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ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN 

plán ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ 

 

 

PŘEDMĚTOVÉ AKTIVITY (UČIVO Z OSNOV) 

 

Cíl: Žáci chápou vztah člověka k přírodě přímým kontaktem s přírodou. 

 

 koordinátor EVVO zpracuje náměty pro zařazení EVVO do výuky 

 učitelé zařadí témata EVVO do výuky dle svých tématických plánů  

 koordinátor zpracuje přesné schéma zařazení témat EVVO do výuky dle jednotlivých 
předmětů (viz ŠVP)  

 předmětové aktivity (téma) bude každý učitel předmětu organizovat formou 
informace o daném tématu, tedy formou učebního procesu - průběžně 

 koordinátor EVVO zadá instrukce - pravidelné zapisování daného tématu EVVO do 
třídní knihy 

 koordinátor EVVO bude pravidelně každý měsíc kontrolovat zápisy témat EVVO 
v třídních knihách dle schématu „ŠVP“ 
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ AKTIVITY (JEDNORÁZOVÉ AKCE) 

 

Cíl: Žáci poznávají přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody, vnímají přírodu  

       všemi smysly. 

 

 koordinátor EVVO zpracuje schéma jednorázových akcí dle ekologického kalendáře  

 jednorázové akce bude koordinátor EVVO organizovat formou krátké, stručné 
informace o daném ekologickém dni. Informace budou předány třídním učitelům, 
kteří seznámí žáky. Třídní učitel zapíše daný ekologický den do třídní knihy - průběžně 

 koordinátor EVVO zajistí k některým jednorázovým akcím exkurze nebo vycházky, 
popř. projekt:  

 Světový den vody – exkurze do firmy Topol - čističky odpadních vod 

 Světový den zvířat – exkurze do zverimexu, návštěva psího útulku, návštěva 
psího salónu 

 Den stromů – vycházka spojená s vyhledáváním vzácných starých stromů 

 Evropský den parku – ekologická vycházka do místních parků 

 První jarní den - Den zeleně – projektový den  

 Podzim – Den padajícího listí – projektový den  

 na začátku školního roku pedagogický sbor s koordinátorem EVVO vybere vhodné a 
zajímavé ekologické dny ze schématu jednorázových akcí pro tvorbu projektových 
dnů (např. Den vody) 

 učitelé zapíší do připravené tabulky na projektové dny své náměty a činnosti 

 koordinátor EVVO zpracuje dle námětů pedagogů celkový projekt (viz projekt Den 
zeleně) – v průběhu šk. roku 

 koordinátor EVVO bude usilovat o zpracování alespoň jednoho nového projektu ve 
školním roce  

mailto:marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, 

příspěvková organizace 

se sídlem Husova 526/15, Čáslav - Nové Město, 286 01 Čáslav 

 

 

 

 

 

  4 

 

 Základní škola Čáslav, příspěvková organizace  

                            tel.: 327 312 833 

e-mail: marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz 

                      www.zscaslav-husova.cz 

   

Zřizovatel: Středočeský kraj,                                                                

Zborovská 11, 150 21 Praha 5                                                                               

 

 

PLÁN 
KOORDINÁTORA 

EVVO 
 

 projektových dnů se budou účastnit všichni žáci školy a celý pedagogický sbor, 
koordinátor bude zabezpečovat zdárný průběh projektu a zajišťovat fotodokumentaci 
činností. Na závěr proběhne celkové hodnocení. 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (MIMOŠKOLNÍ) 

 

Cíl: Žáci aktivně poznávají a vykonávají činnosti v prostředí v souladu s ekologickými  

       zásadami. 

 

 koordinátor zajistí aktivity EVVO ve školní družině 

 koordinátor EVVO vytvoří návrh programu environmentálního vzdělávání 
mimoškolních aktivit  

 pedagog školní družiny bude pracovat jedenkrát týdně s programem EVVO (výběr 
témat dle situace školní družiny) 

 koordinátor bude jedenkrát za čtvrtletí kontrolovat práci školní družiny v aktivitách 
EVVO 

 na škole budou ve školním roce vedeny ekologické konzultace pod vedením 
koordinátora EVVO – činnost dle potřeb žáků i pedagogů 
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PLÁN K CÍLŮM A PROSTŘEDKŮM ZABEZPEČENÍ REALIZACE EVVO VE 
ŠKOLE 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

 

