky do pUírody – sportovní dny 

 Mezinárodní den biologické rozmanitosti (22.5.2020) OSN vyhlásila Mezinárodní den biologické 

rozmanitosti roku 1994. Bylo to pUesnE rok po té co byla podepsána Úmluva o biodiverzitE. Tento den 

je jedním z oslavných dn] naší planety ZemE a informuje nás o rozmanitosti druh] 

SvEtový den životního prostUedí  (5. 6. 2020) 

Životní prostUedí je jeden z nejd]ležitEjších faktor] pro život celé planety, tudíž i život nás, lidí. Proto 

je dnešní den jedním z nejvýznamnEjších SvEtových dn] a je vEnován problematice a otázkách pro 

zlepšení životního prostUedí na celé planetE. 

 

V Malých SvatoOovicích dne 03.09.2019 

Vypracoval: Ing. JiUí Mach – koordinátor EVVO 
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ROZPRACOVÁNÍ A REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU 

Zacházení s odpady – zodpovEdnE pokračovat v jejich tUídEní, likvidaci vzhledem k ochranE životního 

prostUedí a udržitelného rozvoje. 

 

Termín:   trvale 

Odpovídá: všichni zamEstnanci  

 

Kontrolovat realizaci EVVO v tUídních knihách. 

 

 Termín:  pr]bEžnE ve školním roce 2019/20 

 Odpovídá: koordinátor EVVO 

 

 

 

PostupnE školu vybavovat učebními pom]ckami, metodickými materiály, vhodnými časopisy a 

literaturou potUebnou k EVVO. Vždy posoudit pUínos tEchto materiál] vzhledem k zamEUení výuky.  

 

Termín:  pr]bEžnE ve školním roce 2019/20 

 Odpovídá: koordinátor EVVO 

 Spolupráce: učitelé 

 

 

Iniciovat soutEže a exkurze s tématikou ochrany životního prostUedí a udržitelného rozvoje a 

spolupracovat v této oblasti s Klubem ekologické výchovy. 
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Termín:  pr]bEžnE ve školním roce 2019/20 

 Odpovídá: koordinátor EVVO 

 Spolupráce: učitelé 

 

 

Pokračovat v tUídEní odpadu – plasty, papír, použité baterie, sklo 

 

Termín:  pr]bEžnE ve školním roce 2019/20 

 Odpovídá: učitelé  

 Spolupráce: koordinátor EVVO 

 

 

Inovovat a modifikovat vhodná témata pro EVVO v rámci výuky, vytvoUit učební pom]cky týkající se 

tEchto témat 

 

 Termín:  pr]bEžnE ve školním roce 2019/20 

 Odpovídá: učitelé dle své aprobace 

 Spolupráce: koordinátor EVVO 
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EKOLOGICKÁ HLEDISKA V RÁMCI VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH  
PTEDMDTECH 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

1. ročník 

Literární pojmy – krásná literatura, estetické vnímání svEta,  

Literatura starovEku– vliv Bible na životní styl kUes[ansky orientovaných zemí, potopa v dílech 

starovEké literatury, vEdomí jednoty človEka, pUírody, vesmíru (mytologie, biblické pUíbEhy) 

Nejstarší stUedovEké literatury – popis prostUedí v žánrech „alba“, „pastorela“, „hrdinský epos“; obraz 

české krajiny v DalimilovE kronice 

UmEní vrcholného stUedovEku – vztah k rodné zemi 

Renesance a humanismus ve svEtové literatuUe  – návrat k pUírodE podle pUírodních zákonitostí 

všestranné poznání (renesance, osvícenství, preromantismus) , Renesance a humanismus v Čechách  

obraz krajiny  

Baroko – vztah k rodné zemi 

2. ročník 

              

 Národní obrození - vlastenectví , vztah k rodné zemi, opEvování české krajiny                                      

Romantismus ve svEtových literaturách– vztah človEka  k pUírodE, Romantismus v české literatuUe- 

obraz pUírody ve vEdomí človEka 

Realismus v české literatuUe, realismus ve svEtové literatuUe– človEk a životní prostUedí – odraz promEn, 

pUístup] a témat v literatuUe, analogie se současností 

Literární smEry 2. poloviny 19. století – májovci, ruchovci, lumírovci – pUírodní lyrika 

Realistická próza a realistické drama– obraz českého venkova, realistické zobrazení prostUedí 

Moderní básnické smEry pUelomu století ve svEtové literatuUe - symbolismus, expresionismus, 

impresionismus pUesunout ze tUetího ročníku 
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3. ročník 

