Základní škola při Dětské psychiatrické
nemocnici,
Opařany 160

Roční plán environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO)
školní rok 2019/2020
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Právní forma: Příspěvková organizace
Adresa: Opařany 160, 391 61
Telefon: 381 287 153
E-mail: zspridpn.oparany@seznam.cz
Internetové stránky: www.dpns.cz
Ředitel školy: Mgr. Michal Kučera
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Kováčová
Koordinátor EVVO: Mgr. Šárka Hejhalová
Název zřizovatele: Jihočeský kraj
Adresa zřizovatele: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 76
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Podrobný roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) pro tento školní rok:
TERMÍN

ZÁŘÍ

NÁPLŇ

Zodpovědná osoba/ prostředky,
výstupy

I. POLOLETÍ
Předložení závěrečné zprávy o plnění RP
EVVO za ŠR 2018_19 ke schválení
pedagogické radě

Hejhalová/závěrečná zpráva

Vyhodnocení efektivnosti sběru druhotných

Hejhalová, Mašková

surovin za uplynulý školní rok
Přihláška do soutěží (projektů):
-

těžíme hliník z našich domácností

Mašková/přihláška

-

soutěž ve sběru druhotných surovin

Mašková/přihláška

(papír, karton, víčka)
-

Les ve škole

Hejhalová/registrace

-

M.R.K.E.V.

Hejhalová/registrace

-

EKOŠKOLA

Hejhalová/zaplacený poplatek

Vypracování aktuálního RP EVVO

Hejhalová/ RP EVVO

Návštěvní dny u želvích kamarádů

Všichni žáci a pedagogové

(„školička“ – bývalá budova „C“)

školy/zápis v deníku

13.9. Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Úklid školní budovy, cvičného

(podzimní úklidový den)

bytu, okolí školy, školní zahrady

22.9. Evropský den bez aut

Aktivity v rámci výuky
přírodovědných předmětů/zápis v
TK

23.9. První podzimní den

Dle zájmu vyučujících - pobyt
v přírodě (park DPN, šk.
zahrada…) - sběr přírodnin,
pozorování klimatických změn
v přírodě, zazimování školní
zahrady
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Založení pracovního týmu Ekoškoly

Hejhalová, Prokopová,
Michlíková/ Ekotým

1.pracovní schůzka Ekotýmu

Ekotým/ 1.tematický úkol:
Výtvarná soutěž EKO KOMu

ŘÍJEN

6.10. Světový den zvířat

Všichni žáci a pedagogové
školy/výtvarné práce

16.10. Světový den výživy (TD)

Všichni žáci a pedagogové
školy/PL, ppt, příprava zdravých
pokrmů ve cvičném bytě

Příprava školní zahrady na zimu

Všichni žáci a pedagogové školy

20.10. Den stromů – TD

Všichni žáci a pedagogové školy
/aktivity v parku DPN, výtvarné
práce, práce s PL
Ekotým/ 2.tematický úkol na daný
měsíc dle plánu činnosti Ekotýmu

2.pracovní schůzka Ekotýmu

LISTOPAD

13.11. Podzimní dny EVVO – Cassiopeia Č.
Budějovice

Hejhalová/certifikát

Zazimování želv zelenavých

Prokopová, Kotrbová

ZOO ve škole - výchovně vzdělávací

Hejhalová/žáci školy/

program Zoo Hluboká

Článek, foto, PL

3.pracovní schůzka Ekotýmu

Ekotým/3. tematický úkol na daný
měsíc

29.11. Mezinárodní den biologické

Aktivity v rámci výuky

rozmanitosti

přírodovědných předmětů/zápis v
TK

PROSINEC

Dárky z přírody- výroba vánočních dekorací

Všichni žáci a pedagogové

a dárků z přírodních materiálů v rámci

školy/dekorace, dárky
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tematického týdne - VÁNOCE
Vánoční dílničky

Mašková, Michlíková/ výrobky

4.pracovní schůzka EKOTÝMU

Ekotým/ 4.tematický úkol na daný
měsíc

LEDEN

Dárky přírodě (výroba krmítek pro ptáky,

Všichni žáci a pedagogové školy/

hmyzí hotel)

vyrobená krmítka

5.pracovní schůzka Ekotýmu

Ekotým/ tematický úkol na daný
měsíc

II. POLOLETÍ

ÚNOR

Přednáška Tonda Obal na cestách (spol.

