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Program EVVO
Cílem EVVO na škole je usměrňování postojů žáků k filosofii trvale udržitelného života na Zemi,
k uplatňování zásad slušného a ohleduplného chování ve vzájemných vztazích a ve vztahu člověk –
životní prostředí.
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Typ školy:
 objekt školy je tvořen hlavní budovou, budovami školek a družiny
 školní pozemky a zahrada přiléhají k budovám
 kolem školy vede stezka s informačními panely – Kahan
 v okolí školy řadová zástavba a menší sídliště
 nedaleko školy les, louky, pole
Základní cíle plánu výchovy:
 seznámit žáky se zákonitostmi životního prostředí
 snažit se vypěstovat u žáků zdravý způsob života
 připravit žáky na řešení problematiky trvale udržitelného rozvoje
 vytvořit model žádoucího ekologického myšlení žáků i učitelů
 poukázat na následky neuvážených aktivit a hledat možnosti nápravy
 vytváření správné hierarchie hodnot
 podpořit exkurze, výlety s tematikou EMV
 prohloubit mezipředmětové vztahy
 využívat dostupnou literaturu s ekologickými tématy
 průběžné vzdělávání
 účast na akcích pořádané pro garanty EMV
 klást důraz na průřezové téma environmentální výchova ve školním vzdělávacím programu

Hlavní úkoly:
 v jednotlivých předmětech uplatňovat průřezové téma
 pokračování ve spolupráci s jinými organizacemi – Lipka, DDM, ZOO
 v organizaci školy vytvářet předpoklady pro zdravý životní styl
 dbát na estetickou úpravu prostředí školy a jejího okolí
 efektivní využití stezky Kahanu
 pokračovat v dlouhodobých sběrových aktivitách:
o sezónní sběr plodů
o tříděný sběr papíru
o sběr plastů a papíru do speciálních nádob
 příprava dětí na předmětové soutěže
 realizace vycházek, exkurzí
 pokračovat v metodice a realizaci komplexní ekologické výchovy – MRKEV
 shromažďování materiálu pro EMV – kabinet př. Věd a matematiky
 Šetření vodou a el. energií
Spolupráce:
 s rodiči (získat zájem rodičů pro ekologické aktivity školy – třídní schůzky)
 zapojení v síti škol – MRKEV, KONEV
 s OÚ (zapojení do projektů školy – jarní úklid)
 s DDM – žádoucí trávení volného času dětí (informace na nástěnce v přízemí budovy ZŠ)
 s ostatními školami a školními zařízeními – společná účast na akcích
Záměry:
 využití dat v kalendářním roce
16. září
22. září
1. října
4. října
10. října
16. října
16. listopadu
17. prosince
26. ledna
21. března
22. března
23. března
1. dubna
7. dubna
21. dubna
22. dubna
1. května
24. května
31. května






Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
Evropský den bez aut
Světový den lidských sídel
Světový den zvířat
Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
Světový den výživy
Den bez cigaret
Úmluva o světovém dědictví
Mezinárodní den památky obětí holokaustu
První jarní den
Světový den vody
Světový den meteorologie
Den ptactva
Světový den zdraví
Den proti hluku
Den Země
Mezinárodní den ptačího zpěvu
Evropský den parků
Světový den bez tabáku

přírodovědné a výtvarné soutěže
průběžné a postupné zařazování osvědčených environmentálních aktivit do jednotlivých
ročníků mateřských škol, prvního i druhého stupně tak, aby se tyto činnosti staly
každoroční tradicí – odpovídají třídní a učitelé v jednotlivých předmětech. Materiály a
postupy je možné konzultovat s vedením školy – Mgr. Radkou Bochníčkovou a vedoucí
předmětové komise př. věd – Ing. Lenkou Valešovou
materiály pro EVVO jsou uloženy ve druhém patře budovy ZŠ, v přírodovědných sbírkách

Plán
ZÁŘÍ:
 příroda pozdního léta, rozmanitost okolní přírody
 vycházky, cvičení a pozorování v krajině, vztahy přírodního i přetvořeného prostředí, vlivů
člověka
 zobrazování přírodních forem (sběr přírodního materiálu), výtvarné práce
 adopce zvířátka, ZOO Brno, I. stupeň
ŘÍJEN:
 význam stromů v krajině a pro každého člověka
 poznávání a využití listů v přírodovědných i výtvarných předmětech
 rozhovory o ohrožení stromů (kyselé deště, škůdci)
 sběr kaštanů
 vycházky podzimní přírodou
 úprava školního pozemku - PKč
LISTOPAD
 přeměna estetického vzhledu školy
 stromy a podzimní nálady – výtvarné, jazykové práce
PROSINEC
 pokračování v přeměně výzdoby školy
 historie vánočních tradic
 výtvarné a slohové práce s vánoční tematikou
 vánoční stromky – život stromu
 les v zimě, péče o zvěř, stopy zvěře
 práva zvířat, týrání, nedovolený prodej, zvíře jako dárek
 zábavná pyrotechnika versus člověk a zvířata
LEDEN, ÚNOR
 zápis prvňáčků
 lyžařský výcvik – CHKO – Jeseníky
BŘEZEN
 zdravá výživa a správná životospráva, zdravé životní návyky
 složení lidské potravy, význam ovoce a zeleniny, vitamíny – jarní únava
 21. 3. – první jarní den
 22. 3. – Světový den vody
 péče o zeleň v okolí školy
DUBEN – DEN ZEMĚ
 individuální činnosti jednotlivých ročníků
 celodenní exkurze a vycházky s pozorováním jarních změn v přírodě
 projektový týden
 úklid společně s obcí
KVĚTEN, ČERVEN
 poznávací vycházky a výlety
 školní výlety a exkurze
 shrnutí celoroční práce
 ekologické chování v přírodě o prázdninách

Závěr
 plán EVVO bude doplňován o aktuální témata a rozšířen o akce z nabídek středisek
EVVO
 sledování nabídky a kurzů, seminářů DVPP
 průběžnou kontrolu programu provádí v rámci své kontrolní a hospitační činnosti
zástupkyně ředitele školy
 zpracování hodnocení za daný školní rok – ZŘ
 nové aktivity v rámci projektového týdne
 prezentace sponzorinku zvířátka ZOO Brno
 návštěvy ZOO – projektové dny
Programy budou realizovány podle aktuální situace – Covid_19.

V Zastávce 25. 8. 2020
Projednáno pedagogickou radou dne 25. 8. 2020
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020

Ing. Zdeněk Strnad
ředitel školy