Moderní básnické smEry pUelomu století v české literatuUe , česká moderna, impresionismus, 
symbolismus a dekadence a estetické vnímání tEchto umEleckých smEr], vliv pr]myslové revoluce a 
rozvoje pr]myslu na zmEnu životního stylu a na zmEnu hodnot ve vztahu k životnímu prostUedí 
SvEtová poezie první poloviny 20. století - vliv války na životní prostUedí, pUíčiny a d]sledky 
globálních ekologických problém] – nezodpovEdnost vEdc], zneužití techniky, varování pUed 
narušením pUírodní rovnováhy (pUedválečná próza) 

SvEtová próza první poloviny 20. století  - vliv války na životní prostUedí, pUíčiny a d]sledky 
globálních ekologických problém] – nezodpovEdnost vEdc], zneužití techniky, varování pUed 
narušením pUírodní rovnováhy (pUedválečná próza) 

Česká poezie první poloviny 20. století - vliv války na životní prostUedí, pUíčiny a d]sledky globálních 
ekologických problém] – nezodpovEdnost vEdc], zneužití techniky, varování pUed narušením pUírodní 
rovnováhy (pUedválečná próza) 

Česká próza první poloviny 20. století - vliv války na životní prostUedí, pUíčiny a d]sledky globálních 
ekologických problém] – nezodpovEdnost vEdc], zneužití techniky, varování pUed narušením pUírodní 
rovnováhy (pUedválečná próza) 

České divadlo první poloviny 20. století - vliv války na životní prostUedí, pUíčiny a d]sledky globálních 
ekologických problém] – nezodpovEdnost vEdc], zneužití techniky, varování pUed narušením pUírodní 
rovnováhy (pUedválečná próza)  

Reakce na fašismus a II. svEtovou válku - vliv války na životní prostUedí, pUíčiny a d]sledky globálních 
ekologických problém] – nezodpovEdnost vEdc], zneužití techniky, varování pUed narušením pUírodní 
rovnováhy (pUedválečná próza) 

 

Avantgarda – kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus a environmentální výchova 

Česká a svEtová próza a poezie – vliv války na životní prostUedí, pUíčiny a d]sledky globálních 

ekologických problém] – nezodpovEdnost vEdc], zneužití techniky, varování pUed narušením pUírodní 

rovnováhy (pUedválečná próza) 
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4. ročník 

Česká literatura po roce 1945 – krize mezilidských hodnot, pUíroda vs. človEk, vliv války na životní 
prostUedí 

SvEtová próza, poezie a drama 2. poloviny 20.století - technický rozvoj, nezodpovEdnost vEdc], 
zneužití techniky, varování pUed narušením pUírodní rovnováhy, let do vesmíru, sci-fi = zánik svEta 

Současná česká literatura - vliv prostUedí na psychiku človEka, vyhlídky na pUežití v současné 
společnosti, varování pUed narušením pUírodní rovnováhy, d]sledky pro společnost 

Ekologické pojmy – tvorba slov, čtení a vysvEtlování neznámých pojm]; vEtný rozbor náročnEjších 

definic; slohové práce na téma daných pojm], napU. ekosystémy, ochrana životního prostUedí, vlastní 

pUičinEní žák], recyklace, odborný styl (odborné texty) a ochrana životního prostUedí, umElecký styl a 

ochrana životního prostUedí, úvaha na téma životního prostUedí 

ANGLICKÝ JAZYK / KONVERZACE 

1. ročník 

Konverzační témata a články: Život ve mEstE a na venkovE. ZvíUata, jejich ochrana, ZOO, mazlíčci. 

Nakupování s ohledem na životní prostUedí. 

2. ročník 

Konverzační témata a články: Moderní technologie a životní prostUedí. Problémy životního 

prostUedí. Globální problémy. 

3. ročník 

Konverzační témata a články: Zdravý životní styl. Význam sportu v životE človEka. Počasí, pUíroda, 

živelné katastrofy. Dopravní prostUedky. 

4. ročník 

Konverzační témata a články: Zp]soby cestování, doprava, dopady na životní prostUedí. Hudební 

festivaly. Turismus. Zdraví, péče o tElo, psychické zdraví. ZvíUata a pUíroda. Hlavní témata životního 

prostUedí. Roční období. Charitativní činnost. 

              V rámci pUípravy na maturitní zkoušku se probírají pUímo témata – pUíroda a její svEt, životní 

prostUedí, počasí.  
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RUSKÝ JAZYK  
  1. až 4. ročník 

 

  Rusko – pUírodní krásy Ruska, odlišný životní styl v České republice  a Ruské federaci 

  OdEv – využití pUírodních materiál] v textilním pr]myslu 

  Jídlo – zdravý životní styl, biopotraviny 

  Využití pUekladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoUení vEt s ekologickou tématikou, hry se    

  slovíčky. 

