Program EVVO na školní rok 2017 – 2018
Úkoly: 1. Sestavení a zahájení činnosti školního ekotýmu
2. Zařazení EVVO do výuky
3. Ekologické pořady pro žáky
4. Projektové dny
5. Další akce školy
6. Spolupráce s mimoškolními organizacemi či fyzickými osobami
7. Ekologizace provozu školy
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
9. Financování EVVO
10. Osvěta
1. Ekotým - Využijeme již zavedený žákovský parlament též pro činnost ekotýmu. Budou se
zabývat ekologizací školy a dalšími environmentálními tématy ve svém okolí.
2. Zařazení do vyučovacích hodin
Ekologická výchova prolíná všemi vyučovacími předměty ve všech ročnících / viz.
Environmentální výchova v jednotlivých předmětech- tabulky/. Žáci 7. a 8. ročníku
mají v předmětu pracovní činnosti práci na pozemku školy. Environmentální výchova
je obsažena též v projektových dnech.
3. Environmentální pořady pro žáky
a/ Účast na olympiádách a dalších soutěžích přírodovědných, výtvarných i literárních
b/ Program Podblanického ekocentra Vlašim „Od zrnka k bochníku“, návštěva para
ZOO pro žáky 2. ročníku (hradí škola)
c/ Včelí svět v Hulicích /výukový program 3. ročník/
d/ Program Dům vody Hulice „…“ nebo „Svět barev“ ve Vlašimském ekocentru pro
žáky 4. ročníku (hradí škola)
e/ Program Podblanického ekocentra Vlašim „Co se skrývá na dně“ pro žáky 6. ročníku
(hradí škola)
f/ ORNITA, program „Krkavcovití“ pro 2. až 7. ročníky (příspěvek SRPŠ)
4. Projektové dny
a/ celoškolní projektový den ke Dni Země a ke Dni dětí
b/ projektový den nižšího stupně Den zvířat
c/ celoškolní projektový den v závěru roku Chování za mimořádných situací (žáci
nacvičují pod vedením členů zdravotnického kroužku první pomoc, zúčastní se besedy a
představení techniky hasičů a policie)
d/ ročníkové projekty Naše hory (8. r.), Středověká Kutná Hora (7. r.)
5. Další akce školy
a/ třídění odpadu ve třídách (koše na bioodpad, plasty, směsný odpad)
b/ sběr papíru
c/ sběr plastových víček pro Dobrého anděla
d/ žáci 4. ročníku vysadí další pohádkový strom v areálu školy / Noc s Andersenem/
e/ literární a výtvarná soutěž ke Dni Země
f/ recitál a dramatizace soutěžních prací ke Dni Země, vydání sbírky dětských básní
g/ žáci se po třídách střídají v úklidu okolí školy (viz plán)
h/ exkurze a výlety, besedy, výchovné programy/ viz 5. bod/
problémových situací, stanovovat a dodržovat pravidla

i/ kurzy pro seniory, kde žáci pod dohledem učitelů seznamují občany s prací na
počítači
6. Spolupráce s mimoškolními organizacemi či fyzickými osobami
a/ Podblanické ekocentrum ve Vlašimi / výukové programy pro 2. a 6. třídy/ (Císařová)
b/ Dům vody v Hulicích /výukový program 4. ročník/ (Císařová)
c/ Včelí svět v Hulicích /výukový program 3. ročník/
d/ ORNITA, program „Krkavcovití“ pro 2. až 7. ročníky (Císařová
c/ Městský úřad ve Zruči nad Sázavou / beseda o životním prostředí v našem městě/
(Císařová)
d/ policie a hasiči v rámci projektového dne „Chování za mimořádných situací“
e/ spolupráce s místními firmami Asmo Czech s. r. o., Wikov Sázavan s. r. o., BOKI
industries a.s., TRW Autoelektronika s. r. o., Variel a.s.
f/ Prostor plus o. p. s. Kolín
g/ s agenturou JLM Praha – Beseda o obezitě, Dospívání pro 6. r., Energetika v ČR pro
9. r. (Vernerová, Nulíček)
h/ exkurze do zručské biokotelny - 8. třídy (Císařová)
i/ exkurze do čističky odpadních vod - 6. třídy (Císařová)
7. Ekologizace provozu školy a třídění odpadů
V celé škole se postupně modernizovalo sociální zařízení s úsporným splachováním,
automatickým zhasínáním světel, je vyměněno osvětlení ve třídách i topná tělesa. Ve
třídách i v celé škole třídíme odpad. Ve třídách jsou koše na bioodpad, umělé hmoty a
směsný odpad, v pracovně Vv a ve třídách nižšího stupně jsou koše nebo papírové
bedny na papír. Je nově vybudována venkovní učebna. Školní pozemek je též
upravován pro účely environmentální výchovy.
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Koordinátorka EVVO i další učitelé se účastní školení, seminářů podle potřeby, zájmu a
aktuálních nabídek
Školení celého sboru Učitel manažer inkluzivní třídy
Tradičně se zástupci nižšího i vyššího stupně zúčastní středočeské pedagogická
konference Výchova a vzdělání pro život pořádané Podblanickým ekocentrem Vlašim
Informace a náměty ze sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V
(registrace v lednu 2017)
8. Financování EVVO
V rozpočtu školy počítáme s finanční částkou na doplňování pomůcek pro realizaci EVVO,
na výukové programy pro žáky, semináře pro učitele, na zaplacení výukových programů
ekocenter 2., 4. a 6. třídám. Na další výukové programy přispívá SRPŠ
9. Osvěta
- ankety k projektům
- informace na internetových stránkách
- články do novin
- nástěnky
- vytvoříme EVVO koutek ve školní knihovně
Zpracovala Pavla Císařová, školní koordinátor EVVO, 28. 8. 2017

