termín
Srpen
Září

Říjen

Vyhodnocení ročního plánu EVVO ve školním roce 2018/2019
aktivita
Schválení ročního plánu EVVO

hodnocení
Pedagogická rada 29. 8. 2018

Podzimní Sběr papíru

17. – 21.9., školní družina, 4 680kg

Schůzka nového Ekotýmu (analýza,
nápady do plánu činnosti)

Nový Ekotým, návrhy plánu činnosti,
volba hlídek Ekotýmu

Výprava za pramenem Opavy

neuskutečnilo se z důvodu nedostupné
dopravní obslužnosti

Práce na školní zahradě, sklizeň zeleniny

probíhaly v rámci předmětu Praktické
činnosti

ENVICUP 2018

14. 9. terénní exkurze – Vítkov
Podhradí, Kružberk, výběr starších žáků

Realizace projektu ENVICUP 2018

12. 10., terénní exkurze – ČOV Opava,
Výběr starších žáků

Schůzka Ekotýmu, Plán činnosti

Přijetí plánu činnosti, zahájení plnění

Výsadba dřevin-keřů na zahradě

Vysázeny 3 dřišťály podél plotu s ulicí
Chmelovou

Sběr přírodnin pro tvořivé činnosti

Přírodniny sbírali žáci v praktických
činnostech – zjm z prostoru školní
zahrady

Schůzka Ekotýmu, Plán činnosti

Viz schůzky Ekotýmu

Zdravá pětka

Program o potravinách a stravování
pro 1. – 3. Ročník, aktuálně zařazený

Aktivity z projektu ENVICUP 2018

v listopadu se nekonaly, byly zařazeny
v září
Schůzka Ekotýmu viz zápisy, záznamy
spotřeby energií, kontrola plnění

Listopad

Naplňování Plánu činnosti
Prosinec

Leden

Příprava školní zahrady na zimu,
zazimování

Práce na úklidu nářadí, mobiliáře,
zazimování zahrady

Aktivity z projektu ENVICUP 2018

10. 1. Závěr projektu v ZŠ Suché Lazce,
vyhodnocení soutěží, ocenění

Aktivní práce na Plánu činnosti

Práce Ekotýmu viz zápisy

Prezentace Ekotýmu pro spolužáky EKOŠKOLA

Prezentace připravovali žáci-členové
ekotýmu v informatice po jednotlivých
ekohlídkách, kompletace koordinátor

Vyhodnocení spotřeby energií, vody –
záznamy hlídek Ekotýmu

Spotřeba zaznamenána do přehledů,
vedly týmy ekohlídek, vystavení nových
přehledů pro rok 2019, nástěnka

ekolístky

Únor

Březen

Duben

Květen

Účast koordinátora EVVO na krajském
setkání v Ostravě, zaměření roku OSN

29.1., Krajský úřad Ostrava, zaměření
na Jídlo – Biotechnologie
v potravinářství

Schůzka Ekotýmu, zakomponování
zaměření roku do aktivit Ekoškoly

Rok škola zaměřila na hospodaření
s jídlem, záznamy, vyhodnocování
oblíbenosti, snižování množství odpadů

Práce na naplňování Plánu činnosti

Členové ekotýmu tvořili model školní
zahrady s nově plánovaným herním
prvkem

Schůzka Ekotýmu
Příprava prezentace na Opavský Den
Země

Probíhalo v rámci schůzek Ekotýmu

Přikrmování ptactva – krmítka zahrady

Realizovala hlídka Ekotýmu – prostředí
školy

Příprava na obhajobu titulu ekoškola

Aktivně probíhala v rámci vyučování
přírodovědy, na schůzkách Ekotýmu

Vynášení Morany, vítání jara

21. 3., hraniční most, spolupráce s MŠ

Muzeum venkova – Holasovice

28. 3., zařazeno aktuálně, pěstování
potravin našimi předky, život za doby
našich babiček, terénní exkurze