V rámci pUípravy na maturitní zkoušku se ve 4. ročníku probírají pUímo témata – ochrana životního 

prostUedí, klima. 

 

DDJEPIS  
  1 a 2. ročník 

 

  PravEk – antropogeneze, pUírodní náboženství, význam lesa ve vývoji lidské společnosti, zmEny 

klimatu    

  jejich vliv na zp]sob života lidí 

  StarovEk – význam Uek pUi vzniku prvních stát], vodní zdroje a vodní hospodáUství v souvislosti s 

rozvojem                    

  zemEdElství, Uemesla, dopravy, vytváUení lidských sídel a jeho vliv na životní prostUedí, hygiena a 

lékaUství  

  ve   starovEku  

  StUedovEk – vznik stát], význam Uek; kolonizace – zemEdElství – vliv na zmEny v pUírodE; lékaUství –  

  zhoršená hygiena jako d]sledek nevhodných hygienických podmínek, likvidace lesa v pr]bEhu 

zakládání    

  vesnic a mEst a vliv na životní prostUedí, nové zp]soby hospodaUení a jejich vliv na životní prostUedí,    

  zakládání rybník] 

Vliv válek na životní prostUedí – válka a její dopad na život lidí a krajinu  (pUedevším dlouhé válečné 

konflikty) 
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NovovEk – d]sledky válek na životní prostUedí, pr]myslová revoluce a její vliv na demografický a 

ekologický vývoj, zásahy do prostUedí budováním dopravních cest, rozvoj dopravy, první a druhá 

svEtová válka a cílené ničení životního prostUedí napU. užíváním bojových plynu atd. 

Moderní doba -  vodní hospodáUství (napU. zakládání pUehrad) a jeho vliv na životní prostUedí, rozvoj 

pr]myslu a znečiš[ování životního prostUedí (napU. první jaderné elektrárny), ekologické katastrofy 20. 

a 21. století, dopad cíleného ničení životního prostUedí (likvidace zdroj] pitné vody, bojové plyny, 

zbranE hromadného ničení)  

Srovnávání ekologického myšlení a cítEní lidí v historii a v současnosti, jednotlivá období v historii 

lidstva, u nás i ve svEtE, ochrana životního prostUedí u nás, v EU, ve svEtE+historie právních krok] 

sloužících k ochranE životního prostUedí 

Regionální vycházky  (s poznávání památných strom] na území mEsta a okolí, pozorování vliv] 

človEka na životní prostUedí na sídlišti – pozitivní vlivy: napU. rekultivace krajiny, ), Malé SvatoOovice 

a tEžba uhlí a jeho vliv na životní prostUedí 

  

 

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE  

2. ročník 

Psychické jevy:  vliv životního prostUedí na: psychické procesy (napU. vnímání, myšlení a pamE[),  

psychické stavy a  vlastnosti  

City: estetické a morální (radost z krásna, láska k vlasti, rodnému kraji, apod.) 

V]le: charakteristika volního činu ve vztahu k životnímu prostUedí 

Osobnost: vnEjší determinanty osobnosti (prostUedí, vliv pUírodního prostUedí na formování osobnosti), 

vlivy prostUedí na vývoj a rozvoj človEka 

Charakter: charakterové rysy: vztah človEka k hodnotám, práci, k životnímu prostUedí 

regionu. 

Motivace (motivační činitelé) – hodnoty, ideály, zájmy, postoje a místo životního prostUedí 

v nich  

Učení: interiorizace názor] o životním prostUedí 
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Socializace a sociální izolace: človEk jako bytost kulturní a společenská vs. biologická a pUírodní (žijící 

v souladu s pUírodou, „vlčí dEti“, „pUírodní národy“) 

Rodina: otázka rodiny a výchovy k hodnotám, úctE k ŽP 

Sociální skupiny: otázka členství ve skupinách a hnutích zamEUených na environmentální 

tematiku (napU. Greenpeace) 

ZátEžové situace v životE človEka a vyrovnávání se s nimi: mimo jiné napU. globální problémy lidstva, 

ekologické katastrofy, populační exploze, civilizační choroby 

 3. ročník 

Stres a psychohygiena: vliv životního prostUedí na psychické zdraví jedince. Výchova ke zdravému 

životnímu stylu, zásady správné výživy – poruchy pUíjmu potravy, režim dne, tElesné a duševní zdraví, 

relaxace a význam pUírodního prostUedí 

SociálnE patologické jevy 

 

   OBČANSKÁ NAUKA 

  3. ročník 

ČlovEk a kultura vs. pUíroda: pUirozené vs. človEkem vytvoUené a umElé, pUetváUení svEta človEkem, 

masová kultura, konzumní společnost 

Globální problémy současného svEta, ekologie a ekologické organizace 

Integrace – aktivity OSN v oblasti environmentální udržitelnosti 

 

4. ročník 

PUírodní filosofie –antického Tecka, Renesanční pUírodní filosofie -  J. J. Rousseau, F. W. J. 

