Roční plán EVVO pro školní rok 2014/2015
termín
Září

aktivita
Schválení ročního plánu EVVO

hodnocení
V rámci 1. Pedagogické rady.

Sběr papíru

Zisk 2. místa v soutěži ZŠ,
finanční odměna pro školu.
(celkem 4940 kg)
Nový Ekotým sestavil a schválil
svůj další Plán činnosti.

Schůzka Ekotýmu, analýza, plán
činnosti

Říjen

Listopad

Výprava za pramenem Moravice

Výpravy se účastnili žáci celé
školy v rámci vlastivědné exkurze.

Envicup 2014

Soutěžní setkání zapojených škol
se uskutečnilo v rámci II. etapy
EVVO projektu. Žáci naší školy
obsadili 1. místo v soutěži
družstev.

Sbírky přírodnin

Obohacování školní sbírky
v Badatelně, materiál pro tvořivou
činnost dětí

Schůzka Ekotýmu,

Zahájení prací na úkolech z Plánu
činnosti. Úprava Ekoinfopanelu.

Příprava školní zahrady na zimu

Úklid v rámci školních
praktických činností.

Příprava na slavnostní ukončení
Envicupu

Přípravné práce na reklamních
posterech, příprava kulturního
programu.

Vyrábíme z recyklovatelných a
přírodních materiálů pro slavnost
Envicupu

Výroba oděvních modelů pro
přehlídku v rámci ukončení
Envicupu 2014.

Účast na slavnostním vyhodnocení
Ekoškoly Moravskoslezského kraje

2. místo mezi základními školami
MSK, dárkový šek na 5 tis. Kč na
nákup nářadí

Světový den Ekoškol, slavnostní
Slavnostní ukončení projektu
ukončení Envicupu 2014, Sokolovna v KD v Držkovicích. Křest
kalendáře, vyhodnocení soutěží,
předání cen, kulturní program,
výstava posterů zapojených škol.

Prosinec

Příprava školní zahrady na zimu

V rámci praktických činností.

Prezentace aktivit školy na setkání
složek obce

V KD v Držkovicích …

Přikrmování ptáků a zvěře
v krmítkách

Pravidelné přikrmování
přezimujících ptáků na krmítkách
na školní zahradě.

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

Vyhodnocení úsporných opatření.
Vzhledem k chybně vedeným
záznamům pokračování
v monitoringu v roce 2015.
Výměna hlídek.

Přikrmování ptáků a zvěře v
krmítkách

Pravidelné přikrmování
přezimujících ptáků na krmítkách
na školní zahradě.

Únor

Schůzka Ekotýmu

Práce na maketě projektu
Babiččina zahrádka. Zakoupení
nářadí.

Březen

Tvorba prezentačních panelů pro
opavský Den země

Prezentační panely, příprava
materiálů pro aktivní hry.

Jarní práce na školní zahradě

V rámci praktických činností.

Jarní sběr papíru

2. místo v soutěži opavských škol,
5240 kg

Babiččina zahrádka

Prezentace projektu Ekotýmem
před dětmi MŠ, ZŠ a rodiči

Opavský Den Země – prezentace
EV aktivit školy

19. 4. – tradiční prezentační
stánek, zaměřeno na světový rok
světla, světelných technologií a
půdy

Schůzka Ekotýmu

Audit Ekoškoly, obhajoba třetího
titulu, práce na projektu Babiččina
zahrádka.

Pravidelné měření ročních přírůstků
dřevin na školní zahradě

Měření proběhlo v červnu.

Obhajoba titulu Ekoškola

Auditorská zpráva, potvrzení
úspěšné obhajoby.

Škola v přírodě, Jeseníky, Karlov

11. – 15. 5. 2015, zaměřeno na
EVVO, úklid lesa

Schůzka Ekotýmu

Vyhodnocení činnosti Ekotýmu,
účast delegace na Slavnostním
předávání titulu Ekoškola v Senátu
ČR v Praze. 18. 6. 2015

Leden

Duben

Květen

Červen

Analýza ročního plánu EVVO
Návrhy pro roční plán

Zpracováno pro 5. Pedagogickou
radu.

Zahradní slavnost Vysvědčení

Prezentace ocenění školy v oblasti
EVVO.
Ekoškola Moravskoslezského
kraje (certifikát)
Třetí mezinárodní titul Ekoškola,
certifikát Přírodní zahrada, titul
Škola udržitelného rozvoje
1.stupně (2015-2017)

Činnosti realizované průběžně během roku:

Naplňování mezinárodního programu Ekoškola a plánu činnosti Ekotýmu
Třídění odpadů – papír, plast, sklo, Tetrapak, víčka Pet lahví (program Nakrmte Plastožrouta,
Program RECYKLOHRANÍ (sběr elektroodpadu a baterií), hliník, nově tonery (neujalo se)
Péče o školní zahradu
Péče o květinovou výzdobu
Přikrmování ptáků a zvěře v zimním období
Nákupy ekologicky šetrných prostředků
Prezentace EVVO
Úspory energií
Školní mléko
Ovoce do škol
Připravena rekonstrukce školní garáže – zpracována projektová dokumentace, získána
potřebná povolení, v závěru roku ve spolupráci se zřizovatelem zahájeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby.
V Opavě-Vávrovicích, 23. 6. 2015
Zpracoval: Mgr. Pavel Gregor

