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Roční plán EVVO 
Vychází ze školního programu 

 environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

 

Školní rok 2015/2016 

 

 
 

Výchovná a vzdělávací strategie 

1. Školní vzdělávací program se zaneseným průřezovým tématem životního prostředí do 

většiny předmětů a jejich realizace na obou stupních školy. 

2. Zařazení EVVO a zásad trvale udržitelného rozvoje do jednotlivých předmětů I. a II. 

stupně a zanesení do tematických plánů 

 

Výuka je doplňována: 

 Zařazováním dlouhodobých i krátkodobých projektů 

 Uskutečňováním besed s odborníky 

 Učebnami v přírodě 

 Výukovými  DVD 

 Výukovými programy pro PC 

 Internetem v kmenových a odborných učebnách 

 Výlety či exkurzemi 

 Výukovými programy na interaktivních tabulích 

 Využíváním školního pozemku a péčí o okrasné rostliny v okolí a budově školy 

 Soutěžemi s tematikou ŽP 

 Sportovní činností  

 Zájmovou činností 

 

Zdravý způsob života 

 Ovoce a zelenina do škol ve třídách 1. Stupně a přípravné třídě 

 Projekt Zdravá 5 

 Zdravé svačinky ve školní jídelně 

 Pitný režim – pitné fontánky (pítka) 

 Soutěž Hravě žij zdravě 2015 

 Projekt Normální je nekouřit, Nekuřátka 
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 Zařazování témat zdravé výživy v plánech učiva občanské výchovy, chemie, prvouky, 

přírodovědy a přírodopisu, tělesné výchovy a dalších. 

 Zařazování témat protidrogové prevence do všech oborů základního vzdělávání – 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 Pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole i při 

volnočasových aktivitách. 

 Volitelný předmět sportovní výchova  

 

Zájmové vzdělávání žáků 

Sportovní oddíly Školního sportovního 

klubu ZŠ Plynárenská 

 Turistický 

 Taneční 

 Plavecký 

 Míčové hry                                                         

 Fitness                                          

 Fotbal 

 Stolní tenis 

 Mažoretky 

 

 

 

 

 

Měsíční plán 

 

Září 

 

Příroda na podzim                                                          

Údržba zeleně v areálu školy  

Sběr zralých plodů na školním pozemku 

Zahájení celoroční soutěže ve sběru starého papíru 

Mléko do škol  

Říjen 

 

Den otevřených dveří 

Statistické šetření – projektový den 

Podzimní úprava školního pozemku, zazimování 

Podzim v přírodě – rostliny a živočichové; v lese, na poli a v zahradě, u vody; 

podzimní hry dětí 

Den stromů 

Listopad 

 

Péče o pokojové květiny 

Rostliny a živočichové – příprava na zimu 

Zdravá 5 na 1. stupni 

Prosinec 

 

Vánoce – zvyky a tradice 

Vánoční strom pro zvířátka 

Krmítka a krmelce – pomoc živočichům 

Mikulášský turnaj 

Vánoční turnaj 
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Týden otevřených dveří 

Leden 

 

Příroda v zimě - R a Ž; v lese, na poli a v zahradě, u vody; zimní hry dětí 

Beseda s myslivcem – Zima v lese  

Únor 

 

Zajištění materiálu pro předpěstování sadby, výsev 

Příprava skleníku 

Zdravá 5 na 2. stupni 

Březen 

 

Jaro v přírodě – rostliny a živočichové; v lese, na poli a v zahradě, u vody; jarní 

hry dětí 

Jarní úprava školního pozemku, skleníku – setí a sadba 

Velikonoce - zvyky a tradice, pěstování velikonoční travičky 

Údržba zeleně v areálu školy 

Duben 

 

Den otevřených dveří  

Den Země 

Návštěva Zoo koutku Gymnázia v Teplicích, Obory Mstišov, Obory Duchcov 

Květen 

 

Svátek matek  

Využívání letních škol  

Červen 

 

Příroda v létě – R a Ž; v lese, na poli a v zahradě, u vody; jarní hry dětí 

Dětský sportovní den 

Příprava školního pozemku, pokojových rostlin na prázdniny 

Zajištění prázdninového provozu na pozemku 

Vyhodnocení sběru papíru 

Školní výlety, turistický kurz 

 

Spolupráce 

 S rodiči  

 Uspořádání dne otevřených dveří pro rodiče a širokou veřejnost k seznamování 

s ekologickými a dalšími aktivitami školy 

 Se středisky ekologické výchovy 

 Se státními organizacemi a občanskými sdruženími (např. s Českomoravskou 

mysliveckou jednotou, s Minifarmou Fojtovice) 

 Se školami (MŠ, ZŠ, SŠ) 

 

 

Teplice 01.09.2015 

 

 

 

…………………………………                                 ………………………………………. 

   Mgr. Iveta Nálepková                                                     Mgr. Marcela Prokůpková 

školní koordinátor EVVO                                                             ředitelka školy 
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