Schelling (filozofie identity), H. Bergson (vitalismus). 

 

 

 

TECHNIKA ADMINISTRATIVY  
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   1. až 2. ročník 

zaUazování text] na zvyšování rychlosti a pUesnosti psaní se zamEUením  na tématiku d]ležitosti 

tUídEní odpad], poukazujících na vandalství v pUírodE, šetUení vodou a energiemi, ekologické 

problémy apod. 

vypracování pUehled] a tabulek týkajících se stavu ekologie v ČR, Královéhradecku. 

   MATEMATIKA 

1. ročník 

Slovní úlohy: Uešení slovních úloh s tématikou ochrany životního prostUedí a znečiš[ování životního 

prostUedí 

2. ročník 

Slovní úlohy vedoucí ke kvadratické rovnici: Uešení slovních úloh s tématikou ochrany životního 

prostUedí a znečiš[ování životního prostUedí 

3.  ročník  

Statistika: užití statistických údaj] o znečištEní životného prostUedí, spotUeba vody, množství odpadu, 

spotUeba energie a pohonných hmot  pro výpočty statistických prvk] a grafické zpracování 

statistických údaj]. 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 

3. a 4. ročník 

  Slovní úlohy vztahující se ke stavu životního prostUedí a lidské populaci v ČR i ve svEtE. Užití 

statistických               

  údaj] o znečištEní životného prostUedí, spotUeba vody, množství odpadu, spotUeba energie a pohonných      

  hmot pro výpočty statistických prvk] a grafické zpracování statistických údaj]. Výpočty množení 

bakterií    

  geometrickou Uadou. Demografická statistika. 
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FYZIKA  

1. ročník 

Mechanika – zákonitosti v pUírodE 

Gravitace – gravitace ZemE – dopady na životní prostUedí 

Termika – Slunce zdroj energie, tepelné stroje – znečištEní ovzduší 

VlnEní, akustika – negativní vliv na človEka, využití IČ záUení a svEtla 

ElektUina a magnetismus – hospodaUení s elektrickou energií, alternativní zdroje – vliv na životní 

prostUedí, pUemEny energie, elektrické jevy v pUírodE, pp pUi zasažení el. proudem 

Energie – pUemEny energie, zdroje energie v pUírodE 

Optika – význam svEtla pro život 

Jaderná fyzika – využití energie atomu v životE, ekologické dopady 

Atmosférický tlak – vliv rozvinuté společnosti na místní i globální klima 

Molekulární fyzika – nové materiály – dopady do praxe 

2. ročník 

Mechanika – zákonitosti v pUírodE 

Molekulová fyzika a termika- Slunce zdroj energie, tepelné stroje – znečištEní ovzduší 

ElektUina a magnetismus – hospodaUení s elektrickou energií, alternativní zdroje – vliv na životní 

prostUedí,  pUemEny energie, elektrické jevy v pUírodE, pp pUi zasažení el. proudem 

 

3.ročník 

ElektUina a magnetismus - hospodaUení s elektrickou energií, alternativní zdroje – vliv na životní 

prostUedí, pUemEny energie, elektrické jevy v pUírodE, pp pUi zasažení el. Proudem 

Elektrické pohony -  úspory energie 

Elektrické a mechanické kmitání a vlnEní – pUírodní zákonitosti, zdokonalování technologií 

 

4.ročník 
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Optika – význam svEtla pro životní prostUedí 

Speciální teorie relativity- chápání prostoru a času 

 

TECHNICKÁ FYZIKA/TECHNICKÉ MDTENÍ 

4. ročník 

Technická fyzika – prvky elektronických obvod] jako součástky zaUízení pro detekci kvality životního 

prostUedí – diody, tranzistory, zesilovače, zobrazovací jednotky. BOZP.  Ekologické elektrické pohony 

– elektromobily. 

Technická mEUení – jednotky – mEUení veličin ve vztahu k životnímu prostUedí, mEUidla, technické 

materiály s minimální ekologickou stopou. Pružnost, pevnost. Nivelace – plošná nivelace v terénu ve 

vztahu ke krajinE. 

TECHNICKÉ KRESLENÍ 

1. a 2. ročník 
Technické výkresy – součásti a zaUízení pro monitorování  a likvidaci enviromentálních zátEží. 

 

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 

2.  ročník 

Práce s tUetím rozmErem – pochopení svEta kolem nás v tUetím rozmEru. 