Mašková/ /článek na web.

EKO KOM)

stránkách školy

6.pracovní schůzka Ekotýmu

Ekotým/ 6.tematický úkol na daný
měsíc

BŘEZEN

22.3. Světový den vody (TD)

Hejhalová/výukový program

7.pracovní schůzka Ekotýmu

Ekotým/ 7.tematický úkol na daný
měsíc

DUBEN

Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Všichni žáci a pedagogové

(jarní úklidový den)

školy/vytříděný odpad

22.4. Den Země (TD)

Hejhalová/nástěnka

Jarní dílničky

Mašková, Michlíková/výrobky

8.pracovní schůzka Ekotýmu

Ekotým/ 8.tematický úkol na daný
měsíc

KVĚTEN

Týden lesů

Hejhalová/článek na web.
stránkách školy, nástěnka

Měsíc školních zahrad

Hejhalová/aktivity na školní
zahradě

ETUR (30.5. – 5.6.)

Hejhalová/práce s vytvořenými
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učebními pomůckami
14.5. Světový den pro Fair trade

Žáci SŠ, SOU/ppt

9.pracovní schůzka Ekotýmu

Ekotým/ 9.tematický úkol na daný
měsíc

ČERVEN

5.6. Světový den životního prostředí

Aktivity v rámci výuky
přírodovědných předmětů/zápis v
TK

21.6. Den květů – seznámení s léčivými

Celoškolní výtvarná soutěž/

rostlinami

výtvarné práce žáků

Vítání léta na školní zahradě (TD)

Pejšová, Klocová /Všichni žáci a
pedagogové školy

Odvoz druhotných surovin do sběru

Mašková, provozní pracovníci

Slavnostní zakončení školního roku v
přírodní učebně

Dle zájmu vyučujících

10.pracovní schůzka Ekotýmu

Ekotým/ 10.tematický úkol na
daný měsíc, vyhodnocení činnosti
za uplynulý ŠR
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PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY
-

Pravidelná údržba malého školního arboreta
a přírodní učebny na školní zahradě
Aktualizace EVVO nástěnky
/meziposchodí)
DVPP- dle nabídky SEV a dalších
organizací
Realizace výukových programů pro žáky
(dle finančních možností školy)
Pokračuje zapojení do projektů/ soutěží:
Těžíme hliník z našich domácností,
Soutěž ve sběru papíru, kartonu a víček od
PET lahví
M.R.K.E.V.
LES VE ŠKOLE
EKOŠKOLA
Pravidelné pracovní schůzky Ekotýmu
Zapojení do výtvarných soutěží, instalace
výstav výtvarných prací s EVVO tematikou
Zajištění odvozu druhotných surovin do
sběru
Škola zajistí prostory pro dočasné uložení
starého papíru, víček od PET lahví a hliníku
Péče o želvy zelenavé
Výuka v přírodní učebně
Využívání naučné stezky v areálu DPN
Opařany
Vedení kroniky zahrady
Údržba zahradní techniky
Kontrola efektivního třídění odpadu ve
všech prostorách školy i cvičného bytu

Žáci, pedagogové i provozní pracovníci školy
Asistenti pedagoga
Hejhalová
Hejhalová

Mašková
Mašková
Hejhalová
Hejhalová
Hejhalová
Hejhalová, Michlíková, Prokopová
Mikešová
Provozní pracovníci
Provozní pracovníci
ZŠS („Školička“)
Dle zájmu vyučujících
Dle zájmu vyučujících
Samcová
Krejčí
Ekotým + provozní pracovníci

Udržování kulturního prostředí ve všech prostorách

Všichni žáci a pracovníci školy

školy a ve cvičném bytě.
Všechny aktivity uvedené v kolonce průběžně budou realizovány v průběhu celého školního roku nebo dle
nabídky zainteresovaných institucí. Vyhodnocení všech aktivit RP EVVO za uplynulý ŠR se uskuteční na
konci školního roku v rámci závěrečné pedagogické rady, v písemné formě odevzdá koordinátor EVVO
závěrečnou zprávu o plnění RP EVVO vedení školy do 30. září 2020.
V Opařanech dne 23. září 2019

Vypracovala: Mgr. Šárka Hejhalová, koordinátor EVVO
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