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Krátkodobý plán EVVO 
 
Krátkodobý plán EVVO pro školní rok 2021/2022 vychází z dlouhodobého školního plánu EVVO. 

Měsíc Aktivita Ročník 
Vyučující  

(zodpovídá, tvoří) 

září 

Péče o zeleň ve třídách všechny ročníky třídní učitelé, učitelé Pč 

Sběr lesních plodů (šípky, 

jeřabiny, žaludy) 

všechny ročníky Bachroníková 

KEV - ŠUR Další informace o 

získání vyššího 

stupně 

Tichá 

říjen 

6. 10. DVVP Ekoškola Vstupní seminář Bachroníková 

Ekotým, ekokodex  Tichá, Bachroníková 

Registrace - program Ekoškola  Bachorníková 

Výprava do Afriky – 7. tř. Výuk. Prog. v Zoo Bachroníková 

Přírodovědný klokan 8. a 9. ročník Tichá 

sběr přírodnin na výzdobu školy a 

výrobu ozdob na Vánoční jarmark 

všechny třídy učitelé Pč 

Domestos pro školy I. stupeň Fichnová 

listopad 

9. 11. školení Odpady a obaly  Tichá 

výroba krmítek a instalace na 

školní zahradě, při větším počtu 

prodej na Vánočním jarmarku 

žáci 6. ročníku Tichá  

Sběr a odvoz papíru všichni žáci Tichá 

Vánoční jarmark  Všichni vyučující 

Přikrmování ptáků na školním 

pozemku 

 učitelé Pč 

prosinec 
7. 12. tematická přednáška - 

Borneo 

všechny ročníky Ďurajková 

leden 

Přikrmování ptáků na školním 

pozemku, určování druhů ptáků, 

pozorování 

 učitelé Pč, učitelé Př 
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březen 

15. 3. tematická přednáška – 

Safari 

všechny ročníky 

 

 

Ďurajková 

Velká cena zoo 2021 

Zoo Ostrava  

vybraní žáci  Tichá, Bachroníková 

Biologická olympiáda  Bachroníková 

Den ptactva – pták roku    

duben 

1.4. Den ptactva – výstup   

Škola v přírodě – Příběh Beskyd 3. ročník Bachroníková 

22. 4. Den Země – projektové 

vyučování 

 Tichá, Bachroníková 

Ukliďme Česko – spolupráce 

s obecním úřadem 

žáci druhého 

stupně 

učitelé druhého stupně 

Sběr a odvoz papíru všichni žáci Tichá 

 

Průběžně během celého školního roku dochází  

- ke sběru použitých baterií (Recyklohraní), víček od PET lahví (Odpaďáček), sběr papíru, sběr 

lesních plodů 

- úpravě školního pozemku (hrabání listí, pletí záhonků) 

- úpravě zeleně v prostorách školy 

- třídění odpadu 

 

 

V Šilheřovicích 31. 8. 2021 

Zpracovala:  Mgr. Olga Tichá, koordinátor EVVO 

 

 
 


