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Akční plán EVVO na rok 2018/2019 

 

Na tvorbě akčního plánu se s koordinátorkou EVVO podíleli učitelé 1. stupně a 

přírodovědných předmětů 2. stupně. Na základě zkušeností z předchozích let a aktuální 

nabídky byly vybrány návrhy programů, které vhodně doplňují výuku a splňují stanovené 

výchovně-vzdělávací a dlouhodobé cíle. 

 

 

A/ Dlouhodobý cíl:  

Koordinátor EVVO zajišťuje nabídku programů, žáci navštěvují ekologické programy a ekologická 

centra, besedy a programy v terénu a v naší škole, pracují na projektech a dlouhodobém programu . 

 

Výchovně-vzdělávací cíl:  

žák lépe rozumí vztahům v přírodě, chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy 

 

Aktivita Místo  Určení Termín plnění V předmětu 

Planeta Země 3000 Kino Světozor 5. – 9. třída únor 2019 př, ze 

Ornita  - Ptáci na obzoru učebna Ch 1. - 9. třída březen 2019 př, prv, ek, z 

Kroužkování ptáků školní zahrada 1. - 9. třída květen př 

Soutěže – dle vyhlášení MČ 

Praha 4 

zahrada 1. - 9. třída do června 2017 př, prv, ek, 

čp 

Sdružení Tereza - různé 

programy 

- program Globe 

- Les ve škole  

Tereza, škola 

učebna, terén 

1. stupeň 

6. – 9. třída 

 

září - červen přp, přv, př 

 

 

Volitelné aktivity pro 

jednotlivé třídy 

Místo Určení Termín plnění V předmětu 

Toulcův Dvůr – různé 

programy 

Toulcův Dvůr 1. stupeň říjen - květen přv, prv 

Lesy hl. m. Prahy – různé okolí školy 1. – 7. třída září - červen vl, přv, prv, 
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programy Krčský les a další   př, přp 

Ekocentrum Podhoubí - 

různé programy 

Podhoubí 1. stupeň září - červen přv, prv 

Hvězdárna – různé programy 

 

Hvězdárna 1. - 9. třída říjen - květen 

 

přv, př, přp, 

ze 

Planetárium – různé 

programy 

Planetárium  1. – 9. třída 

 

říjen - květen 

 

přv, př, ze, 

přp 

IMAX – různé programy IMAX 2. stupeň září - červen př, ze, přp 

Botanická zahrada Botanická 

zahrada  

1. – 9. třída září - červen prv, přv, př, 

ze, přp 

ZOO ZOO 1. – 9. třída září - červen prv, přv, př, 

ze 

Den Země škola, např. park 

Družby… 

1. – 9. třída duben různé 

Ukázky dravců tělocvična 1. - 9. třída celý rok př, prv 

Vycházky, besedy, třídní 

projekty výlety, ŠvP, 

botanická stezka, výuka na 

zahradě 

učebna, terén, 

třída, školní 

zahrada,  

1. – 9. třída 

 

 

celý rok různé 

Muzea  muzeum 1. – 9. třída září - červen různé 

Využívání kompostérů 

(plastový, 3-komorový 

dřevěný a otočný) 

zahrada 1. - 9. třída září - červen čp 

 

Semináře pro učitele Místo učitelé Termín 

Krajská konference EVVO Toulcův Dvůr Bärtlová podzim 2018 

Konference koordinátorů EVVO Galerie Bärtlová 2.4..2019 

Osoby zodpovědné za výběr vhodného pořadu a  realizaci:  

koordinátor EVVO  a: 

1. stupeň – třídní učitelé 

2. stupeň – učitelé odborných předmětů, třídní učitelé 
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Plánované akce mohou být upřesněny, změněny a upraveny podle aktuální nabídky v průběhu 

školního roku, jednotlivé programy z nabídky si vybírají učitelé přírodovědných předmětů a třídní 

učitelé 1. stupně. 

Vysvětlivky předmětů: 

prv - prvouka, přv - přírodověda, př - přírodopis, ze - zeměpis, přp - přírodovědné praktikum, ek – 

ekologie, člověk a práce – čp, různé - výtvarná výchova, český jazyk… 

 

B/ Dlouhodobý cíl: 

Ve třídách a na chodbách budou umístěny nádoby na třídění papíru, plastů, víček a bioodpad, 

žáci se zapojí do sběru a do různých soutěží – Zlatá stezka, o nejkvalitnější kompost… 

Finanční odměny ze soutěží budou využity na úpravu zahrady.  

Kontejner na sklo je před školou. 

 

Výchovně-vzdělávací cíl: 

žák je zodpovědný za své chování 

 

Aktivita Místo Osoby určení Termín 

plnění 

sběr papíru kontejner před školou 1. - 9. třída 1x měsíčně 

třídění odpadu (plasty, 

papír, směsný odpad) 

chodby, třídy 1. - 9. třída denně 

třídění bioodpadu některé třídy, kabinety, chodby žáci i učitelé denně 

sběr baterií kontejner před vrátnicí 1. - 9. třída denně 

sběr plastových víček třídy, chodby 1. - 9. třída denně 

příprava záhonů a kompostu zahrada 1. - 6. třída celý rok  

 

Zodpovědná osoba za sběr papíru: Jan Steinbauer 

Zodpovědná osoba za třídění odpadu a bioodpadu: třídní učitel, Daniela Bärtlová 

 

C/ Dlouhodobý cíl: 

Školní zahrada je částečně prořezána a upravena, zmapována, je vybudován nový kompost  a 

ornitologicko-botanická stezka, na stromech jsou umístěny budky (vlastní výroba dětí) a je 
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instalováno několik krmítek a pítek. Děti se podílejí na údržbě zahrady a záhonů nejen prací 

při pěstitelských pracích, ale i svými návrhy. Byla vyměněna dvířka u ptačích budek.  Finance 

je částečně možné získat účastí v soutěžích. Nově jsme od Ornity získali solární pítka. 

 

Výchovně-vzdělávací cíl: 

žák vysvětlí vliv člověka na změny v přírodě 

 

Aktivita Místo Osoby určení Termín plnění 

prořezání stromů a keřů zahrada,  Jan Steinbauer zima 2016/17 

údržba kompostu a záhonů zahrada 1. - 6. řída září - červen 

údržba ornitologické stezky zahrada 1. -9. třída září - červen 

kroužkování ptáků zahrada 1. - 9. třída duben - květen 

výroba krmítek a pítek, doplňování 

potravy, sledování ptáků 

učebna 1. - 9. třída prosinec - 

leden 

nákup pomůcek a vylepšení zahrady  zahrada 1. - 6. třída celý rok 

 

Zodpovědná osoba: Daniela Bärtlová, učitelé přírodovědných předmětů 

 

D/ Dlouhodobý cíl: 

učebny jsou modernizovány, úspora energie 

 

Výchovně-vzdělávací cíl: 

žák vystupuje na veřejnosti, prezentuje a obhajuje výsledky své práce 

 

Aktivita Místo Osoby určení Termín plnění 

postupná výměna starých 

monitorů a počítačů za 

nové, projektorů a 

počítačů 

kabinety, sborovna, 

učebny 

učitelé, žáci září - červen 

zhasínání světel na chodbě 

během vyučování, 

v učebnách, kde se neučí 

učebny, chodba učitelé, žáci září - červen 

 