 

BIOLOGIE  

3.ročník 

TkánE – vliv životního prostUedí 

Kostra človEka – konverze Ca,P – potravní UetEzec 

Svaly – vliv životního stylu na rozvoj svalové soustavy 

Srdce, krev – nežádoucí vlivy z životního prostUedí 

Dýchací soustava -  rizika vlivu škodlivin v ovzduší na zdraví človEka 
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Trávící soustava - Podstata a pUíčiny civilizačních chorob, zdravý životní styl a správná životospráva, 

potravní UetEzec, nebezpečí alkoholu a drog, negativní d]sledky kouUení, civilizační choroby 

K]že – nemoci ovlivnEné životním prostUedím 

Vztahy mezi organismem a prostUedím, pUírodní ekosystémy (vznik života na Zemi), zdroje znečištEní 

ovzduší; léčivé byliny; narušení ozonové vrstvy (k]že, ochrana pUed UV záUením). 

Hormony – vliv vnEjšího prostUedí, zneužívání ve sportu 

Pohlavní soustava – plodnost žen a muž], negativní vlivy prostUedí na plodnost 

První pomoc – pUi úrazech a bezvEdomí 

Regionální vycházky (poznávání okolí školy, pozorování kvEteny, bEžných živočich]) 

 

4.ročník 

 

PUehled organism] – biodiverzita  

JednobunEčné a vícebunEčné organismy – ukazatelé kvality životního prostUedí 

 Zelené rostliny  - fotosyntéza – význam produkce kyslíku a sacharid] a spotUeby oxidu     

 uhličitého 

 Genetika – dElení bunEk pUi rozmnožování bunEk – vliv životního prostUedí na vznik   

 nádorového bujení 

 PUizp]sobivost - organismy a zmEny vnEjšího prostUedí – promEnlivost organism] 

Mutace – vliv životního prostUedí a človEka 

Genové manipulace – klonování – biologické a morální dopady genových manipulací 

 Genofond človEka – prognózy vývoje do budoucnosti 
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ZEMDPIS  
1. ročník 

Mezinárodní organizace: jejich vliv na stav životního prostUedí a d]sledky 

Evropská unie: problémy životního prostUedí (doprava, odpady, emise) 

globální problémy lidstva: pUírodní a společenské 

globální oteplování a jeho d]sledky 

narušování ozonové vrstvy atmosféry 

snižování úrodnosti p]d - eroze p]dy 

desertifikace – rozšiUování pouští 

znečištEní moUí a oceán] 

nedostatek pitné vody ve svEtE 

kácení deštných prales], úbytek les] 

populační exploze a její následky na pUírodu 

Ohniska svEtových nepokoj]: jejich vliv na pUírodu 

Krajinná sféra a krajina: typy krajiny podle stupnE zásahu človEka  

Česká republika: ochrana životního prostUedí: NP, CHKO, maloplošná chránEná území 

Doprava: dálnice D11 do Polska ano či ne? 

Místní region: Trutnovsko – životní prostUedí, krajina narušená d]lní tEžbou, rekultivace 

Regionální vycházky (negativní vlivy – vliv poddolování území regionu, skládky, hustota dopravy, vliv 

exhalát] blízkých podnik] na životní prostUedí…) 

 

 

 

 

CHEMIE  
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V jednotlivých tematických celcích poukázat na spjatost chemie a okolního životního prostUedí, d]raz 

na pUíklady z region]; ovlivOování nových technologií v chemickém pr]myslu v souladu s pUírodou; 

možné ekologické katastrofy či zneužívání chemických látek, globální ohrožení, terorismus. 

OdpovEdnE a ekonomicky nakládat a pUírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného 

rozvoje a minimalizovat negativní vlivy na životní prostUedí. 

Regionální vycházky (poznávání okolí školy, negativní vlivy chemických látek z blízkých podnik] na 

životní prostUedí…) 

1. ročník 

Prvky periodické soustavy: síra, dusík – problematika tEchto prvk] v ovzduší, pUekročení jejich limit] 

a vliv na zdraví človEka;  

Radioaktivita – vliv na znečištEní prostUedí;  

Voda – ochrana zdroj] pitné vody, znečištEní, čističky vod;  

Kyslík – složení atmosféry, čistota ovzduší, skleníkový efekt, ozonová vrstva, freony;  

Prvky – negativní vliv nEkterých prvk] na životní prostUedí  

Výroba kov] – vliv na životní prostUedí 

Chemické látky – vliv na lidské zdraví – analýza látek v pUírodE – potravní UetEzec apod. 

Dusičnany, fosforečnany – vliv na kyselost p]dy, kyselé deštE, kontaminace p]dy pUi nadmErném 

používání hnojiv. 

