
Roční plán EVVO na rok 2019/2020 

 
aktivita termín zúčastnění očekávaný výstup odpovídá 
Péče o životní prostředí Školní rok 

2019/2020 

Všechny třídy 

 

Kvarta - Oktáva 

Květinová výzdoba ve třídách 

 

Péče o školní pozemek 

Úklid před školou 

Třídní učitelé + zástupci 

 

Koordinátor EVVO 

Aplikace zdravého 

životního stylu 

Školní rok 

2019/2020 

Prima - Kvarta Téma s odborníky na zdravou 

výživu 

Učitelé ZSV 

Porovnání rozdílu 

v interpretaci přírody 

v uměleckých dílech 

Školní rok 

2019/2020 

Kvinta - Oktáva Organizace land-art Učitelé VV 

 

Monitorování výskytu 

rostlinných a živočišných 

druhů 

Školní rok 

2019/2020 

Všechny třídy Exkurze do CHKO 

Exkurze do ZOO 

Exkurze do Botanické zahrady 

Učitelé Bi 

Účast na informačně – 

vzdělávacích akcích o 

životním prostředí v Praze 

Školní rok 

2019/2020 

Tercie a Kvarty Prezentace pro informování 

studentů prim 

Vyučující chemie a biologie 

Monitoring neekologického 

chování ve škole 

 

 

 

 

 

Školní rok 

2019/2020 

 

 

 

 

 

Školník 

 

 

 

Všechny třídy 

 

 

Záznamy o spotřebě energie, 

vody a hygien.potřeb. 

Monitoring způsobů šetření 

 

Obnovení ekonálepek 

k vypínačům, vodovodním 

kohoutkům 

Vedení školy, školník, 

učitelé IVT 

 

 

Učitelé VV 

Zlepšit třídění odpadů Školní rok 

2019/2020 

Všechny třídy Zajištění nádob na tříděný 

odpad ve všech třídách i 

kabinetech, informovat 

studenty o nutnosti třídění 

odpadu 

 

Nalepit na nádoby na tříděný 

odpad rozlišující nálepky 

papír/plast 

Školník + třídní učitelé 

 

 

 

 

Studenti + třídní učitelé 

Organizace sběrové akce Školní rok 

2019/2020 

Všechny třídy Finanční podpora Střediska 

výcviku vodicích psů 

v Jinonicích, Adopce na 

dálku, veterinárního útulku 

Koordinátor EVVO + 

studenti 

Používat oboustranné kopie Školní rok 

2019/2020 

Všichni vyučující, 

studenti 

Informační cedulky ke 

kopírkám 

Knihovnice + vyučující 

IVT 

Identifikace 

environmentálního problému 

na lokální úrovni 

Školní rok 

2019/2020 

Prima - Kvarta Projekt s EVVO tematikou, 

ekologické vycházky 

Vyučující daného předmětu 

 

 

Zjištění vlastní ekologické 

stopy a možnosti jejího 

snížení 

 

Zjištění ekologické stopy 

školy/celé společnosti a 

možnosti jejího snížení 

 

Školní rok 

2019/2020 

Prima - Kvarta 

 

 

 

Kvinta - Oktáva 

Hodnocení denních činností 

s ohledem na životní prostředí 

 

 

Hodnocení denních činností 

s ohledem na životní prostředí 

Učitelé ZSV 

 

 

 

Učitelé ZSV 



Vedení žáků k větší 

samostatnosti a 

odpovědnosti za životní 

prostředí, poskytování 

aktuálních informací 

týkajících se problematiky 

životního prostředí 

Školní rok 

2019/2020 

Prima - Kvarta 

Kvinta - Oktáva 

Prezentace a referáty studentů Všichni vyučující 

Navázání spolupráce školy 

s vedením obce 

Školní rok 

2019/2020 

Koordinátor 

EVVO 

Účast na společných 

projektech obce a školy 

Koordinátor EVVO 

Absolvování ekologických 

seminářů 

Školní rok 

2019/2020 

Všichni vyučující Prezentace Koordinátor EVVO 

Využívání výukových 

programů ekologických 

sdružení- Tereza, Toulcův 

dvůr, Brontosaurus, EKO-

KOM a VŠCHT Praha, PřF 

UK Praha 

Školní rok 

2019/2020 

 

 

 

 

Všechny třídy 

 

 

 

 

 

Vyvěšení nabídky 

ekologických programů 

 

 

 

 

Koordinátor EVVO + 

zúčastněný vyučující 

 

 

 

 

Ekologické tematické výlety 

 

Školní rok 

2019/2020 

Prima - Kvarta Výlety do Hvězdy – památné 

stromy, Prokopského údolí, 

Divoké Šárky 

Vyučující biologie + 

chemie 
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