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Na ročním realizačním plánu činnosti EVVO se podílí celá škola včetně mateřské školy, 
školní družiny a školního klubu. Roční realizační plán je tvořen z jednorázových i 
celoročních akcí a vychází z koncepce dlouhodobého plánu školy. Pro hodnocení 
vnějších a vnitřních faktorů úspěšnosti organizace EVVO na škole slouží SWOT analýza. 
Ta představuje silné stránky školy v rámci EVVO a slabé stránky, které jsou předmětem 
změn.  

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, bude se v průběhu školního roku doplňovat 
a pozměňovat dle potřeb pedagogů, učiva a aktuálních nabídek z oblasti EVVO. 
 

Roční plán EVVO 

Termín Aktivity Komu je aktivita určena 
 

Září Využívání přírodních mater. a odpadového materiálu k 
Výzdobě školy 

1.-9.třída 

 Projekty tříd dle volby učitelů 1.-9.třída 
 Pokračovat v třídění odpadu – papír, plasty 1.- 9.třída 
 Projekt ŠD – Sportovní odpoledne, Revitalizace 

parkoviště 
žáci školní družiny 

 Dopravní hřiště Mohelnice 3.4.třída 
 Sběr papíru – spolupráce s rodiči 1.-9.třída 
 Divadélko s Radostí – preventivní program  MŠ 
 Projekt – Ovoce do škol 1.-9.třída 
Říjen Živá voda – program ve Vile Doris 1.A, B, 2.A., B.,3 
 Na suchu program ve Vile Doris MŠ 
 Projekt Ovoce do škol 1.-9.třída 
 Projekt ŠD – Den v muzeu, Ochrana hmyzu žáci školní družiny 
 Projekt Ovoce do škol 1.a 2. oddělení ŠD 
 Jak šetřit energií – popisy vypínačů osvětlení Žáci druhého stupně 
 Chování za mimořádných situací – návštěva Policie MŠ 
 Chování za mimořádných situací – celoškolský projekt 1.až 5. třída 
 Preventivní program – Dopravní hřiště Mohelnice MŠ 
 Aby ježkům bylo dobře – program ve Vile Doris MŠ 
Listopad Projekt Ovoce do škol 1.-9.třída 
 Projekt ŠD – Čistota půl zdraví žáci školní družiny 
 Plavecký výcvik 2.,3.třída 
 Tvorba nástěnek s environmentální tematikou 1.-9.třída 
Prosinec Plavecký výcvik 2.,3.třída 
 Besedy v knihovně 1.až 5. třída 
 Projekt ŠD – Čertovské odpoledne žáci školní družiny 
 Vánoční dílny– využití přírodních surovin 1.-5.třída s rodiči 
 Vánoce – projekt MŠ, tradice, zvyky, představení MŠ 
 využívání přírodních materiálů a odpadového materiálu 

při výzdobě školy 
1.-9.třída 

Leden Kdo koho pojídá – program ve Vile Doris 5. třída 
 Na suchu – program ve Vile Doris 6., 7., 8. A., B. 



 Poznej svět, poznej povolání – PTVV, projekt SOŠ želez. MŠ 
 Plavecký výcvik 2.,3.třída 
 Projekt ŠD – Zimní radovánky žáci školní družiny 
 Krmítka na školní zahradě – krmení a pozorování ptáků 1.-5.třída 
 Lyžařský výcvik MŠ a 1.stupeň 
Únor Projekt Ovoce do škol 1.-9.třída 
 Projekty tříd dle volby učitelů 1.-9.třída 
 Projekt ŠD – Masopustní karneval žáci školní družiny 
 Lyžařský výcvik 2.stupeň 
 Beseda v knihovně 5.třída 
 Projekt Ovoce do škol 1.-9.třída 
Březen Projekt ŠD – Pexesový král žáci školní družiny 
 Využívání přírodních materiálů a odpadového materiálu 

při výzdobě školy 
1.-9.třída 

 Kouzelný herbář – program ve Vile Doris 4.,5.třída 
 Projekt Ovoce do škol 1.-9.třída 
Duben Účast na akcích ke Dni Země              MŠ, 1.-9.třída 
 Velikonoční tvoření, využití přírodnin    MŠ, 1.-9.třída 
 Projekt ŠD – Barevné Velikonoce žáci školní družiny 
 Projekt ŠD – Čarodějnický slet žáci školní družiny 
 Beseda v knihovně 5.třída 
 Den Země – úklid okolí školy – celoškolský projekt   1.-9.třída 
 Projekt Ovoce do škol 1.-9.třída 
Květen Dopravní hřiště Mohelnice 3.,4.třída 
 Beseda v knihovně 1. Až 5. třída 
 Housenka Lenka a kamarádi na louce MŠ 
 Projekt ŠD – Svět kolem nás, Den rodin žáci školní družiny 
 Školní výlety, exkurze 1.-9.třída 
 Projekt Ovoce do škol 1.-9.třída 
 Sběr papíru – spolupráce s rodiči 1.-9.třída 
 Projekt ŠD – Spaní ve škole žáci školní družiny 
Červen Zahradní slavnost žáci i rodiče školy 
 Sportovní den 1.- 5.třída 
 Školní výlety, exkurze 1.-9.třída 
 Chování za mimořádných situací 1.až 5. třída 
 Hasičský záchranný sbor – návštěva stanice Šumperk MŠ 

 

Celoroční projekt Školní družiny 

-  Čtení na pokračování 

Celoroční program MŠ 

-  Se Sokolem do života – sportovní projekt (celoroční aktivity pro rozvoj přirozených 
pohybových dovedností předškolních dětí) 

- Čteme společně – spolupráce se ZŠ a rodiči dětí 
- EMUŠÁCI – preventivní projekt 
- Návštěvy v městské knihovně v Šumperku – besedy, půjčení knih do MŠ, soutěže 

Zpracovala: Bc. Martina Franková, koordinátorka EVVO                           V Šumperku 2.9.2021 



                                     

 
 

 


