Základní škola, Dětský domov,
Školní družina a Školní jídelna
Vrbno p. Pradědem
nám. Sv. Michala 17,
příspěvková organizace
793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ: 00852619

Roční plán EVVO pro školní rok 2020/2021
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je celosvětově uznávaný obor, který je
po desítky let rozvíjen i v České republice. Cílem environmentální výchovy v České
republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro
environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a daných
možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.
Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské
a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského
chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a
právních prostředků.
Průřezové téma Environmentální výchova je ve Školním vzdělávacím programu realizováno
formou začleňování EV témat do výuky jednotlivých předmětů s důrazem na využití
mezipředmětových vztahů, na chápání souvislostí, se zařazováním řešení problémových
úloh a her pro globální výchovu. Získané poznatky budou uplatňovány a prohlubovány
při školních akcích uvedených v Ročním plánu EVVO (projektech, soutěžích, tematických
dnech apod.). Plán bude dle aktuální situace doplňován a konkretizován.
Pro správné plnění úkolů EVVO budou pro celou organizaci celoročně zabezpečena
výměna odpadních nádob na třídění odpadu. Na úseku školy a domova vymezit úkol
pro žáky a děti ve věci hlídání správného třídění odpadu – tyto děti budou oceněny
v rámci Města Vrbno pod Pradědem.
Ve školním roce 2019/2020 se zaměřit na výuku v přírodě, věnovat maximální pozornost
školní zahradě a využití dřevostavby, vypracovat projekt na její znovu otevření a využití
těchto prostor pro výuku přírodopisu, přírodovědy a dalších předmětů. Tuto stavbu
využívat v maximální možné míře také pro děti dětského domova – výuka k ekologii.
Nastavit tuto skutečnost i do plánu práce dětského domova.
Na úseku ZŠ jmenuji odpovědnou osobou v oblasti EVVO pana Mgr. J. Kuzníka, na
úseku DD pana Romana Marka a paní Moniku Markovou.
Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace, Mgr. Jiří Kuzník, globální koordinátor EVVO
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Celoroční aktivity organizace

Termín

Název akce

použité
prostředky

Recyklohraní:
sběr
drobného
elektroodpadu a baterií, plnění
soutěžních
úkolů
(celorepublikový
projekt)

PL a zadané
úkoly,
všichni
zajištění
odvozu

Celoroční aktivity organizace

kontrola
Odpadové hospodářství: sběr papíru, sběrných
hliníku, třídění plastů, papíru, skla apod. nádob,
(celoorganizační projekt).
zajištění
odvozu
Nákup ekolog.
prostředků

šetrných

Žijeme
v Jeseníkách
vyučování)

všichni

nabídka
čistících ekolog.
šetrných
výrobků

(tematické

Různé

EWA (environmentální výchovné a
vzdělávací aktivity), měsíční aktivity Různé
vztažené k výrazným tématům EVVO

Účast školy v síti M.R.K.E.V.

Zúčastnění

Zaplacení
ročního
poplatku,
časopis
Bedrník

Vyhledávání soutěží, programů, učeb. přehled
pomůcek, vzdělávacích akcí pro žáky i nabídek akcí,
pedagogické pracovníky v rámci EV
soutěží

Zodpovídající
pracovníci

ZŠ: JK, DD: RM a MM

ZŠ: JK, DD: RM a MM,
ŠD: MP, ŠJ: MaP

JK

všechny
ročníky

Vyučující

4.-9. ročníky

Vyučující

Vedení, JK

Vedení
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Měsíční rozpis akcí

Termín

Název akce
Sběr kaštanů, žaludů
Dravci - Nictea

září

říjen

prosinec

druhý
Vyučující, RM,
stupeň, DD MM
ZŠ, ŠD

učitelé,
vych.ŠD

škola

vyučující

ZŠ, ŠD

fotoaparát

ZŠ

učitelé,
vych.ŠD
vyučující,
vychovatelé
učitelé
učitelé,
vych.ŠD
vyučující

Lyžování, bobování

výzbroj a výstroj

ZŠ

učitelé

Lyžování, bobování

výzbroj a výstroj

DD

vychovatelé

Od semínka ke chlebu

tematická výuka ZŠ

učitelé

Úklid prostoru okolo DD

výbava pro úklid DD

vychovatelé

Jarní příroda – živočichové a rostliny na jaře, výtvarné a psací
ZŠ
tematické vyučování
potřeby
pomůcky dle
Den Země
požadavků
ZŠ
vyučujících
Včelí domeček

tematická výuka ZŠ

Hmyzí hotel - tvorba hmyzího hotelu ve
technické práce DD
spolupráci s D.Valachem
pracovní
Př. vycházka - úklid okolo Mirkova pramene
ZŠ, DD
pomůcky, pytle
tem. výuka na
Kolo a já
téma vybavení ZŠ
kola a BESIPu

vychovatelé

učitelé
vyučující
vyučující
vychovatelé
vyučující,
vychovatelé
učitelé

Cykloturistický výlet

výlety

DD

vychovatelé

Krásy Pradědu a Jeseníků

výlety

ZŠ, DD, ŠD

učitelé, vych.
ŠD a DD

Školní výlety
červen

JK, RM, MM,
ŠD

učitelé,
vych.ŠD

Stavby ze sběhu, úklid sněhu

květen

ZŠ, DD, ŠD

tematické
ZŠ, ŠD
vyučování
zimní oblečení,
DD
pomůcky

leden

duben

MM, RM, Ř

pracovní
ZŠ, DD
pomůcky, pytle
zážitkové
Zahrada
ZŠ
vyučování
Zimní příroda - živočichové v zimě, proměny výtvarné a psací
ZŠ, ŠD
přírody, tématické vyučování
potřeby

Živočichové v zajetí

březen

výtv.pomůcky

DD

Př. vycházka - úklid okolo Mirkova pramene

Lesy ČR - beseda o lese v zimě

únor

fotoaparát

přírodní
Proměny přírody, živočichové na podzim:
materiály,
vycházky, doprovodné aktivity, soutěže
výt.potřeby, PL
Praktický nácvik
Kurz První pomoci - zabezpečí Ř přes HZS
krizových situací
přírodní
Den stromů - projektový den
materiály,
výt.potřeby, PL
objednat
Lesy ČR - beseda
besedu, Ř
Př. vycházka - sběr a práce s přírodninami

listopad

použité
Zúčastnění Zodpovídající
prostředky
skladovací
učitelé, vych.
pytle,
zajistit ZŠ, DD, ŠD
DD a ŠD
odvoz

Ekoden na ZŠ
Úklid prostoru okolo DD

výukové
ZŠ
programy
pobyt v přírodě,
naučné výlety, ZŠ
puzzle aj.
výbava pro úklid DD

učitelé
učitelé
vychovatelé

