
ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO 

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

 

OBLAST: VÝUKA PRO VŠECHNY ŽÁKY 

 

Akce – popis, realizace, zúčastnění Termín realizace 

EV jako průřezové téma je zařazena do vyučovacích předmětů  celý školní rok 

Třídění odpadu vzniklého během výuky na papír, plast a směsný odpad. 

Celá škola. 

celý školní rok 

Návštěva stezky pro nevidomé a slabozraké s názvem Tma přede mnou, 

tma za mnou organizované oddělením environmentální výchovy Správy 

KRNAP.  

 září 2020 

 

V rámci Evropského týdne mobility účast na oslavě Dne bez aut.  

Celá škola. 

17. září 2020 

Projekt Krkonoše. Jednodenní exkurze do hor. Rozvržení tras je dáno tak, 

aby během školní docházky žáci navštívili co nejvíce zajímavých míst 

v Krkonoších. Žáci se podílejí na přípravě exkurze a získané poznatky 

následně zpracovávají. Účastní se celá škola. 

září a říjen 2020 

Pobytový kurz na Rýchorské boudě pro 6. ročník. Kurz je seznamovacím 

pobytem s environmentální náplní.   

4. 10.-10.10. 2020 

Příprava výrobků z přírodnin v rámci pracovních činností. Nejzdařilejší 

budou zastupovat naši školu v soutěži Kaštaňák, kterou vyhlašuje 

environmentální oddělení Správy KRNAP. 

podzim 2020 

Využití přednášky oddělení environmentální výchovy Správy KRNAP 

Geologie a geomorfologie Krkonoš – 9. třídy 

leden 2021 

Projekt den zimních sportů. Jednodenní exkurze do okolí města doplněná 

o sjezdové nebo běžecké lyžování. Účastní se celá škola. 

leden – březen 

2021 

Účast na akci Naše myslivost organizované environmentální výchovou 

Správy KRNAP – 7. třídy 

zima 2021 

Projekt Den Země. Jednodenní exkurze na místa, která se pro jednotlivé 

třídy každoročně obměňují např. třídírna odpadu, čistička odpadních vod, 

sběrný dvůr, útulek pro poraněné a handicapované živočichy, kamenolom, 

duben 2021 



podnik na recyklaci papíru, včelař, zpracovatel ovčí vlny, chovatel ryb, 

zemědělec. Vybrané třídy se zúčastní programu připraveného MAS  

„Přiďte pobejt“. 

Třídenní vodácký kurz v krásném prostředí Divoké Orlice pro žáky 8. tříd. květen – červen 

2021 

Branný den - závod družstev, plnění úkolů ve vztahu k přírodě.  

Celá škola, úkoly přizpůsobeny věku dětí. 

květen – červen 

2021 

 

OBLAST: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA ŽÁKŮ 

 

Školní kola biologické, chemické, dějepisné a zeměpisné olympiády. Pro 

žáky 2. stupně. Nejlepší postupují do okresního kola. /dle vývoje 

epidemiologické situace/. 

celý školní rok 

Projekty školní družiny pro žáky 1. - 4. třídy. v průběhu celého 

školního roku 

 

OBLAST: LIDÉ - PERSONÁL ŠKOLY 

 

Vzájemná spolupráce všech pedagogů při organizování akcí  

s environmentálním obsahem  

v průběhu celého 

roku 

DVPP - dle aktuální nabídky školících center, celý učitelský sbor v průběhu celého 

roku 

 

 

OBLAST: PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍHO AREÁLU 

 

Třídění odpadu vznikajícího při běžném provozu školy na papír, plast  

a ostatní odpad. 

v průběhu celého 

roku 

Péče o zeleň uvnitř i vně školy, vytvoření prostředí blízkého k přírodě. 

Péče o rostliny v budově školy, o květinový záhon před budovou školy,  

o trávníky a prostranství v okolí školního hřiště. 

v průběhu celého 

roku 

Snaha o získání finančních prostředků k úpravám školní budovy,  

aby byla co nejvíce ekologicky úsporná. 

v průběhu celého 

školního roku 



Výchova žáků, učitelů i nepedagogického personálu ke snižování spotřeby 

energií i materiálu, k používání prostředků co nejméně poškozujících 

životní prostředí. 

v průběhu celého 

školního roku 

 

OBLAST: SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OKOLÍM 

 

Využití nabídky programů SEV – SEV Střevlík Oldřichov v Hájích, 

SEVER Horní Maršov, oddělení environmentální výchovy Správy 

KRNAP. 

v průběhu celého 

školního roku 

Vytvoření kontaktů s organizacemi potřebnými k zajištění programu  

Dne Země. 

průběžně 

Rozvoj dobrých vztahů s firmou zajišťující svoz odpadu. průběžně 

Prezentace činnosti školy v oblasti EV na webu a v místním tisku průběžně 

Spolupráce s MěÚ Jilemnice v rámci projektu Zdravé město průběžně 

 

OBLAST: MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A FINANCOVÁNÍ EVVO 

 

Péče o pomůcky a materiál k EV průběžně 

Podání žádostí o grant především na projektové vyučování podle termínů 

uzávěrek grantů 

Jednání o podpoře EV z rozpočtu školy průběžně 

 

 

 

     Plán bude realizován s ohledem na epidemiologickou situaci v průběhu 

školního roku. 
                                                                                            

                                                                                                     zpracovala Renata Šulcová 

                                                                                                             koordinátor EVVO 