Cíl: Škola má dostatek pomůcek, provoz školy je šetrný k životnímu prostředí           

 

 koordinátor EVVO připraví návrh na vybavení pomůckami  

 pedagogové školy dodají koordinátorovi EVVO další návrhy na vybavení pomůcek 

 koordinátor EVVO předloží návrh na zakoupení literatury s tématikou EVVO pro daný 
školní rok  

 koordinátor EVVO zajistí nákup literatury pro environmentální výchovu  

 koordinátor bude sledovat nabídku pomůcek pro EVVO a zajistí po dohodě 
s ředitelstvím školy nákup vhodných pomůcek pro EVVO - průběžně 

 koordinátor EVVO ve spolupráci se správcem ICT zajistí vhodné programové materiály 
pro výuku EVVO na počítačích - průběžně 

 koordinátor zajistí spolupráci se sběrnou surovin - sběr papíru, sběr plastu, třídění 
skla - průběžně 

 koordinátor zajistí ve spolupráci se školnicí třídění a likvidaci odpadů - průběžně 

 koordinátor bude zajišťovat šetrný provoz školy - průběžně 

 koordinátor EVVO bude průběžně po celý školní rok zajišťovat úpravu školní zahrady. 
Při organizaci úpravy bude koordinátor spolupracovat s pedagogy pracovních činností 

 koordinátor EVVO bude dbát po celý školní rok na udržování zeleně ve třídách ve 
spolupráci s třídními učiteli, ve škole budou po celý rok vystavovány výrobky žáků 

 po celý rok budou žáci společně s pedagogy pečovat o školní zahradu 
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OKOLÍM 

 

Cíl: Aktivní spolupráce školy s organizacemi a jinou školou 

 

 koordinátor EVVO požádá o spolupráci MÚ – odbor životního prostředí  

 koordinátor EVVO zpracuje přehled organizací EVVO, s kterými může škola navázat 
spolupráci  

 koordinátor EVVO bude spolupracovat s redakcí místního tisku – příspěvky o akcích 
EVVO na škole - průběžně 

 koordinátor EVVO zajistí možnost účasti rodičů na projektových dnech 

 v březnu v rámci jednorázové akce“ Den zdraví“  koordinátor  EVVO ve spolupráci 
s koordinátorem SPJ zajistí prostory na realizaci projektového dne a též zajistí 
spolupráci s lékařem (beseda, rady, informace) 

 koordinátor EVVO zajistí navázání spolupráce s koordinátorem EVVO z jiné školy  
uspořádání společné akce škol v oblasti EVVO – během šk. roku 

 koordinátor EVVO bude usilovat o využití výukových programů pořádaných ekocentry 
– průběžně 

 koordinátor EVVO bude školu zapojovat do průběžných akcí - např.“Měsíc ekologické 
výchovy“, který organizuje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina 
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 

 

Cíl: Všichni pedagogové jsou informováni o EVVO  

 

 vedení školy seznámí pedagogy s důležitostí zařazovat EVVO do výuky – krátká 
porada na začátku školního roku 

 ředitelství školy na začátku školního roku dá k dispozici nabídku programů DVPP a 
koordinátor EVVO zajistí nabídku seminářů s tématikou EVVO  

 koordinátor EVVO dohlédne na zapsanou účast na semináře EVVO  

 koordinátor EVVO dohlédne na aktivní účast na seminářích EVVO a následné 
prezentace seminářů na krátkých poradách v jednotlivých čtvrtletích - průběžně 

 materiály ze seminářů jednotlivých pedagogů budou rozmnožovány a dány k dispozici 
všem pedagogů školy – zajistí koordinátor EVVO průběžně 

 koordinátor EVVO bude během školního roku informovat pedagogy a ředitelství školy 
o různých akcích, sdruženích, konferencích, pořadech s environmentální tématikou 
v rámci pracovních porad 

__________________________________________________ 

 

Roční realizační plán na školní rok bude průběžně vyhodnocován na čtvrtletních poradách 
koordinátorem EVVO. Celkové vyhodnocení bude realizováno na konci školního roku 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA 

 

Škola: Základní škola Čáslav, příspěvková organizace 

Environmentální koordinátor: Mgr. Iva Čermáková    

 

 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ AKTIVITY - JEDNORÁZOVÉ AKCE - EKOLOGICKÝ 
KALENDÁŘ 

 

16. září Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy 

19. září Ukliďme svět – Clean up the world 

22. září Evropský den bez aut 

03. říjen Světový týden zvířat (začíná) 

04. říjen Světový den zvířat 

2. středa v říjnu  Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof  

16. říjen Světový den výživy                  

20. říjen Den stromů 

22. říjen První podzimní den 

14. listopad Den bez aut 

16. listopad Den bez cigaret 

21. prosinec První zimní den 

21. březen První jarní den 

21. březen Světový den zdravého spaní 

22. březen Světový den vody 

23. březen Světový meteorologický den  

01. duben Den ptactva 
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07. duben Světový den zdraví 

21. duben Den proti hluku 

22. duben Den Země 

01. květen Mezinárodní den ptačího zpěvu 

24. květen Evropský den parku 

31. květen Světový den bez tabáku 

31. květen Den otevírání studánek 

01. červen Den dětí  

05. červen Světový den životního prostředí 

08. červen Mezinárodní den oceánů 

17. červen Světový den proti suchu a rozšiřování pouští 

21. červen Den květů 

21. červen Letní slunovrat 

 

Použity informace z internetových stránek. 
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AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A 
ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 

 

 zpětný odběr baterií 

 zpětný odběr elektrozařízení 

 zpětný sběr papíru 

 zpětný odběr tonerů 

 sběr použitých plastů 

 

 

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu - Recyklohraní aneb Ukliďme si 
svět a do projektu Sbírej toner. 

