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       2.   Cílové skupiny  
 

• žáci základní školy a mateřských škol, 

• pedagogičtí a výchovní pracovníci školy, 

• nepedagogičtí pracovníci,  

• rodiče. 

       3.  Začlenění EVVO do ŠVP  
 

Průřezové téma EVVO je začleněno do povinných vyučovacích předmětů našeho školního 

vzdělávacího programu „Škola plná života“ (prvouka, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, 

přírodověda, výchovy, chemie, fyzika). Žákům nabízíme v 7., 8. a v 9. ročníku volitelné 

předměty Robinsoni, seminář ze zeměpisu a z přírodopisu a předmět ekologie, ve školním 

roce 2021/22 jsme žádný z těchto předmětů nevyučovali. 

 

Průřezové téma EVVO bývá plněno v ročníkových a celoškolních „projektech“. Během 

školního roku proběhly následující projekty: 

• Vesmír (1. – 9. roč.), 

• Vánoční strom pro zvířátka (1. a 2. roč.), 

• Přírodní krajiny (6. roč.), 

• Ekologická stopa (9. roč.). 

      4.   Spolupráce s organizacemi  
 

I v tomto školním roce probíhala spolupráce s různými organizacemi:  

• Asekol (sběr elektrozařízení),  

• FCC (sběr papíru), Ekobat (sběr baterií), 

• ZOO Ostrava (adopce, soutěž),  

• Slezské gymnázium v Opavě (projekt Emise), 

• SPŠCH a Gymnázium J. Heyrovského v Ostravě – Zábřehu (EVVO konference), 

• ZŠ v Bohumíně a Gymnázium Fr. Živného v Bohumíně, SŠ v Bohumíně 

(předávání zkušeností), 

• Planetárium Ostrava a Velký svět techniky Dolní Vítkovice (exkurze). 
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 5. Ekohlídka  
 

I ve školním roce 2021/22 byla naplánována práce pro členy ekohlídky. Ovšem vzhledem 

k vysoké nemocnosti, nezájmu žáků a časové vytíženosti schůzky ekohlídky neprobíhaly.  

 

 6. Granty, projekty, výukové programy  

V říjnu 2021 se cca 67 žáků 1. stupně zúčastnilo ozdravného pobytu v Malé Morávce. Zpráva 

o projektu byla předána ředitelce školy. Ve školním roce 2021/22 nebyla podána žádná žádost 

na ozdravný pobyt k SFŽP. 

 

 7. Ekologizace školy  
 

Vzhledem k epidemii covid-19 byl běžný provoz školy částečně „utlumen“ a škola 

produkovala velké množství nebezpečného odpadu, jehož likvidace podléhala nařízením 

MZČR. Vzrostla spotřeba papírových utěrek, desinfekčních prostředků, hygienických 

rukavic, atd.  

 

 8. DVPP 
 

Během školního roku neproběhlo žádné vzdělávání zaměřené na EVVO. 
 

9. Žákovské konference, olympiády 
 

V květnu proběhlo krajské kolo EVVO žákovské konference, které se za naši školu zúčastnil 

žák 9. B třídy. Žáci 7. ročníku se zapojili do soutěže organizované ZOO Ostrava. Školní 

přírodovědná konference proběhla se v květnu, zapojilo se 10 žáků naší školy a 3 studentky 

SŠ v Bohumíně. 
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10. Hodnocení konkrétních akcí         
 

Název akce Cílová skupina Termín Plnění  

Sestavení plánu práce 

na nový školní rok 

2021/22, výroční 

zprávy 2020/21 

Všichni žáci školy, 

zaměstnanci školy 

Srpen, září  

2021 

Splněno 

Web stránky, FCB 

školy – doplňování 

informací o EVVO  

ve škole 

Všichni žáci školy, 

zaměstnanci školy 

Celoročně 

září - červen 

Splněno 

Pravidelné schůzky 

Ekohlídky 

Zájemci Celoročně  

říjen - červen 

Nesplněno 

Tvorba Kroniky s 

fotodokumentací 

aktivit, s ohlasy v 

tisku,  

k prezentaci činnosti 

Všichni žáci školy  Celoročně 

září - červen 

Splněno 

Aktualizace nástěnky 

na chodbě školy o 

akcích s EVVO 

tématikou 

Všichni žáci školy  Celoročně  

září - červen 

Splněno 

Recyklohraní - sběr 

použitých baterií, 

elektrozařízení, 

mobilů, plnění úkolů 

Všichni žáci školy Celoročně 

září - červen 

Splněno 

Sběr starého papíru s 

firmou F.C.C.  

Všichni žáci školy Celoročně 

září - červen 

Splněno 

Třídění odpadu  Všichni žáci školy Celoročně 

září - červen 

Splněno 

Sběr tonerů Všichni žáci školy  Celoročně 

září - červen 

|Splněno 

Výběr a organizace 

výukových programů 

s tematikou EVVO – 

dle momentální 

nabídky (např. Tonda 

Obal na cestách) 

 Vybrané třídy školy Celoročně 

září - červen 

Nesplněno 
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Konference EVVO v 

MSK, DVPP,  

letní škola EVVO 

koordinátorů, 

zapojení do akcí KAP 

dle nabídky 

Učitelé přírodovědných 

předmětů 

Celoročně Nesplněno 

Škola v přírodě – 

adaptační pobyt  

Žáci 6. třídy Září 2021 Splněno 

Nazdobení vánočního 

stromu pro zvířátka 

(ptáky) 

Žáci 1. stupně Prosinec 2021 Splněno 

Účast na krajské a 

městské žákovské 

konferenci – dle 

nabídky a možností 

Zájemci Jaro 2022 Účast na krajské 

konferenci 

Návštěva ZOO Dle zájmu žáků Celoročně Splněno 

Adopce zvířátka v 

ZOO 

Všichni žáci školy Celoročně Splněno 

Ozdravný pobyt  Žáci 1. st.  Říjen 2021 Splněno 

Školní žákovská 

konference  

Žáci 1. a 2. stupně Jaro 2022 Splněno 

Podávání grantových 

žádostí 

Všichni žáci školy Celoročně Nesplněno 

Výukové programy 

Velký svět techniky 

5. a 8. a 9. ročník Celoročně  Splněno 

Distribuce EVVO 

pomůcek 

Koordinátoři EVVO Celoročně Nesplněno 

Rekuperace vzduchu Žáci školy Celoročně Splněno 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

          


