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SWOT analýza EVVO na škole 

Učitelům bylo rozdáno 37 dotazníků, vráceno bylo pouze 23 dotazníků. 

 

Silné stránky (Strenghts) – co se škole daří: 

Vyplnilo 23 učitelů. 

 Třídění odpadu, sběr víček, papíru, baterií, elektroodpadu. (20x) 

 Dostatek didaktických pomůcek. (12x) 

 Zapojování žáků do aktivit a projektů. (11x) 

 Využívání školní zahrady a její revitalizace. (10x) 

 Pozitivní vztah žáků k ekologii. (6x)  

 Organizační schopnosti a aktivita koordinátorky. (5x) 

 Měsíční plány EVVO. (4x) 

 EVVO na webu školy. (2x) 

 Zařazování průřezových témat EV do ŠVP. (2x) 

 Sběrové aktivity. (1x) 

 Recyklace materiálů. (1x) 

 Podpora vedení školy. (1x) 

 Zájem pedagogických pracovníků. (1x) 

 Účast v soutěžích. (1x) 

 Informovanost na nástěnce. (1x) 

 

Slabé stránky (Weaknesses) – kde máme problémy: 

Vyplnilo 17 učitelů.  

 Neochota žáků, lenost, lhostejnost, chybí motivace. (4x) 

 Snižování dotace Pracovních činností. (3x) 

 Velké množství projektů. (2x) 

 Velká spotřeba papíru. (2x) 

 Velká spotřeba energií a vody. (2x) 

 Chybí realizační tým. (1x) 

 Nedostatek financí – ceny za umístění v soutěži, úprava zahrady. (1x) 

 Slabá motivace a zapálenost učitelů. (1x) 

 Nedostatek času – složité propojení učiva s projekty. (1x) 

 Malá aktivita vyšších ročníků. (1x) 

 Větší propagace na chodbách školy. (1x) 

 Sponzorování školy. (1x) 
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 Nepořádek na zahradě a ve skleníku. (1x) 

 Kompost v šíleném stavu, nemá řád. (1x) 

 Chování žáků a rodičů před školou – kouření. (1x) 

 

Příležitosti (Opportunities) – co bychom mohli pro rozvoj EVVO využít: 

Vyplnilo 23 učitelů. 

 Využívat více školní zahradu – ekopark, naučná stezka, školička. (9x) 

 Výuka v tematických blocích. (3x) 

 Spolupráce s rodiči a firmami. (2x) 

 Spolupráce s centry ekologické výchovy. (2x) 

 Více exkurzí. (2x) 

 Nákup nových pomůcek. (2x) 

 Přednášky o odpovědném jednání vůči přírodě. (1x) 

 Chov zvířat. (1x) 

 Seznámení s výrobky z recyklací. (1x) 

 Využití grantů, sledovat výzvy a projekty. (1x) 

 Podpora zřizovatele. (1x) 

 Prezentace aktivit a úspěchů na veřejnosti. (1x) 

 Zájmová činnost zaměřená na EVVO. (1x) 

 Tematické celky – projektové dny. (1x) 

 Nepodporovat projekt Mléko do škol – vznik odpadu. (1x) 

 Vytvořit modely zdrojů energie – větrná a sluneční elektrárna. (1x) 

 Využívat více park Šibeník. (1x) 

 

Ohrožení (Threats) – co by mohlo ohrozit zdárnou realizaci EVVO ve škole: 

Vyplnilo 21 učitelů. 

 Nezájem žáků. (8x) 

 Nedostatek finančních prostředků. (7x) 

 Nevhodné chování žáků. (7x) 

 Nezájem učitelů. (5x) 

 Nezájem rodičů. (4x) 

 Nedostatek času. (2x) 

 Nedostatek materiálu. (2x) 

 Přesycenost, mnoho aktivit. (1x) 

 Nedostatečná motivace pro učitelky, pak pro děti. (1x) 
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 Demografické složení žáků ve třídách. (1x) 

 Špatná informovanost, nekoordinovanost. (1x) 

 Ukončení činnosti koordinátorky. (1x) 

 

 

Dne: 6. 5. 2019                                                                                 Zpracovala: Mgr. Jana Hofferová 