2. ročník 

Klasifikace organických látek ve vztahu  prostUedí 

Organické radikály – jejich účinky v životním prostUedí a na lidský organismus 

 Uhlovodíky -  pUírodní zdroje uhlovodík] – ropa, zemní plyn, uhlí – zp]soby zpracování,   

znečištEní prostUedí v místE tEžby, zpracování a spalování 

 Polychlorované uhlovodíky – nebezpečí pro životní prostUedí 

 Nebezpečné areny – vliv na životní prostUedí a zdraví človEka 

 Dusíkaté deriváty uhlovodík] – výbušniny d]sledky pro životní prostUedí 
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 Freony – jejich vliv na životní prostUedí 

 Chemie v denním životE – syntetické polymery – užití plast], tUídEní, likvidace odpad]. 

 

   

3. ročník 

Návykové látky – vztah k lidskému zdraví 

HoUlaviny – nebezpečí pro životní prostUedí  

Výbušniny – d]sledky pro životní prostUedí 

Chemické zbranE - d]sledky pro životní prostUedí 

Biochemie , pochody v živých organismech – zdraví človEka 

 

EKONOMIKA  

3.  ročník 

Aktuální informace ze svEta o globálních ekologických problémech, které mohou zp]sobit krizi v 

ekonomice (dovoz ropy, plynu apod.).  

Teorie reklamy – sociální reklama zamEUená na environmentální problematiku 

OdpovEdnE a ekonomicky nakládat a pUírodními zdroji a odpady 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

1.- 2. ročník 

PowerPoint: tvorba prezentací na téma ochrany životního prostUední nebo znečištEní životního prostUedí 

3.- 4. ročník 

Excel: užití statistických údaj] o znečištEní životného prostUedí pro tvorbu graf] v Excelu 

Internet: vyhledávání informací o nejvEtších znečiš[ovatelích životního prostUedí, o organizacích, které 

se zabývají ochranou životního prostUedí atd. 
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CAD SYSTÉMY 

3.a 4. ročník 

Modelování v CAD systémech – součásti a zaUízení pro monitorování  a likvidaci enviromentálních 

zátEží. 

BEZPEČNOSTNÍ PTÍPRAVA  

3. a 4. ročník 
Tematický celek – OprávnEní policisty v souvislosti s Uízením o pUestupku. Postup policisty a jeho 

oprávnEní je vysvEtlováno na pUestupcích na úseku ochrany životního prostUedí pUestupkového zákona 

č. 200/90 Sb. Téma - Státní fond životního prostUedí České republiky 

 
KRIMINALISTIKA  

3.a 4. ročník 

Tematický celek – ohledání místa činu a fotodokumentace místa činu. VysvEtlení postupu ohledání a 

fotodokumentace na teoretickém pUíkladu černé skládky odpad] navezených na naše území z cizího 

státu. D]raz na bezpečnost pUi zasílání  biologických stop pUíp. dalších stop z míst ekologických havárií, 

ale i obecnE všech biolog. stop napU. za účelem jejich zkoumání na pUíslušných pracovištích či u znalc]. 

ZajištEní a ohledání místa činu u ekologických havárií nebo teroristických útocích. 

 
KYNOLOGIE 
2.ročník  

DEjiny domestikace psa; vhodný výbEr plemene, podle druhu využití správná péče o psa, prevence 

onemocnEní; 

VeterináUství – základní hodnoty zdravého psa, pUíznaky onemocnEní, nejčastEjší onemocnEní, nemoci 

pUenosné na človEka; 

Kenneling – ubytování psa, údržba kotc]; možnosti využití psa; týraní zvíUat; zanedbání péče o zvíUe z 

nedbalosti, pytláctví  
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PRÁVO 
1. až 4. ročník  

Zákon č. 1/1993 Sb . Ústava ČR čl.7 (dbá o šetrné využívání pUírodních zdroj] a ochranu pUírodního 

bohatství) 

LZP a S – z.č. 2/1993 Sb., v návaznosti na čl. 11 odst.3 charakterizující zákaz poškozování lidského 

zdraví, pUírodu a životní prostUedí nad míru stanovenou zákonem 

v pracovním právu je pozornost zamEUena na Bezpečnost a ochranu pUi práci. Z hlavy II zákona č. 

