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Školní program environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty pro školní rok 2019/2020
Krátkodobý školní program environmentální výchovy je vypracován na jeden
školní rok. Jsou v něm zahrnuty školní akce a aktivity. Průběh plnění se bude
probírat na pedagogických poradách a poradách předmětových a oborových
komisí. Konečné shrnutí na závěrečné poradě.
Roční školní program EVVO pro tento školní rok vychází z dlouhodobého plánu
EVVO pro roky 2018 – 2022
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Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
pro roky 2018 - 2022
Ekologizace provozu školy
 Provoz školy musí být zajištěn tak, aby byl šetrný k životnímu
prostředí.
 Koordinace výuky podle pravidel pro udržitelný rozvoj.
Koordinace EVVO na škole
 Vytvoření podmínek pro realizaci EV
 Vytvoření „ekotýmu“
 Začlenění EV do všech předmětů
 Specializační studium pro koordinátory
 Zlepšení spolupráce pedagogických zaměstnanců, vedení školy a
ostatních zaměstnanců školy a zapojení žáků a zákonných zástupců
 Získání titulu Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje
Spolupráce s jinými subjekty
 Navazování spolupráce s jinými subjekty jako jsou např.: Střediska
ekologické výchovy, Centra ekologické výchovy
 Navázání spolupráce s obcí, základní a mateřskou školou.
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 Setkávání s dalšími koordinátory
Realizace osazovacího plánu areálu školy
 Získání finančních prostředků
 Vybudování reprezentativních a relaxačních zón, venkovní učebna
 Výsadba podle osazovacího plánu, práce vycházející ze studie zeleně
 Realizace zahrady
 Závlahový systém
Strategický směr Dlouhodobý cíl
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Plán pro realizaci EVVO pro školní rok 2019/2020
 Realizace dlouhodobého plánu EVVO
 Rozvíjení vztahu žáků a zaměstnanců školy k přírodě a životnímu
prostředí

 Propagace EVVO ve výuce
 Realizace osazovacího plánu ve školním areálu

 Účást na započatých projektech, soutěžích a spolupráci , navázání dalších
 Plnění plánovaných akcí s environmentálním zaměřením
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Přehled plánovaných akcí s environmentálním zaměřením
pro školní rok 2019/2020
aktivita
Den otevřených dveří
ISŠ St. Kubra

zajistí
Ped.pracovníci

Lysá n./L.
Jaro s koňmi
Den otevřených dveří
Agro Řisuty
Královická zemědělská
výstava
Exkurze zahrady
Pražského hradu
Exkurze dendr.zahrada
Průhonice
Památník Lidice

Ing.M.Iblová,
V.Svoboda
V.Kajzrová
M.Hamouz
V.Svoboda
M.Hamouz
V.Kajzrová

Den Země
Světový den vody
Přírodovědná exkurze
Přírodní park Okoř
Veletrh celoživotního
vzdělávání Kladno
Setkání koordinátorů
Středočeského kraje
Návštěva Spolkové
republiky Německoškola s podobným
zaměřením
Exkurze Farma Poláček,
Hole, Bioplynová stanice
Soutěž dovedností pro
střední školy se
zeměděl.zaměřením

termín
spolupráce
Dle
harmonogramu
šk.roku
2019/2020
Březen 2020
20. 6. 2020
28.6.2020
Květen 2020

Bc.L.Tomšú
V.Kajzrová
Ing.M.Iblová
Mgr.D. Fuková
V.Kajzrová
V.Kajzrová
V. Kajzrová

Duben 2020

Duben2020
22.6.2020

V. Kajzrová

Červen 2020

Ped.pracovníci

Říjen 2019

Červen 2020

Vodní park
čabárna

Březen 2020
Mgr.J. Růžičková Březen 2020

V.Svoboda
Ing.m.Iblová
V.Svoboda
M.Hamouz
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škola v
Bielefeldu

Farma Hole
Jaro 2020

Pozvané školy

Další aktivity:

 Spolupráce se včelařem formou zájmové odborné činnosti
 Spolupráce se sociálními partnery
 Rozšíření registrovaného hospodářství
 Účast na floristické soutěži Soběslavská růže

Vypracovala:
Veronika Kajzrová
Učitelka Ov, koordinátorka EVVO
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