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ZPRÁVA KOORDINÁTORKY EVVO ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Ve školním roce 2009/2010 byla EVVO u nás na škole realizována ve t ech rovinách:
1. Rovina ak ního plánu
2. Rovina výchovn  vzd lávací v rámci vyu ovacích p edm
3. Rovina výchovn  vzd lávací nad rámec vyu ovacích p edm

1. Rovina ak ního plánu
Tém  všechny aktivity naplánované v ak ním plánu se nám poda ilo realizovat.
Navíc se letos naše škola p ihlásila do dvou projekt  vyhlášených r znými ekologickými
organizacemi. (Kompostujeme na škole - sdružení EKODOMOV a ekoprojekt podle vlastního plánu
- sdružení TEREZA).
V obou p ípadech jsme byli úsp šní a získali jsme pro školu materiální i finan ní pomoc. V projektu
organizovaném sdružením TEREZA jsme dokonce získali nejvíce bod  ze všech p ihlášených škol
z celého st edo eského kraje.
Díky tomu obdržela naše škola grant v hodnot  20 00 K  a mohla zakoupit t íkomorový kompostér
na školní zahradu, biokoše do každé t ídy a zásobu speciálních kompostovatelných sá  na celý
rok. V pr hu celého roku ve škole probíhá sout ž ve sb ru baterií a elekroodpadu, plastových
ví ek a papíru.
V p íštím školním roce 2010/2011 se chystáme požádat o titul EKOŠKOLA.

2. Rovina výchovn  vzd lávací nad rámec vyu ovacích p edm
Vyu ující realizovali r zná environmentální témata podle svého výb ru a uvážení. Byly tak nap íklad
realizovány tyto akce: pé e o krmítka, „t íd ní„ t íd ného odpadu, umíst ní biokoše do školní
kuchy ky a sborovny, vycházky k prvnímu jarnímu dni, vycházky do botanické zahrady, úklid školní
zahrady ke Dni Zem , sázení tulipán , louskání o íšk  pro ptáky, št pkování v tví, pro ezávání
ke …

i realizace EVVO na této rovin  projevují vyu ující i žáci velkou aktivitu a odpov dný
ístup k životnímu prost edí školy.

3. Rovina výchovn  vzd lávací v rámci vyu ovacích p edm
Výchovn  vzd lávací cíle sledují t i tematické oblasti:

Pomoc životnímu prost edí
Poznávání a ochrana p írodního d dictví
Zdravý životní styl

Vyu ující sledovali tabulky s p ehledem za len ní tematických oblastí EVVO a jejich díl ích cíl
do jednotlivých p edm  a probraná témata zapisovali do t ídní knihy.
Realizace EVVO na této rovin  probíhala bez problém  a byla úsp šná.
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