262/2006 Sb., v platném znEní rozborujeme § 103 a d]raznE pak §104 citovaného zákona 

další odvEtví právního Uádu ČR specifikující povinnosti odpovEdných subjekt] jsou aplikována v 

bezprostUedním vztahu dané problematiky 
 

Novela trestního zákona- nové skutkové podstaty trestných čin] vztahujících se k životnímu prostUedí: 

neoprávnEné vypuštEní znečis[ujících látek 

odnímání, nebo ničení živočich] a rostlin 

neoprávnEná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivOujícími užitkovost 

hospodáUských zvíUat 

šíUení nakažlivé nemoci zvíUat 

šíUení nakažlivé nemoci a šk]dce užitkových rostlin 

 
PR¥MYSLOVÝ DESIGN 

Tematický celek „Životní prostUedí“ 

2. ročník 

Vliv pr]myslového designu na životní prostUedí 

TUídEní odpadu, vztah k životnímu prostUedí z hlediska pr]myslového designu 

Praktická cvičení s pUedmEty, materiálem 

Praktická cvičení s modely 

Systém človEk – stroj – prostUedí (nakládáni s odpady vznikajícími pUi výrobE) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY/ TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY/ POŽÁRNÍ 
PREVENCE A ZDOLÁVÁNÍ MIMOTÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

 

3. - 4. ročník 

Technické prostUedky požární ochrany – znečištEní vzduchu nebezpečnými látkami pro zdraví a 

životní prostUedí – detekční pUístroje, dýchací pUístroje. Dekontaminace. Hasící pUístroje a zaUízení. 

Organizace požární ochrany – zákon o požární ochranE, krizové situace ve vztahu k životnímu 

prostUedí, rizika a nebezpečí – druhy rizik pro zdraví a životní prostUedí. 

Požární prevence a zdolávání mimoUádných událostí – požáry – druhy, nebezpečí ve vztahu k 

životnímu prostUedí, zásahy pUi živelních pohromách, zásahy v prostUedí s nebezpečnou látkou. 

           

TDLESNÁ VÝCHOVA/SPECIÁLNÍ TDLESNÁ VÝCHOVA  
 
1. až 4. ročník 

zásady hygieny a zdravého zp]sobu života, péče o své tElo 

pUi soustUedEních (adaptační, branný, speleologický + pUežití, stUelecký) vést žáky k ekologickému 

cítEní, správnému vnímání pUírody, ochranE životního prostUedí (vštEpovat žák]m správný pUístup k 

okolní pUírodE, nešlapat po trávníku, neodhazovat odpadky;  na výletech a exkurzích do pUírody správné 

chování v pUírodE, neplašit zvEU, chovat se tiše a pozornE; více možností nejen vidEt, ale i pozorovat 

živočichy zblízka)   

poznávání vztahu človEka a pUírody - osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v pUírodE, 

pUi zacházení s pUírodou a uplatOovat získané dovednosti v každodenním životE                   
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VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PROVÁDDCÍHO PLÁNU EVVO 
 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. JiUí Mach, koordinátor EVVO                                                                      
Schválil:  Mgr. Viktor Kratochvíl, Ueditel  školy 
 

V Malých SvatoOovicích dne 25. 6. 2020    
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 OpatUení byla plnEna pr]bEžnE: 
 
           1)  Informace pro studenty 
           2)  Kvalifikace vyučujících 
           3)  Informace o ekologických aktivitách – centrální nástEnky, (rok 2019 –    
                svEtový rok chemie a periodické soustavy prvk] a rok 2020 – svEtový   
                rok zdraví rostlin) webové stránky.  
           4)  Péče o okolí školy a interiér školy ( kvEtinová výzdoba a péče o ni) 
                Výsadba stromu pUátelství v areálu školy (Betula alba) 29.5.2019 a  
                 péče o ni v následujícím roce 2020. 
           5)  Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sestaven Roční provádEcí  
                 plán na školní rok 2020/2021. 
           6)  Odpadové hospodáUství - tUídEní nebezpečného odpadu  
                (elektroodpad),  tUídEní plast]. 
           7)  Snižování provozních energetických náklad] (úspora pUi svícení,     
                vytápEní a spotUebE teplé užitkové vody). 
          8)  Projektové dny s tématikou EVVO v pUírodovEdných pUedmEtech: 
                PD - Chemie , Fyzika – poznávání a tUídEní plast] a jejich recyklace,  
                chromatografie rostlinných barviv – chlorofyl (1.10. 2019). 
                PD – Biologie –pUírodovEdná a ekologická naučná stezka Nové Dvory  
                Trutnov (22.10. 2019) , pitva prasečího srdce (24.2.2020, 25.2.1020.), 
                Den ZemE – probráno v rámci distanční výuky (pandemie Covid 19).  
                PD –Technika požární ochrany – soutEž – neprobEhla (pandemie   
                Covid 19).   
            9) Exkurze –enviromentální  exkurze 3.TO – pUečerpávací vodní  
                elektrárna Dlouhé stránE a vEtrné elektrárny Anenská Studánka,  
                naučná stezka Dolní Morava – pUesunuta na záUí 2020 ( Covid 19). 
         10)  KalendáU akcí EVVO ve školním roce 2019 / 2020 byl splnEn na 55%. 
         11) Tématika EVVO byla zapracována do jednotlivých tematických plán]. 
         12)  Probraná témata z EVVO byla zapisována v jednotlivých hodinách do  
                tUídních knih včetnE mezipUedmEtových vztah]. 
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VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PROVÁDDCÍHO PLÁNU EVVO 
 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 
 

