Vyhodnocení ročního plánu EVVO ve školním roce 2012/2013
termín
Září

aktivita
Schválení ročního plánu EVVO

hodnocení
Plán schválen pedag. radou 29. 8.
2012

Zahradní slavnost (zahájení školního
roku), slavnostní otevření
BADATELNY

3. 9. 2012, účastníci slavnosti si
byli přítomni slavnostnímu
otevření a prohlédli si nové
prostory sborovny a spec. učebny

Sběr papíru

3800 kg, 2. místo v soutěži škol,
132,63 kg na žáka

Schůzka Ekotýmu, analýza

Z analýzy vytvořen plán činnosti
Ekotýmu pro rok 2012/2013

Výprava za pramenem Moravice

Přírodovědná vycházka III. třídy,
14. 9. 2012

Návštěva účastníků mezinárodního
setkání Klubu skalničkářů +
přednáška

Přednáška ředitele školy na setkání
v Opavě – 14. 9.
Návštěva účastníků setkání 15. 9.

Sbírky přírodnin

ŠD a iniciativa žáků, rozšiřování
sbírek v Badatelně

Schůzka Ekotýmu, plán činnosti

Viz zápisy ze schůzek

Příprava školní zahrady na zimu

V rámci praktických činností

Příprava na oslavy Světového dne
Ekoškol

Příprava školního celodenního
projektu

Vyrábíme z recyklovatelných a
přírodních materiálů

V rámci PČ, VV a tvořivých
činností ve ŠD

Listopad

Mezinárodní den Ekoškol, celodenní
projekt pro školy a veřejnost

Dopoledne tvořivé činnosti se
vzdělávacími aktivitami z oblasti
ODPADY,
Odpoledne den otevřených dveří
s tvořivými dílnami – výroba
ručního papíru (natáčení reportáže
televizí Polar)

Prosinec

Prezentace aktivit školy na setkání
složek obce

7. 12. 2012 v KD v Držkovicích

Přikrmování ptáků a zvěře v
krmítkách

Garantem pravidelného
přikrmování členové Ekotýmu

Říjen

Schůzka Ekotýmu – vyhodnocení
úsporných opatření (voda, plyn,
elektřina, odpady)

V prosinci podány výpovědi
dodavatelům plynu a el. energie
v součinnosti se zřizovatelem,
připravena změna dodavatelů
(dosaženo plánovaných úspor)

Přikrmování ptáků a zvěře v
krmítkách

V rámci PČ výroba závěsných
krmítek pro ptáky

Únor

Schůzka Ekotýmu

Viz zápisy ze schůzek Ekotýmu

Březen

Tvorba prezentačních panelů pro
opavský Den země

Připravena naučná stezka
s interaktivními činnosti z oblasti
ODPADY – karty s tajenkou (5
stanovišť), prezentace projektu
Český les

Jarní práce na školní zahradě

Odloženy vzhledem k nepříznivým
povětrnostním podmínkám

Jarní sběr papíru

Odloženo na duben, sníh
15.-18.4. 4140 kg, 138 kg/žáka

Žádost o titul Ekoškola (obhajoba)

Po splnění administrativních
podkladů podána elektronická
žádost, stanoven termín auditu

Opavský Den Země – prezentace
EV aktivit školy
Schůzka Ekotýmu

Účast členek Ekotýmu a všech
učitelů na prezentační akci, až 150
aktivních návštěvníků školního
stánku

Pravidelné měření ročních přírůstků
dřevin na školní zahradě

Odloženo na červen z důvodů
práce na projektu Český les

Obhajoba titulu Ekoškola

9. 5. audit Ekoškoly týmem
Sdružení TEREZA

Škola v přírodě

Změna termínu 3. – 7. 6. 2013,
Penzion Setina, Pustá Polom

Schůzka Ekotýmu

Viz zápisy ze schůzek

Analýza ročního plánu EVVO
Návrhy pro roční plán

Na závěrečné schůzce Ekotýmu,
dopis o udělení titulu na další
dvouleté období, návrhy z příkladů
na Konferenci programu Ekoškola

Zahradní slavnost Vysvědčení

27. 6. 2013

Leden

Duben

Květen

Červen

Činnosti realizované průběžně během roku:
Naplňování mezinárodního programu Ekoškola – dosažení obhajoby titulu, účast 6 členné
delegace školy na Konferenci programu Ekoškola v Praze (Právnická fakulta UK 16. a 17. 6.
2013, hosté: starosta městské části Opava-Vávrovice, městská koordinátorka EVVO)
Třídění odpadů: elektropřístroje, elektrobaterie, olej, papír, plasty, víčka PET lahví, hliník
(pravidelně odváženo smluvními firmami, zapojení do projektu RECYKLOHRANÍ, městská
soutěž ve sběru hliníku – 7. místo mezi zúčastněnými školami)
Oblast ODPADY: ve II. pololetí navázána spolupráce s firmou Femont na sběru papíru
Péče o školní zahradu a okolí školy
Péče o květinovou výzdobu uvnitř školy – zalévání zachycenou dešťovou vodou
v podzimním a jarním období
Nový projekt – Český les – malé školní arboretum – grant z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ve výši 65 509 Kč. Budování proběhlo od dubna do června
2013, nákup zahradní techniky
Úspory energií – díky změně dodavatelů el. energie a plynu se podařilo dosáhnout zjm.
finančních úspor – snížením záloh, přeplatkem
Další realizované projekty – Školní mléko, Ovoce do škol
Mimořádně realizovaná akce – Exkurze účastníků Celokrajské konference EVVO, 20. 6.
2013, 35 účastníků
Nerealizovaný projekt: rekonstrukce garáže „DOMEČEK“ – ustoupilo realizaci projektu
Český les
Vypracoval: koordinátor EVVO, Mgr. Pavel Gregor
24. 6. 2013

