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Krátkodobý akční plán na školní rok 2020/2021 
 

Roční plán EVVO vychází z cílů programu EVVO – dlouhodobá část 2019-2021 s 

upřesněním a doplněním o akce a úkoly pro školní rok 2020/2021. 

 

Všeobecné úkoly  

- koncepčně a systematicky uplatňovat Metodický pokyn k EVVO MŠMT 

- naplňovat strategický program EVVO 2019/2021 pro naši školu 

- spolupráce vedení školy s koordinátorem EVVO   

- umožnit účast na akcích DVPP v oblasti EVVO a prohloubení spolupráce s Klubem 

ekologické výchovy (KEV) 

- zveřejňovat informace o činnostech a nabídkách všech institucí, zabývajících se 

EVVO 

- zařazovat EVVO do všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu včetně zařazování 

projektového vyučování 

- podporovat účast žáků na soutěžích, exkurzích 

- vést žáky ke kladnému vztahu k zdravému životnímu stylu a životnímu prostředí 

- vést žáky k aktivnímu se zapojení do aktivit vedoucích k ochraně životního prostředí 

- naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje v praxi chodu školy, uplatňovat 

úspory zdrojů energie a surovin (předcházení odpadům, třídění odpadu, šetření vodou 

a elektrickou energií, při nákupu kancelářských a provozních prostředků pro zajištění 

chodu školy vybírat výrobky šetrné vůči životnímu prostředí, péče o zeleň – pěstování 

a péče o floru exteriéru a interiéru školy 

- vést ke snížení produkce směsného odpadu na škole – dovybavení prostor školy 

nádobami na tříděný odpad 

- zapojení se do celoročního projektu  

 

Úkoly průběžně plněné ve školním roce 

- zlepšení stavu třídění odpadu ve třídách a prostorách školy 

- sběr papíru ( podzim/listopad, jaro/duben) 

- sběr podzimních plodů (kaštany žaludy), sběr bylin (pomerančová, citronová kůra, 

sušené plody šípku) 
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- sběr starých mobilů, baterií a elektroodpadu  

- Recyklohraní – plnění úkolů dle zadání (pí vych. Belzová)  

 

Roční plán je zpracován tabulkovou formou a je přílohou k dlouhodobému programu 

EVVO školy 2020 – 2021.  
  

Měsíc Tematické zaměření Upřesnění 
termínu Třída Odpovědná 

osoba 

Září  

Vyhlášení sběrových 
aktivit, přesazení a 
umístění rostlin 

celoročně všichni 

Novotný, 
Růžek, 
Nechvílová 
Votavová 

Vyhledávání soutěží, 
programů, učeb. 
pomůcek, vzdělávacích 
akcí pro žáky i pedag. 
pracovníky v rámci 
EVVO 

celoročně  
Novotný, 
Nechvílová, 
Filipová 

Světový den bez aut, 
Týden mobility 
(dopravní výchova) 
9. třídy formou projektu 
návštěva dopravního 
hřiště  

září všichni třídní učitelé 

„ Jablíčkování “ září-
prosinec 1-5. třída Vyučující VV, 

Pv 

Exkurze - ZOO září 8. a 9. tř. 
Mejda, 
Najbrtová 
Nechvílová 

 

   

 

 

   Říjen 

 

Výlov Žehuňského 
rybníka 

bude 
upřesněno 7. tř. Nechvílová 

Sběr podzimních plodů 
(kaštany, žaludy, 
bukvice, šípky) 

 všichni Novotný, 
Nechvílová 

Kopidlenský kvíteček, 
Kopidlenský kapřík říjen vybraní žáci Novotný 

Přírodovědný klokan bude 
upřesněno  8. a 9. tř. Nechvílová 

Světový den zvířat 4. 10. 2020  Prv, Přv, PřČ, 
ŠD 

Světový den duševního 
zdraví – sport a relaxace 10. 10. 2020 všichni vyučující TV, 

ŠD 
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Světový den výživy 16. 10. 2020 všichni Prv, Přv, PřČ, 
ŠD, TV 

Den stromů 20. 10. 2020 všichni vyučující Vv 

Světový den pro rozvoj 
informací. (vyhledávání 
témat k ochraně živ. 
prostředí, rozvoj 
informací) 

24. 10. 2020 žáci 2. 
stupně 

učitelé 
přírodovědných 
předmětů 

Planetárium Praha 
(program dle aktuální 
nabídky) 
 
 

upřesnění 
dle 
programu 

třídy 2. 
stupně 

třídní učitelé 
Stach 
 

Listopad  Sběr papíru bude 
upřesněno všichni Novotný, 

Růžek, Belza 

 

Den bez cigaret 
(negativní vliv kouření, 
role reklamy, světové 
trendy v boji proti 
kouření). 