BPA Praha 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. JiUí Vedral, koordinátor EVVO                                                                      
Schválil:  Mgr. Viktor Kratochvíl, Ueditel  školy 
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Na naší škole probíhá výuka ekologie a podobných témat jednak v rámci speciálního ŠVP 

v pUedmEtu Biologie a ekologie v prvním pololetí čtvrtého ročníku pro všechny druhy studia. 

V tomto období se žáci soustUedí na témata z klasické fundamentální ekologie a etologie a o 

vztahu človEka, rostlin, živočich] a životního prostUedí. 

V rámci toho se žáci na systému Jokrys dozvEdí o ochranE životního prostUední, invazních 

druzích a dalších aspektech. 

Dále následuje popis fauny a flory ČR, doprovázena botanickými a zoologickými exkurzemi 

do okolí školy a pak i v rámci všech povinných kurz] pUi pobytu v Malých SvatoOovicích. 

Žáci poznávají klasické plané či p]vodní druhy, dále druhy pEstované či zdomácnElé a i 

domestikované. 

V budovE školy sídlí i v patUe zahradnická škola, která má po celé budovE rozmístEné 

pokojové a ostatní rostliny, takže žáci mohou pr]bEžnE pozorovat životní prostUedí specifické 

mikroklima ve školní budovE. Poznají rostliny vysoce odolné v]či prachu, pohybu osob, 

chemikáliím, výkyv]m teploty a dalším nepUíznivým faktor]m r]stu v této specifické nice. 

Další oblastí EVVO na naší škole je recyklace odpad]. Naše škola postupnE testuje nový 

systém recyklace odpad] a umístEní koš]. V prvotní fázi byly v každé učebnE umístEny pouze 

koše na netUídEný odpad a koše na recyklaci plast] byly umístEny pouze na chodbE v každém 

patUe. Stávalo se velmi často, že žáci odpad netUídili a černý koš byl brzy planý odpadem, 

který patUil do koše na plasty či papíry na chodbE. V druhé fázi jsme pUed každou učebnu 

umístili koše na plasty a netUídEný odpad a tím zkusili donutit žáky, aby jejich cesta ke obou 

druh]m koš]. Množství netUídEné odpad] se snížilo na minimum, plastový odpad se tUídí. 

PUesto ale dochází k situaci, kdy je koš na plasty pUeplnEný nebo k situaci, kdy koše na plasty 

nEkdo omylem či úmyslnE hodí jiný odpad. Ve škole máme centrální sbEr papíru, kdy ve 

sborovnE je umístEn velký koš na papír.   

Pro sbEr PET lahví jsou na každé chodby umístEny lisy na PET láhve, ale nejsou zUejmE často 

používány. 

V ekologii se pak podrobnE probírá jednotlivé druhy odpad] vznikajících v domácnosti, na 

pracovišti i ve škole (objemný, komunální, nebezpečný, toxický, biohazard..) a zp]soby jejich 

zpracování. V plánu na rok 2020 je návštEva ZEVO (spalovna Malešice), ale v současné dobE 

kv]li probíhající rekonstrukci je nápad exkurzí zastaven. 
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Posledním ekologickým tématem je trvale udržitelný rozvoj. Žáci se seznámí s principy TUR, 

zásadou sedmi generací a konceptem smart cities/home/school. V rámci semináUe žáci 

navrhují pUíslušné principy a jednoduchá opatUení, která by vyhovovala výše uvedeným 

zásadám a princip]m. 

 

 

Plán akcí v rámci EVVO na rok 2020 

Více zintenzivnit tUídEní odpad] (po celý kalendáUní rok) 

NávštEva ZEVO (v okamžiku, kdy opEt spustí)  

 

Vyhodnocení plánu: 

V rámci teoretické výuky a úkol] pro EVVO v rámci výuky všeobecnE-vzdElávacích 

pUedmEt] se vše podaUilo splnit. V d]sledku opatUení kv]li covid19 nebylo možno v druhém 

pololetí konat akce v rámci výuky mimo budovu školy. 

Na rok 2020-21 je plán témEU totožný. Všechny akce v exteriéru v rámci výuky BiE nebo na 

akcích poUádaných školou v rámci ŠVP probEhnou. 

 

 

 

 


































