ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA EVVO
ZA ROK 2013 – 2014

EVVO byla v letošním školním roce zaměřena na plnění úkolů
ve čtyřech oblastech: voda, energie, odpady a prostředí školy.
V rámci těchto aktivit jsme se zapojili do několika celosvětových
ekologických výzev: UKLIĎME SVĚT, VODA SPOJUJE a DEN ZEMĚ.
V mezinárodní soutěži VODA SPOJUJE získal ekoprojekt tříd speciální
školy a prvního stupně základní školy zvláštní cenu poroty.
Výstupy z projektu VODA, VODA, VODIČKA byly prezentovány
na workshopu ve Slovinsku.
Na škole proběhlo několik dlouhodobých i krátkodobých ekoprojektů
a interaktivních workshopů v rámci různých vyučovacích hodin:
- ekoprojekt 3. B DETEKTIV ZELENOOČKO
- projekt pro 1. stupeň ZŠ v rámci plnění dlouhodobého cíle
(Zdravý životní styl) - VESELÉ ZOUBKY
- workshop LÉČIVÉ BYLINY, který předcházel vytvoření bylinkové
zahrádky
- přednášky pana hajného RADY spojené s poznáváním rostlin

Rozšířili jsme spolupráci s partnerskou ekoškolou v Táboře,
která přijala naše pozvání na ekohrátkový den zaměřený na téma:
ŠKODLIVOST HLUKU. O průběhu této akce byly zveřejněny články
v táborském i celostátním tisku.
Úspěšně pokračovala i spolupráce s firmou PROVIDENT, jejíž
dobrovolníci se v rámci DNE ZEMĚ zapojili do prací na zahradě
i v prostorách budov škol.

Zpráva o této aktivitě vyšla v celostátním tisku.
Naši žáci, vyučující i provozní pracovníci se i nadále zúčastňovali
školení a seminářů s ekologickou tématikou:
- seminář ODPADY pro vyučující a provozní pracovníky
- EVVO konference pro vyučující
- výukový program ve sdružení TEREZA pro žákovský ekotým

Koordinátorka EVVO vytvořila dotazník, který zmapoval povědomí
rodičovské veřejnosti o aktivitách školy v ekologické oblasti.
Na základě zjištěných informací vypracovala informační leták
NAŠE EKOŠKOLA, který byl rozeslán rodičům.
Celoročně sledovaly 9. ročníky spotřebu vody a elektrické energie.
Dále probíhal dlouhodobý sběr banánových slupek, které slouží
jako přírodní hnojivo.
Úspěšnou akcí byla úprava sběrného místa pro víčka,
které předcházela výtvarná soutěž o nejnápaditější návrh na dekoraci
sběrných krabic.
Výborným způsobem pracují ekohlídky ve třídách a celý žákovský
ekotým. O ekologické dění ve škole má pozitivní zájem většina žáků.

DLOUHODOBĚ HODNOTÍM EVVO NA ŠKOLE JAKO AKTIVNÍ,
PROGRESIVNÍ A STÁLE ROZŠIŘUJÍCÍ SVÉ AKTIVITY.