Jarní sběr papíru

1.-5. 4., školní družina, 4 850 kg

Jarní práce na školní zahradě, výsev
v Babiččině zahrádce – výběr a rozdělení
plodin, úklid po zimě

V rámci praktických činností, tradiční
plodiny, navíc kukuřice, ozdobná tykev

Instalace svodů pro dešťovou vodu, sudy
Spolupráce s SOU stavební Opava

Neuskutečnilo se vzhledem k plánování
realizace zahradní pergoly, která počítá
s novou velkoobjemovou sběrnou
nádobou

Prezentace školy na opavském Dni Země
(zaměření dle tématu roku OSN)

28. 4. – Opavský den Země, tradiční
stánek s prezentací činnosti Ekotýmu a
Ekoškoly

Schůzka Ekotýmu,

9. 4. Se konala audit Ekoškoly, Ekotým
školy, úspěšně

Práce na školní zahradě

Realizováno v rámci praktických
činností

Práce na školní zahradě

Ovlivněno zejména nepříznivým
počasím, chladno, deštivo

Schůzka Ekotýmu, vyhodnocení Plánu
činnosti a environmentálních aktivit školy,

Oznámení kladných výsledků auditu
Ekoškoly, potvrzení titulu na další 4leté

Červen

návrhy pro nový plán (podklady pro
Strategický plán rozvoje školy)

období, pozvání ke slavnostnímu
předávání titulů

Živá voda-celostátní soutěž

Účast ve výtvarné soutěži s tématem
vody, 2 x čestná uznání

Krajská konference EVVO, Opava

Účast koordinátora, Potraviny a krajina

Školní výlet se zaměřením na témata
EVVO

17. a 18. 6., Živá voda-Modrá,
Archeoskanzen Modrá, Kovozoo Staré
Město u U.Hradiště

Slavnostní předávání titulu Ekoškola

21. 6. 2019 Praha, Staroměstská radnice
3 členná skupina žáků, ředitel školy,
zástupce zřizovatele

Zahradní slavnost Vysvědčení

27. 6. 2019

Činnosti realizované průběžně během roku:
Naplňování mezinárodního programu Ekoškola – dosažení obhajoby titulu, účast 5 členné delegace školy
na Slavnostní předávání titulů (Staroměstská radnice Praha, Brožíkova síň, hosté: starosta městské části
Opava-Vávrovice-omluven, vedoucí odboru školství SMO)
Třídění odpadů: elektropřístroje, elektrobaterie, papír, plasty, víčka PET lahví – věnováno na charitativní
účely, hliník
(pravidelně odváženo smluvními firmami, zapojení do projektu RECYKLOHRANÍ, městská soutěž ve
sběru hliníku)
Oblast ODPADY: škole vznikly nové náklady v souvislosti s novou službou – odvoz a odborná likvidace
kuchyňských odpadů, odvoz biologického odpadu (2 nádoby, vývoz 1 x 14 dní)
Změna v odvozu směsného komunálního odpadu – 1 x 14 dní
Oblast Energie: dosaženo úspor – elektrická energie – vrácen přeplatek, odběr plynu – vrácen přeplatek,
přeplatky budou použity do rozpočtu 2019 na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s využíváním nových
služeb (odvoz kuchyňského a biologického odpadu)
Péče o školní zahradu a okolí školy
Péče o květinovou výzdobu uvnitř školy – zalévání zachycenou dešťovou vodou v podzimním a jarním
období
Nový projekt – Stromový domeček – instalace nového herního prvku s využitím stávající výsadby,
umožnění pobytu v zahradě v horkých dnech (zastíněná část školního dvora), vlastní IF – 142 000,- Kč
Další realizované projekty – Školní mléko, Ovoce do škol, Správná pětka
Hlavní prázdniny – pravidelné brigády na údržbě školní zahrady (8.30-10.30, ped.dozor 8-12 hodin)

Vypracoval: koordinátor EVVO, Mgr. Pavel Gregor
20. 6. 2019

