Vyhodnocení ročního plánu EVVO ve školním roce 2013/2014
termín
Září

Říjen

Listopad

aktivita
Schválení ročního plánu EVVO

hodnocení
Plán schválen pedag. radou 28. 8.
2013

Zahradní slavnost (zahájení školního
roku), slavnostní otevření projektu
Český les – malé školní arboretum

2. 9. 2013, za účasti hostů a
partnerů byl slavnostně předán do
užívání projekt „Český les…“,
přítomní účastníci si také prohlédli
školu připravenou na nový školní
rok, reportáž TV Polar

Sběr papíru

2870 kg

Schůzka Ekotýmu, analýza

Ekotým začal pracovat jako
zájmový kroužek. Z analýzy
vytvořen plán činnosti Ekotýmu
pro rok 2013/2014.

Výprava za pramenem Opavy

Přírodovědná vycházka III. třídy,
25. 9. 2013

Sbírky přírodnin

Obohacování školní sbírky
v Badatelně, materiál pro tvořivou
činnost dětí

Schůzka Ekotýmu, plán činnosti

Zahájení práce na úkolech z Plánu
činnosti

Příprava školní zahrady na zimu

Úklid v rámci praktických činností

Příprava na oslavy Světového dne
Ekoškol

Připravoval Ekotým, tvorba
dotazníků pro účastníky

Vyrábíme z recyklovatelných a
přírodních materiálů

Realizováno v rámci hodin PČ a
VV a ve ŠD

Aktuálně zařazená akce

Zážitkový program se psím
spřežením

Světový den Ekoškol, celodenní
projekt pro školy a veřejnost (7. 11.)

Prezentace školních environm.
aktivit členy školního Ekotýmu,
prezentace projektů, mimořádný
sběr elektroodpadu, dotazníkové
šetření mezi účastníky.
Obohaceno o Slavnost světla
(8.11.) v pohádkovém duchu na
školní zahradě (vysoká účast
veřejnosti)

Aktuálně zařazená akce

Prosinec

Leden

Únor

Konference „Propojme se!“
Aktuálně zařazená akce

Na pozvání Sdružení Tereza se
zástupci školy zúčastnili v Praze,
14. 11. Celostátní konference o
spolupráci škol a obcí v oblasti
ochrany a tvorby ŽP. Z konference
byl pořízen videozáznam a vyšla
elektronická publikace, jejíž
součástí je prezentace naší školy.
Konference se zúčastnil také
starosta městské části.

Schůzka Ekotýmu

Informace o konferenci Propojme
se, práce na aktuálních úkolech
Plánu činnosti.

Prezentace aktivit školy na setkání
složek obce

6. 12. 2012 v KD v Držkovicích

Aktuálně zařazená akce

Prezentace Ekoškoly na opavském
setkání koordinátorů EVVO
v Obecním domě ředitelem školy
11. 12.

Přikrmování ptáků a zvěře v
krmítkách

Garantem pravidelného
přikrmování členové Ekotýmu,
výlet ŠD ke Stříbrnému jezeru za
přezimujícími labutěmi 15. 1.

Schůzka Ekotýmu

Vyhodnocení úsporných opatření
v hospodaření s energiemi a
odpady, zapracování údajů do
monitorovací tabulky

Aktuálně zařazená akce

Účast ředitele školy na Krajském
setkání koordinátorů EVVO
v Ostravě 29. 1.

Aktuálně zařazená aktivita
15. – 31. 1. 2014, veřejné hlasování,
150 hlasů

Přihlášení do veřejného hlasování
projektu „Spolu s vámi“,
podpořeného společností IKEA
s projektem „Z kanceláře učebna“.
Zisk 7 tis. Kč na EVVO program
pro žáky.

Přikrmování ptáků a zvěře v
krmítkách

Dobrovolníci, garantem členové
Ekotýmu

Schůzka Ekotýmu

Práce na školním kalendáři,
projekt Envicup 2014

Březen

Duben

Květen

Červen

Jarní práce na školní zahradě
Schůzka Ekotýmu

Výsadba živého plotu, pletení
chýše z vrbového proutí
Příprava prezentace školy na
opavském Dni Země

Jarní sběr papíru 1. – 4. 4.

kg

Schůzka Ekotýmu

Příprava na Den Země, propagace
a realizace veřejné akce –
Ukliďme si okolí

Aktuálně zařazená akce

7. 4. – návštěva účastníku
programu Comenius Regio,
zástupců Banskobystrického kraje

7. 4., ENVICUP 2014

Veřejná akce Ukliďme si okolí zaměřená na úklid příkop – silnice
směrem k Opavii a do Držkovic

Opavský Den Země – prezentace
EV aktivit školy

Účast členů Ekotýmu a všech
učitelů na prezentační akci na
Náměstí Osvoboditelů, 27. 4.