 

Partneři projektu Recyklohraní jsou: 

 ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení 

 ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií 

 ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení 

 Cart4future – zpětný odběr tonerů 
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DLOUHODOBÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

EKOLOGIZACE ŠKOLY, DRUŽINY 

šetřit elektrickou energii 

neplýtvat vodou  

udržovat zeleň ve třídách, po chodbách 

 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - třídění odpadů 

sběr papíru 

třídění kovového šrotu 

třídění skla a plastů 

sběr textilu 

 

PÉČE O ŠKOLNÍ ZAHRADU  

péče o zeleň 

péče o květinové záhony 

péče o zeleninové záhony 

pozorování stromů 

 

KALENDÁŘ PŘÍRODY  

pozorování jevů počasí 
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vliv počasí na životní prostředí  

vliv počasí na změny v přírodě  

 

TVOŘENÍ KOLEKCÍ PŘÍRODNIN 

formovat koutky živé přírody - během roku přinášet z vycházek přírodniny 

tvořit herbáře  

 

POZOROVÁNÍ VYCPANIN, MODELŮ, ZKAMENĚLIN 

možnost, uvědomit si např. zbarvení živočichů 

konfrontace se skutečností dnešní doby 

 

PRÁCE S DEMONSTRAČNÍMI OBRAZY, FILMY 

poznávání přírodních i společenských jevů, dějů a faktů 

konfrontace situací se svou vlastní zkušeností  

 

VYUŽITÍ LITERATURY 

knihy o životním prostředí a ekologii 

odborné časopisy a příručky  

 

ROZHOVORY, BESEDY 

předávání znalostí dle kontaktů střediska ekologické výchovy 

předávání informací dle kontaktů MÚ - životní prostředí 
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PLÁN 
KOORDINÁTORA 

EVVO 
 

NOVÝ SMYSL ZDRAVÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA 

beseda s protidrogovým koordinátorem  

odpovědnost za své jednání vůči přírodě  

životní styl a životní hodnoty 

 

DOTAZNÍKY ŽÁKŮM 

životní prostředí 

vztah člověka k přírodě 

celkový životní styl, ekologie 
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DNY VÝZNAMNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dny významné pro životní prostředí, které vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí 

                                                                                                                           

 02. únor        Světový den mokřadů 

22. únor         Česko se stalo členem UNESCO 

12. březen     Česko vstoupilo do NATO 

22. březen      Světový den vody 

23. březen      Světový meteorologický den 

01. duben      Den ptactva 

07. duben     Světový den zdraví 

11. duben     Mezinárodní den boje proti hluku 

22. duben     Den Země 

24. duben     Světový den laboratorních zvířat - den boje proti vivisekci 

02. květen      Světový den ptačího zpěvu 

18. květen      Mezinárodní den muzeí 

22. květen      Mezinárodní den biodiverzity 

24. květen      Evropský den parků 

31. květen      Světový den bez tabáku 

05. červen      Světový den životního prostředí 

17. červen      Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští 

21. červen      Den květů, letní slunovrat 

27. červen      Světový den rybářství 

11. červenec  Mezinárodní slavnosti Labe 

14. červenec  Mezinárodní den alternativ ke spalovnám 

mailto:marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, 

příspěvková organizace 

se sídlem Husova 526/15, Čáslav - Nové Město, 286 01 Čáslav 

 

 

 

 

 

  15 

 

 Základní škola Čáslav, příspěvková organizace  

                            tel.: 327 312 833 

e-mail: marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz 

                      www.zscaslav-husova.cz 

   

Zřizovatel: Středočeský kraj,                                                                

Zborovská 11, 150 21 Praha 5                                                                               

 

 

PLÁN 
KOORDINÁTORA 

EVVO 
 

29. srpen         Evropská noc pro netopýry 

01. září            Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství 

16. září             Evropský týden mobility 

16. září           Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy 

16. září            Clean Up the World (celosvětový) 

22. září            Evropský den bez aut 

01. říjen          Světový den vegetariánství 

04. říjen          Světový den zvířat 

11. říjen          Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 

12. říjen          Světový den za omezení přírodních katastrof 

16. říjen          Světový den výživy 

20. říjen          Den stromů 

21. říjen          Den původních odrůd jablek 

24. říjen          Den Spojených národů 

03. listopad    Den bez pesticidů 

16. listopad  Mezinárodní nekuřácký den 

 

 

 

V Čáslavi 30. 8. 2022                                                                                  Mgr. Iva Čermáková 
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