 

 

 

 

16. 11. 2020 žáci 2. 
stupně 

učitelé 
přírodovědných 
předmětů 

 Beseda houby bude 
upřesněno 6. a 5. třídy Novotný, 

Nechvílová 

Prosinec 
Advent - zvyky, tradice, 
výzdoba školy 

 

 všichni učitelé VPV, 
PV, EV 

Vyhlášení absolventských 
prací 

 žáci 9. tř. Mejda, Najbrtová 

Leden 

Školní kola 
přírodovědných soutěží 

bude 
upřesněno 

žáci 2. 
stupně 

učitelé 
přírodovědných 
předmětů 

Road show SPŠCH 
Pardubice 

bude 
upřesněno 9. tř. Novotný 

Únor 

 bude 
upřesněno 

žáci 2. 
stupně 

učitelé 
přírodovědných 
předmětů 

účast na konferenci 
Udržitelného rozvoje 

bude 
upřesněno  Novotný 

Nechvílová 
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Březen 

LVVZ  2. stupeň učitelé Tv 

Jarní úklid okolí školy 

 
  učitelé VPV, PV 

Jarní ošetřování 
interiérových rostlin 

 

  Votavová, 
učitelé VPV, PV 

 

Velikonoce, výzdoba 
školy 

 všichni učitelé VPV, 
PV, EV 

 

Technické muzeum 

Muzeum zemědělské 
techniky 

bude 
upřesněno 5. tř. Novotný 

 

Světový den vody, 
šetření s vodou, její 
nepostradatelnost. 

(Vodos Kolín) 

22. 3. 2020 všichni Nechvílová, 
Novotný 

Duben 

Den Země 22. 4. 2020 všichni Novotný, Růžek 

Sběr papíru  

 

bude 
upřesněno všichni Novotný, 

Růžek, Belza 

Zdravá pětka 22. 4. 2021 6. třídy  
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Okresní a krajská kola 
přírodovědných soutěží 

bude 
upřesněno vybraní žáci 

učitelé 
přírodovědných 
předmětů 

 Návštěva sklárny 
Poděbrady 

bude 
upřesněno 9. třídy Nechvílová 

 Chvaletická elektrárna bude 
upřesněno 9. třídy Mejda, 

Nechvílová 

 Lužní lesy, Libický luh, 
muzeum Poděbrady 

budu 
upřesněno 7. třídy Nechvílová, TU 

Květen 

Okresní a krajská kola 
přírodovědných soutěží 

bude 
upřesněno vybraní žáci 

učitelé 
přírodovědných 
předmětů 

Soutěž hlídek Mladých 
zdravotníků 

bude 
upřesněno vybraní žáci Nechvílová 

Královské zahrady 
Pražského hradu 

bude 
upřesněno žáci 7. tř. učitelé VO 

Školní výlety, školy 
v přírodě 

bude 
upřesněno  

TU 
 
 
 
 
 

Světový den životního 
prostředí 5. 6. 2020 všichni 

učitelé 
přírodovědných 
předmětů 

Vyhlášení výsledků 
sběrových aktivit, 
ocenění nejlepších 
sběračů, rozdání diplomů 

  
Novotný, 
Růžek, 
Nechvílová 

Prezentace 
absolventských prací 

bude 
upřesněno žáci 9. tř. Mejda, 

Najbrtová 

Kolínská olympiáda bude 
upřesněno vybraní žáci učitelé TV 

Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

bude 
upřesněno všichni Všichni TU 

 Hrdličkovo muzeum, 
muzeum kriminalistiky 

bude 
upřesněno 8. třídy 

Nechvílová, 
Novotný 
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Během 
celého 

školního 
roku 

 

Recyklohraní 
dle zadání 
jednotlivých 
soutěží 

všichni Belzová 

sběrové aktivity, třídění 
odpadu – zakoupení a 
instalace sběrových 
nádob 

 všichni Novotný, 
Filipová 

šetření vody a energií  všichni 
  

nákup ekolog. šetrných 
čisticích prostředků  úklid, ŠJ školník, ved. ŠJ 

Úkoly na 
tento rok 

Promyslet si aktivity na rok 2021/2022 spojené 
s tématem:  

všichni 
vyučující 
 Efektivní třídění odpadu ve třídách a na chodbách všichni 
vyučující 

Průběžně doplňovat sbírky pracovních námětů pro 
pedagogy a žáky 

Novotný, 
Růžek, 
Nechvílová Zapojit se do aktivit s environmentální tématikou Novotný, 
Růžek, 
Nechvílová Termíny jednotlivých akcí lze operativně měnit. Plán bude průběžně upravován na základě 

součastné epidemiologické situace. 
 

