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Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová 

skupina 

Akci koordinuje 

září Umístění nádob na tříděný 

odpad do tříd 

žáci školy J. Formánková 

září Projekt Bezpečná cesta do 

školy 

žáci 1.a 2. 

ročníku 
třídní učitelé 1. a 2. 

ročníku 

říjen Projekt – Náš životní styl 

– odpady - Ekokom 

žáci 7. 

ročníku 

žáci 4. 

ročníku 

J. Formánková 

říjen Sběrový týden – starý 

papír 

žáci školy P. Dvořáková 

M. Boháčová 

listopad Pasování prvňáčků do 

cechu žákovského  

žáci 9. 

ročníku 
třídní učitelé 9. 

ročníků 

 

listopad Stonožkový týden – hnutí 

Na vlastních nohou 

žáci školy J. Svobodová 

prosinec Sběr hliníku – sběrový 

týden 

žáci školy J. Formánková 

 

prosinec Bruslení na zimním 

stadionu 

žáci školy třídní učitelé 

prosinec Školní kola olympiád 

přírodovědných předmětů 

žáci II. stupně učitelé jednotlivých 

předmětů 

prosinec  Vánoční dílny žáci školy třídní učitelé 

leden 

 

Školní a okresní kola 

olympiád 

vybraní žáci učitelé jednotlivých 

předmětů 

únor Lyžařský výcvikový kurz 

pro 3. ročník 

žáci 3. 

ročníku 
třídní učitelé 3. 

ročníku 

únor Školní, okresní a krajská 

kola olympiád 

vybraní žáci 

školy 
učitelé jednotlivých 

předmětů 

březen 
Lyžařský výcvikový kurz 

- 7. ročník 

žáci 7. 

ročníku 
J. Mikošková 

březen 
Zahájení prací na školním 

pozemku 
žáci školy Učitelé Pč 

březen  Projekt Hra na město  
žáci 7. 

ročníku 
Vyučující VkO 



duben  
Sběr starého papíru – 

sběrový týden 
žáci školy 

P. Dvořáková 

M. Boháčová 

duben 
Sbírka na ZOO – ke Dni 

Země, 
žáci školy J. Formánková 

duben 

Ekologická soutěž ve 

spolupráci s DDM 

Boskovice ke Dni Země 

žáci 8. a 9. 

ročníku 
J. Formánková 

duben 
Celoškolní projekt Den 

Země - ŠVP 
žáci školy J. Formánková 

květen 

 
Sběr hliníku  žáci školy J. Formánková 

květen 
Školní vlastivědná putování  

- výlety 
žáci školy Třídní učitelé 

květen  Projekt MADE IN žáci 5. ročníku třídní učitelé 

květen 
Terénní výuka – využívání 

učebny v přírodě, atria 
žáci školy 

učitelé 

jednotlivých 

předmětů 

červen 
Terénní výuka – využívání 

učebny v přírodě, atria 
žáci školy 

učitelé 

jednotlivých 

předmětů  

červen  
Projekt  - Učitelé dětem k 

MDD 
žáci I. stupně 

třídní učitelé I. 

stupně 

červen  
Projekt plánování Letní 

dovolené 
žáci 9. ročníku 

učitelé 

matematiky v 9. 

ročníku 

 

průběžně 

Schránka důvěry, vedení 

nástěnky a pravidelné 

zodpovídání dotazů 

žáci školy J. Svobodová 

průběžně Tříděný sběr Pet lahví žáci školy J. Formánková 

průběžně Vedení ekokabinetu žáci školy J. Formánková 

průběžně Akvárium a péče o něj žáci školy V. Nádvorníková 

průběžně, dle 

nabídky 
Soutěže, besedy, programy žáci školy J. Formánková 

průběžně Možnost výběru oběda žáci školy ved. školní jídelny 

průběžně 
Péče o zeleň ve třídách a 

chodbách 
žáci školy učitelé 



                                                                                        

Vypracovala: Jana Formánková 

průběžně 
Rozvíjení základních 

kompetencí 
žáci školy všichni učitelé 

průběžně 
Vedení portfolia – každý žák 

samostatně 
žáci školy třídní učitelé 

průběžně 
Nabídka jídel s čerstvou 

zeleninou nebo ovocem 
žáci školy ved. školní jídelny 

průběžně 

Vybavování knihovny a 

počít. programů s environ. 

tématikou 

žáci školy J. Formánková 

průběžně 

Hodina třídního učitele 

zařazena pravidelně do 

rozvrhu  

žáci školy M. Staněk 

průběžně 
Péče o okolí školy – služby 

tříd 
žáci školy P. Dvořáková 

průběžně 
Informovanost a zapojení 

pedagogů do EVVO 
učitelé J. Formánková 

průběžně 

Informace o školeních, 

besedách, pomůckách atd. - 

mailem 

učitelé D. Oujezská 

průběžně 
Zapojení do projektu 

Recyklohraní 
žáci školy J. Formánková 

průběžně 
Školení s environmentální 

tématikou 
učitelé J. Formánková 

průběžně 

Besedy o drogách, návštěvy 

divadel, kin a spolupráce 

s muzeem  

učitelé  všichni učitelé 


