
Roční realizační plán EVVO na školní rok 2021/2022  – 1. stupeň 

EVVO aktivity budou organizovány dle pokynů MŠMT a MZdr, či dalších orgánů oprávněných vydávat 

pokyny pro protiepidemiologická opatření. 

 Celoroční akce ve škole 

- Ve třídách a v celé škole třídíme odpad. Ve třídách jsou umístěny nádoby na vytříděný papír, v budově 

školy jsou využívány sběrné nádoby na tříděný odpad. 

- Ve třídách a v celé škole se dbá na estetickou úpravu a úklid, v učebnách i na chodbách jsou umístěny 

květiny.  

- Žáci se podílí na úklidu v okolí školy a školního dvora. 

- Žáci pracují na školním pozemku. 

- 22. 4. 2022 Den Země – V tento den jednotlivé třídy mají projektový den tematicky zaměřený na 

ekologii (vycházka s ornitology, úklid v okolí školy, besedy a pobyty v přírodě). 

- Pravidelně se konají besedy EVVO (duben – beseda Tonda obal na cestách). 

- Škola je zapojena do projektu Recyklohraní. 

- Žáci si v rámci mezipředmětových vztahů uvědomují svoji odpovědnost ve vztahu k ochraně přírody, 

přírodních zdrojů, chápou význam a nezbytnost udržitelného rozvoje (hodiny prvouky, přírodovědy, 

pracovní výchova, výtvarná výchova – výtvarná soutěž Příroda Blatenska). 

- Žáci se učí porozumět vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidské činnosti na prostředí (zařazeno 

jako průřezové téma ve všech vyučovaných předmětech). 

- Žáci chápou souvislost mezi lokálním a globálními problémy (návštěvy výstav v muzeu, návštěva 

knihovny, školní výlety). 

- Žáci diskutují o problémech životního prostředí a učí se obhajovat své názory (prvouka, přírodopis, 

třídnické hodiny). 

- Učíme žáky poznávat kulturní a přírodní hodnoty v okolí Blatné (vycházky a výlety do okolí Blatné). 

- Učitelé vedou vlastním příkladem k odpovědnému jednání vůči přírodě, zodpovědnému přístupu 

k majetku a dodržování pravidel slušného chování. 

- Vedeme žáky k respektování pravidel, na tvorbě třídních pravidel se žáci sami podílejí. 

- Učíme žáky naslouchat druhým, vhodně vyjadřovat svůj názor, správně formulovat myšlenky. 

- Vedeme žáky k vhodné komunikaci s dospělými, se spolužáky. 

- Rozvíjíme přátelské vztahy mezi třídami (školní výlety, akademie, Čertovské zastavení, Zpívání na 

schodech, Velikonoční jarmark, LVVZ, sportovní turnaj, atletická soutěž 1. stupně, Zpívání na 

schodech, patronát tříd). 

- Žáci chápou význam a nezbytnost udržitelného rozvoje jako pozitivní vývoj lidské společnosti a 

vnímají život jako nejvyšší hodnotu. 

- Zapojujeme žáky do soutěží a olympiád. 

- Výuku doplňujeme vhodnými výukovými programy, návštěvami městské knihovny, muzea, 

exkurzemi, používáme projekty, skupinové vyučování. 

- Vedeme žáky k zodpovědnému chování ke svému zdraví a zdraví svých spolužáků (prvouka, 

přírodopis, třídnické hodiny). 

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za svoji práci. 

- Pobýváme s žáky v přírodě. Učíme žáky odpovědně a ekologicky nakládat s přírodními zdroji a 

odpady, a tak minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. 



- Environmentální výchovu zařazujeme při výletech, pobytech v přírodě, vycházkách, pobytu v družině. 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD 

• Práce na školním pozemku, kompostování 

• Třídění odpadu ve třídách a ve škole 

• Projekt zdravé zuby 

• Nácvik opuštěný budovy v případě ohrožení 

• Nácvik chování v případě napadená školy ozbrojeným útočníkem 

• Branný den 

• Zahájení plaveckého výcviku 

• Návštěva knihovny a muzea 

• Péče o květiny ve třídách 

• Sestavení pravidel chování ve třídách 

• Program Ovoce do škol – péče o zdraví 

• Vycházky do okolí Blatné 

• Návštěva Planetária 

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 

• Čertovské zastaven 

• Zpívání na schodech 

• Vánoční besídky 

• Vycházky 

• Návštěva stále expozice v muzeu Blatná 

BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN 

• Práce na školním pozemku 

• Projektový den - Den Země 

• Vycházka s ornitologem 

• Atletická všestrannost 1. stupně 

• Exkurze, výlety 

• Velikonoční jarmark 

• úklidové práce na školním dvoře a v okolí školy 

• besedy s EVVO tematikou 

ČERVEN 

• Školní výlety a exkurze 

• Školní akademie 

• Školní sportovní turnaje 

• Pobyt na koupališti 

• Vycházky do okolí Blatné 



Ekologicky zaměřené aktivity probíhající celý školní rok:  

• Koutek živé a neživé přírody - V každé třídě si děti s učitelem vytvoří koutek přírody – květiny, 

přírodniny, knihy, výrobky, …. 

• Šetříme elektrický proud - Zbytečně nikde nesvítíme, pokud není třeba. 

• Šetříme vodou - Zbytečně nenecháváme téct vodu. 

• Péče o rostliny na chodbách školy - Péči obstarávají žáci v hodinách pracovního vyučování. 

• Spolupráce se Středisky ekologické výchovy  - Učitelé si mohou vybrat z nabízených programů. 

• Práce na školním pozemku - V rámci vyučovacího předmětu Pracovní vyučování. 

• Třídění odpadů v učebnách, kanceláří a prostorách školy. 

 

Roční realizační plán je doplňován během školního roku o akce, které jsou průběžně nabízeny.  

 

 

V Blatné dne 7. 9. 2021 

Vypracovala: Mgr. Marcela Karbanová     

          podpis: _______________________

Ředitelka školy: Mgr. Jana Krapsová 

podpis: _______________________ 

   


