Příloha č. 3
Roční program EVVO na školní rok 2016–2017
Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se
životního prostředí a jeho ochrany, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému
rozvoji.
SPOLUPRÁCE ŠKOLY :
Obec Dambořice, místní spolky
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Rezekvítek – sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody
SUŽ – Škola pro udržitelný život
ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A SOUTĚŽÍ:
Škola pro udržitelný život, Recyklohranní, Spring alive, Ovoce do škol, Přírodovědný klokan,
Biologická olympiáda, výtvarné a literární soutěže.
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI EVVO:
Vedení školy předává koordinátorovi EVVO veškeré nabídky k DVPP v oblasti EV, koordinátor
s možnými vzdělávacími programy průběžně seznamuje pedagogy osobně, současně jsou
nabídky k dispozici na nástěnce ve sborovně.
Koordinátor se účastní KONVE – konference k environmentální výchově.
MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Knihovna EV je postupně doplňována novými materiály a pomůckami. Seznam je uložen na
Google Disk.
Pomůcky jsou uloženy v kabinetu přírodopisu, materiály EV jsou uloženy ve sborovně
I. stupně.
EKOLOGIZACE PROVOZU ŠKOLY:
Třídíme odpad na 5 složek - papír, plast, hliník, bioodpad, směsný odpad.
Využíváme jednostranně potištěný papír, kopírujeme, pokud je to možné oboustranně.
Šetříme energií – kontrola zhasínání, termostatických ventilů, sociálního zařízení a pravidelné
revize.
Používáme prostředky šetrné k životnímu prostředí.
Ve školní jídelně preferujeme regionální potraviny.

Akce:

Environmentální výchova na naší škole je zařazena do výuky v předmětu Projektování
od 1. – 9. ročníku.
Pravidelně je ve výuce využíván Geopark a okolí obce.
V pracovních činnostech je prováděna údržba okolí školy.
Z Babiččiny zahrádky jsou sbírány a sušeny bylinky a následně zpracovány.
Krmení ptactva probíhá v zimním období.
Zapojení do projektu Jaro ožívá – pozorování příletu ptáků.
Výukové programy – Rezekvítek.
Výukové programy – Úžasné divadlo fyziky.
Výstava Věda a voda – Otevřená věda, výstava bude přístupná veřejnosti.
Celoškolní projekt Voda - březen.
Výukový program pro 6. ročník - Zoo Hodonín.
Beseda se včelařem.
Průběžné plnění úkolů v Recyklohranní.
Den Země – projektový den.
Konev – konference k environmentální výchově.
Sběr starého papíru.
Sběr citronové a pomerančové kůry.
Sběr tonerů, žárovek, baterií a drobného elektroodpadu.
Vyhlášeny soutěže ve sběru starého papíru, citronové a pomerančové kůry, baterií,
vyhodnocení proběhne na konci školního roku.
Projekt ovoce a zelenina do škol – pro žáky na prvním stupni zdarma ovoce a zelenina.
SWOT analýza – podklad pro vytvoření dlouhodobého plánu EVVO.
Vyhodnocení dlouhodobého plánu a vytvoření nového dlouhodobého plánu EVVO.
Školní výlety s EV tématikou.
Vyhodnocení ročního plánu.