Pravidelné měření ročních přírůstků
dřevin na školní zahradě

Odloženo na počátek června, první
měření u nově zasazených dřevin

Schůzka Ekotýmu

Výsadba platanů a dubu na
zahradě školy, 13. 5., příprava
exkurze v Záchranné stanici v
Bartošovicích

Aktuálně zařazená akce
rojekt „Spolu s vámi“- realizace
akce EVVO

5. 6., exkurze v Záchranné stanici
živočichů v Bartošovicích

Analýza ročního plánu EVVO

Závěrečná schůzka Ekotýmu,
zápisy ze schůzek

Aktuálně zařazená akce

24. 6., exkurze žáků a pedagogů
ZŠ Janovice

Zahradní slavnost Vysvědčení

26. 6. 2014

Činnosti realizované průběžně během roku:
Naplňování mezinárodního programu Ekoškola – ve školním roce 2013/2014 se škola
intenzivně věnovala veřejné osvětové kampani „My už víme, vědí i ostatní?“. Aktivity
v plánu EVVO i samotný Plán činnosti Ekotýmu obsahovaly akce a aktivity spojené
s propagací environmentální činnosti. A to ať formou prezentací, účastí na konferencích,

zviditelňováním školy, navazováním partnerství, vydáváním informačních letáků nebo
příspěvků v tisku či na webu školy.
Oblast ODPADY - třídění: elektropřístroje, elektrobaterie, olej, papír, plasty, víčka PET
lahví, hliník (pravidelně odváženo smluvními firmami, zapojení do projektu
RECYKLOHRANÍ, městská soutěž ve sběru hliníku – 8. místo mezi zúčastněnými školami).
Díky aktivitě školy v oblasti nakládání s odpady obdržela naše městská část na jaře 2014 do
obce veřejně instalované kontejnery na biologický odpad, které využívala i naše škola.
Péče o školní zahradu a okolí školy
V jarních měsících se děti zapojily do aktivních úprav na školní zahradě: výsadba živého
plotu, proutěná stavba, výsadba 4 listnatých stromků. Využili jsme nabídky zřizovatele a
pořídili 5 typů ptačích budek a krmítek na školní zahradu. Vzhledem k tomu, že šlo o
stavebnice, děti se při jejích montáži příjemně zabavily.
Péče o květinovou výzdobu uvnitř školy – zalévání zachycenou dešťovou vodou
v podzimním a jarním období
Nový projekt – Český les – malé školní arboretum – sloužil od samého otevření plně svému
účelu. V jarních měsících roku 2014 pak po prvním roce od výsadby vykvetla i třetí část
projektu – louka.
Úspory energií – po prvním roce od změny dodavatele energií formou aukcí se podařilo
dospět zjm. k úspoře finančních prostředků. Pokles spotřeby se dařil v oblasti hospodaření
s vodou, plynem i elektrickou energií.
Další realizované projekty – Školní mléko, Ovoce do škol
Mimořádně realizované akce: - viz tabulka
Projekt: rekonstrukce garáže „DOMEČEK“ – projekt stále ve fázi projektové přípravy
Přihlášky do projektů:
Spolu s vámi – veřejné hlasování – zisk 7. tis. Kč na EVVO program – uspořádána exkurze
v Záchranné stanici živočichů v Bartošovicích
ENVICUP 2014 – projekt z grantu zřizovatele podpořen částkou 30 tis. Kč, 10 tis. Kč
společností Edenred (projekt překračuje do školního roku 2014/2015), částka od společnosti
Edenred využita na úpravu zahradního altánu – pokrytí bočnic jako ochrana před
povětrnostními vlivy.
V měsíci květnu a červnu žáci vytvářeli práce pro soutěže v rámci projektu Envicup 2014.
Vypracoval: koordinátor EVVO, Mgr. Pavel Gregor
23. 6. 2014

