
Roční realizační plán činnosti EVVO – 2019/2020 
 

Na ročním realizačním plánu činnosti se podílí celá škola včetně mateřské školy,školní družiny a 
školního klubu. Roční realizační plán je tvořen z jednorázových i celoročních akcí. EVVO není 
omezeno pouze na uvedené akce, ale začleňuje se do běžné výuky (ŠVP, průřezová témata, různé 
formy projektů) a každodenního chodu naší školy. Roční realizační plán není tímto definitivní, 
protože se bude v průběhu školního roku doplňovat a pozměňovat podle potřeby pedagogů, podle 
učiva a aktuálních nabídek z oblasti EVVO. 

září 

Vlaštovičko, leť! - týdenní program       MŠ 

využívání přírodních materiálů a odpadového materiálu při výzdobě školy 1. - 9. třída 

pokračovat v třídění odpadu – papír, plasty      1. - 9. třída 

celoškolský projekt Chování za mimořádných situací    1. - 9. třída 

sběr starého papíru – spolupráce s rodiči      1. - 9. třída 

tematické vycházky do přírody       1. - 5. třída 

úklid v okolí školy         6. - 9. třída 

Jak se mele mouka – návštěva mlýnu      4. - 5. třída 

Udržovat čistotu v okolí, nikoho nebolí ŠD 

sportovní den – Žijeme pohybem       ŠD 

říjen 

Na zahradě ježek dřímá – ekologický výukový program ve Vile Doris  MŠ 

Draku, vyleť do mraků – týdenní program      MŠ 

výuka na dopravním hřišti        3. - 4. třída 

ekologický výukový program ve Vile Doris      2. - 3. třída 

tematické procházky do přírody       1. - 5. třída 

tvorba nástěnek a výstavek s ekologickou tematikou    1. - 9. třída 

Drakiáda          ŠD 

listopad                                                                                                         

Svátek strašidel – třídenní projekt       MŠ 

tematické vycházky do přírody       1. - 5. třída 



(Ne)opakovatelný - ekologický výukový program ve Vile Doris   6. - 7. třída 

životospráva – výchovná beseda       ŠD 

prosinec 

S ježkem zamykáme les – týdenní program      MŠ 

tematické vycházky do přírody       1. - 5. třída 

vánoční tvoření, využití přírodnin       1. - 9. třída 

využívání přírodních materiálů a odpadového materiálu při výzdobě školy 1. - 9. třída 

leden 

Jak přišla kniha na svět – jednodenní projekt     MŠ 

krmítka na školní zahradě – krmení a pozorování ptáků    1. - 5. třída 

výroba ptačích budek         6. - 9. třída 

Na suchu - ekologický výukový program ve Vile Doris    5., 8. A, 9.  

lyžařský výcvik         1. stupeň 

Zimní olympiáda – projekt        ŠD 

únor 

Nebojte se, zvířátka a ptáčci – týdenní projekt     MŠ 

výtvarná soutěž s ekologickou tématikou      1. - 9. třída 

tematické vycházky do přírody       1. - 5. třída 

lyžařský výcvik         2. stupeň 

březen 

Probouzíme semínka – týdenní projekt      MŠ 

Živá voda - ekologický výukový program ve Vile Doris    2. - 4. třída 

tematické vycházky do přírody       1. - 5. třída 

využívání přírodních materiálů a odpadového materiálu při výzdobě školy 1. - 9. třída 

účast na akcích ke Světovému dni vody a Mezinárodnímu dni lesů  1. - 9. třída 

duben 

Housenka Lenka a kamarádi na louce - ekologický výukový program ve Vile Doris   MŠ 



velikonoční tvoření, využití přírodnin      1. - 9. třída 

tematické vycházky do přírody       1. - 5. třída 

účast na akcích ke Dni Země        1. - 9. třída 

Exkurze na farmu Pomněnka        MŠ 

Sportem ke zdraví – EVVO prevence – jednodenní projekt    MŠ 

Barevné Velikonoce – tvoření, lidové zvyky projekt ŠD 

Úklid okolí školy – celoškolský projekt      1. - 9. třída 

květen 

Včelka Medonoska – týdenní projekt      MŠ 

Terénní program - ekologický výukový program ve Vile Doris   3. - 5. třída            

Terénní program - ekologický výukový program ve Vile Doris   7. třída 

výuka na dopravním hřišti – průkaz cyklisty      3. - 4. třída 

školní výlety, exkurze         1. - 9. třída 

tematické vycházky do přírody       1. - 5. třída 

červen 

Sportem ke zdraví – jednodenní projekt prevence     MŠ 

celoškolský projekt Chování za mimořádných situací    1. - 9. třída 

sportovní den                                 1. - 9. třída 

školní výlety, exkurze         1. - 9. třída 

sběr starého papíru – spolupráce s rodiči      1. - 9. třída 

chování v přírodě – výchovná beseda      ŠD 

 

                                                                                  Bc. Martina Franková, koordinátorka EVVO 

 

 

 
 