Celoroční projekt „ Nová doba“ 
Člověk jako zemědělec a pastevec. Že už jste tohle někde slyšeli? Jak mohou tyto dvě 

věty souviset s environmentální výchovou? Člověk začíná poprvé ve větší míře od 5. tisíciletí 
př. n. l. ovlivňovat krajinu. Po době kamenné, ledové a dalších jsme se ocitli v době 
„koronové“. Je to zvláštní doba, odkrývá opravdu mnohé. Přestože nosíme roušky, nikdy jsme 
nebyli víc odhalení. Najednou se vidíme navzájem takoví, jací opravdu jsme. Tato doba nás 
donutila žít přítomností. Učí nás žít spolu, neutíkat před problémy a hádkami, ale řešit je. Učí 
nás netlačit, nechat vše plynout.Učí nás důvěřovat, že vše bude v pořádku.Učí nás vykračovat 
z naší komfortní zóny, více zahledění do svých domovů a rodin místo do sebe. 

V loňském roce se mnoho lidí shodovalo, že letošní rok vzhledem k dvěma dvojkám 
bude o soucítění a podpoře. Místo JÁ, bude tento rok důležité MY. 
 

Záměr projektu z hlediska EVVO 

- rozvíjení vztahu člověka k prostředí 
- vedení k uvědomění si důsledků lidských činností na prostředí 
- vedení k uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožování 
- vedení k vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí 
- poskytování znalostí, dovedností a pěstování návyků nezbytných pro každodenní 

žádoucí jednání lidí vůči prostředí 
- učení komunikovat o problémech životního prostředí 
- přispívání k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 
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- vedení k odpovědnosti vztahu k ochraně přírody a k odpovědnosti za činnosti 
uskutečněné v rámci projektu  

- podněcování k aktivitě, tvořivosti, toleranci, vstřícnosti jak ve vztahu k prostředí, tak 
ve vztahu k spolužákům 

- přispívání k vnímání estetických hodnot prostředí 
- vedení k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a okolnímu světu 
- vedení k poznávání, pozorování a hodnocení nejbližšího okolí 
- učení žáků seznamovat se a vyhledávat nové informace – získávání nových poznatků 
- vedení k vytváření pozitivního vztahu k přírodě 
- motivování a poskytování příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a 

návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních 
hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve 
prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům 
chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku 

- naplňování kompetence k řešení problémů, pracovní, občanské, sociální a personální, 
komunikativní 

- vedení k aktivizaci žáků a podpoře činnostního učení 

  

 

Témata vhodná k realizaci  

Náboženské zvyklosti, významní vynálezci, vládci, vojevůdci, osobnosti. 

       Prv, Přv, PřČ, VO 

Doping, výživa, nemoci, pohyb a vitalita, sestavení jídelníčku. 

       Prv, Přv, PřČ, Ch, TV, VPV, PV, VO 

BIO a doma vyprodukované produkty – člověk jako zemědělec a pěstitel. 

       Prv, Přv, PřČ, VPV, PV 

Výroba těles z různých druhů materiálů různými způsoby - člověk jako vynálezce. 

VPV, PV, ŠD 

Člověk jako hlava rodiny, člověk základ státu.  

       Prv, Přv, PřČ, VPV, PV, EV 

Hudební nástroje nejen jako pozoruhodné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale jako 
základního prostředníka mezi člověkem a hudbou. 
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       HV, Prv 

Člověk jako krotitel přírodních živlů, ochrana člověka za mimořádných okolností. 

       Prv, Přv, PřČ, Ch, EV 

Člověk jako bytost rozumná a společenská – základy společenského chování, lidská práva. 

       Prv, Přv, PřČ, VPV, PV  

Poznámky: 

Pokud se rozhodnete na vypracování libovolného úkolu nebo i více úkolů prosím o zhotovení 
výstavky, popřípadě vytvoření fotodokumentace. Dokumentace poslouží ke zpracování 
závěrečné zprávy. 

 

V Kolíně k 4. 9. 2020     
Zpracovali: Mgr. Lucie Nechvílová koordinátor EVVO. 

    
 
schválila: Mgr. Zdenka Filipová 

     ředitelka školy 
          


