
ZŠ a MŠ Nedvědice 

 

 

 

 

 

 

 

Plán environmentální výchovy 

na školní rok 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor EVVO:  

Ing. Jana Švancarová 

 



Dlouhodobé cíle: 

 Vést žáky k pozitivnímu vztahu k domovu, obci, zemi a přírodě 

 Spolupráce MŠ a ZŠ na projektech v rámci EVVO 

 Podpora spolupráce s rodiči, vedením města a místními spolky (včelaři, rybáři) 

 Podněcovat aktivitu a tvořivost žáků ZŠ a dětí MŠ 

 Praktickými formami výuky poznávat rozmanitost přírody ve svém okolí 

 Seznámit žáky ZŠ a děti MŠ se zákonitostmi biosféry, problémy ŽP, vztahy člověka 
k přírodě a s péčí o zeleň 

 Vést žáky ZŠ a děti MŠ k odpovědnému přístupu k přírodním zdrojům 

 Prohloubit mezipředmětové vztahy 

 Navazovat nové kontakty se subjekty zabývajícími se environmentální tematikou 

 Využívat pozemky a zahradu školy k výuce pěstitelských prací 

 Produkty ze školní zahrady používat pro jídelnu základní školy – SKUTEČNĚ 
ZDRAVÁ ŠKOLA  

 Zvelebování školních pozemků a školní zahrady 

 Modernizace přírodopisné učebny pomocí dotačních titulů 

 Vést děti a žáky ke správnému třídění odpadu, dodržování pořádku v okolí školy a 
obce 

 Aktivní zapojení do projektu: RECYKLOHRANÍ 

 Zapojení se do projektu: TÝDEN BEZ OBALU 

 Spolupráce s Lesy České republiky  

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci environmentální výchovy 

 Podporovat učení v přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Roční plán aktivit 2022/2023 
MĚSÍC AKTIVITA ROČNÍK 

Září 

Adaptační pobyt-Domanín 6. 

Den s leníkem MŠ  

Sklizeň zeleniny-PČ 6.,9. 

Škola v pohybu MŠ a ZŠ 

Úprava okrasných záhonů před budovou školy 5.,6.,9. 

Říjen 
Den stromu - 20. říjen MŠ a ZŠ 

Příprava záhonů na vegetační klid-PČ 5.,6.,9. 

Listopad Hodina s fyzioterapeutkou 8.A, 8.B 

Leden 
Školní kolo biologické olympiády 2. stupeň ZŠ 

Školní kolo zeměpisné olympiády 2.stupeň ZŠ 

Únor 

Talíř plný vitamínů-soutěž 7. 

Výsev zeleniny a květin-PČ 5.,6.,9. 

Přírodovědná stanice Kamenačky MŠ a ZŠ 

Březen 

Světový den vody   

Údolí Chlébského potoka  ZŠ 

Základy dentální hygieny 8.A, 8.B 

Duben 
Den Země MŠ a ZŠ 

Příprava záhonů, setí a sázení-PČ 5.,6.,9. 

Květen 

Setí semen a sázení rostlin-PČ 5.,6.,9. 

Determinace živočichů a rostlin-vycházky do okolí 
školy ZŠ 

První pomoc 8.A, 8.B 

Červen 

Letní osvěžení-soutěž 7. 

Úprava záhonů a bylinkové zahrádky 5.,6.,9. 

Zahradní slavnost MŠ a ZŠ 

 
Dle potřeby a podmínek je plán aktivit aktualizován.  

Celoroční aktivity v rámci EVVO 

 sběr pomerančové a citronové kůry, hluchavky, sedmikrásky 

 realizace programu RECYKLOHRANÍ, TONDA OBAL, ECOBAT, SKUTEČNĚ ZDRAVÁ 

ŠKOLA 

 tématicky zaměřené školní exkurze se zaměřením na poznávání přírodních 

památek naší vlasti  

 spolupráce s ekologickými centry a se ZOO Brno, ZOO Jihlava 

 spolupráce s Lesy České republiky – Mário Lanča, Jan Baláš 

 Projekty – Les, Voda, Škola v pohybu, Naše obec, První pomoc, Zdravý talíř, Den 

Země, Den stromu, atd... 



 Spolupráce 1. a 2. stupně při výrobě a instalaci krmítek a budek pro ptáky, hmyzího 

hotelu 

Environmentální výchova je dále začleňována do jednotlivých vzdělávacích oborů jako 

průřezové téma (viz. ŠVP).  


