Plán celoškolních aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty pro školní rok 2016 – 2017

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k EVVO č.j. 16745/2008 a v návaznosti na
ŠVP pro ZŠ Krok za krokem.
Vypracovala: Mgr. Jana Hopjanová Chrásková – koordinátor EVVO.

Dlouhodobé cíle EVVO na ZŠ Šrámkova, Opava
-

seznámení s globálními problémy lidstva
výchova k trvale udržitelnému rozvoji
vypěstovat v žácích kladný vztah životnímu prostředí
poznání okolí školy
poznání našeho regionu a euroregionu
naučit žáky upravovat a starat se o okolní prostředí (prostředí školy a školní
zahrady)
upevnit nácvik v třídění odpadu
naučit žáky šetřit energií a materiály
spolupráce s ekologickými centry (síť M.R.K.E.V., TEREZA Praha, Natura Opava,
SVČ Opava)
spolupráce s koordinátorkou EVVO města Opava se školními koordinátory EVVO
v rámci našeho okresu a kraje
seznámení s problematikou ochrany přírody a krajiny
prohloubení ekologických znalostí v předmětu přírodopis, přírodověda a
ekologickém praktiku
sběr recyklovatelných surovin
zapojení školní zahrady – do výuky
začlenění témat Ekoškoly do výuky na 1. a 2. stupni

Zapojení do projektů a akcí s tématikou EVVO pro školní rok
2016 – 2017
-

projekt Recyklohraní (sběr baterií a drobných elektrospotřebičů a plnění aktuálních
úkolů)
projekt Emise (projekt Mendelova gymnázia Opava)
projekt Ekoškola (sdružení Tereza)
školní projekt Ekologizace a estetizace prostředí školy (propojení EVVO a VV)
školní projekt I kouření znečišťuje ovzduší
činnost školního Ekotýmu, aktualizace plánu činností
soutěž Ekoškola v Moravskoslezském kraji
soutěž Zlatý list
soutěž Mladý zahrádkář
soutěž Floristika

-

sběrová soutěž Hliník - pořádá MM Opava
sběr papíru
sběr Pet-víček – spojení charitativní akce a EVVO
prezentace EVVO na akci Den stromů 2016
prezentace EVVO na akci Den Země 2017
zapojení do projektu Litter Less
zapojení do projektu Strom pro mír
zapojení do projektu Menu pro změnu
zapojení do projektu Ukliďme si svět
Projekt Fair trade škola

Časový plán EVVO
1. pololetí školního roku
-

-

-

zahájení 7. ročníku soutěže Recyklohraní na naší škole Mgr. Adéla Matoušková
první schůzka Ekotýmu – vytvoření celoročního plánu činností
pokračování v projektu Emise – Ekofórum 2016
21. 9. 2016 – zasazení stromu míru
přihlášení do soutěže Zlatý list
přihlášení do projektu Litter Less
vytvoření návrhu siluet ptáků na okna školy
Ekotým- příprava rekvizit a naučných pomůcek na akci Den stromů
zahájení sběru hliníku
sběr kaštanů (Z. Gélová)
mulčování sekanou trávou – školní zahrada
zřízení nového kompostéru na výrobu kyselé zeminy - ořechové listí
Ekotým - 22. říjen od. 13:00 hod. do 17:00 hod. – Den stromů – akce MMO, účast
školního Ekotýmu, projekt Litter Less
podzimní úprava školní zahrady, řez stromů a keřů, příprava půdy na zimu
výroba z recyklovatelných materiálů - odpadů
plnění úkolu Zlatý list
sklizeň na školní zahradě
vyhlášení celostátní soutěže k projektu Litter Less
siluety do oken na 1. a 2. stupni- proti ptákům
ekotvorba: Tvorba netradičních vánočních ozdob (Estetika)
péče o ptactvo v zimních měsících na školní zahradě
koordinační schůzka EVVO
oprava a čištění krmítek a pítek pro ptáky (PV)
konference EVVO Moravskoslezského kraje

2. pololetí školního roku
-

vytyčení přirozeného ekosystému na školní zahradě
odvoz použitých baterií a drobných elektrospotřebičů spotřebičů, počítačů
Ekotým - příprava rekvizit a aktivit na Den Země 2016,
Soubor celoškolních aktivit věnovaný Dni Země( přednášky, besedy, účast na akcích
vzdělávacích center…)
22. duben Den Země (Unesco)
úklid v okolí školy, černé skládky
jarní práce na školní zahradě a v okolí školy
Týden zdraví a prevence – Mgr. E. Halfarová
Ekotým- účast na akci Den Země 2017 pořádané MM Opava
úklidová akce – Ukliďme si svět
soutěž Mladý zahrádkář SČZH Opava
soutěž v aranžování rostlin SČZH Opava – Floristika
soutěž Zlatý list
odvoz baterií a drobných elektrospotřebičů

Poznámky k plánu:
Změna plánu vyhrazena.
V průběhu školního roku bude plán dále upravován dle nabídky programů ekologických
center a průběžně vyhlašovaných soutěží s environmentální tematikou.

