
 

Roční realizační plán EVVO 

školní rok 2015 – 2016 

 

pracoviště Slovákova  

 

Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje 

září 2015 

 

 

Schůzka metodických 

sdružení a předmětových 

komisí 

všichni pedagogové 

 

 

vedoucí MS a PK 

 

 

září 2015 

 

 

Schůzka koordinátorů EVVO 

všech pracovišť 

 

koordinátoři EVVO 

 

 

Formánková 

Dvořáčková 

Palánová 

září 2015 Beseda s městskou policií žáci 1. stupně třídní učitelé 

září 2015 

 

 

 

 

 

 

Zahájení sběru papíru, PET 

lahví a uzávěrů z PET lahví 

 

 

 

 

 

všichni 

 

 

 

 

 

 

Gebel 

Svobodová Alena 

školní parlament 

třídní učitelé 

vedení školy 

školník 

 

září 2015 

 

Sběrový den starého papíru 

 

všichni 

 

Gebel 

školník 

září 2015 

 

 

 

 

Úprava pokojových květin  

v učebnách a na chodbách 

 

 

 

všichni 

 

 

 

 

třídní učitelé 

učitelé PČ 

Vávrová, Šamšulová, 

Tichá, Hrdličková, 

Brűcknerová 

září 2015 

 

Běh Terryho Foxe 

 

žáci 1. a 2. stupně 

 

učitelé Tv 

 

září 2015 Interaktivní včelařská výstava žáci 7. ročníku Ondruch 

září 2015 

 

 

 

První pomoc – beseda 

 

 

 

žáci 4. a 9. ročníku 

 

 

 

Bohatcová 

Dvořáková 

Ondruch  

Čániová 

září 2015 Exkurze do Josefského údolí – žáci 7. ročníku Hrdličková 



 

 

Rychta Krásensko 

 

 

 

Sedláková 

 

září – říjen 2015 

 

Projekt „Bezpečná cesta  

do školy“ 

žáci 1. a 2. tříd 

 

Šamšulová 

třídní učitelé 

září 2015 

 

„Vítáme nové kamarády“ 

„Všichni jsme kamarádi“ 

školní družina 

 

Koutná 

 

září 2015 

 

 

 

 

 

Přechody pro chodce 

s praktickou ukázkou v terénu 

– akce ve spolupráci 

s městskou policií 

 

 

žáci 1. a 2. ročníku 

 

 

 

 

 

Šamšulová, Tichá,  

Grešová, Svobodová, 

Legnerová 

 

 

 

říjen 2015 

 

 

 

Projekt „Náš životní styl – 

odpady“ 

„Tonda Obal na cestách“ 

 

žáci 4. a 7. tříd 

 

 

 

Klimek 

Čániová 

 

 

říjen 2015 Prevence anorexie žáci 9. ročníku Bohatcová 

říjen 2015 Školení první pomoci učitelé Bohatcová 

říjen 2015 

 

 

Dřevo, materiál budoucnosti – 

soutěž ve spolupráci s MSŠP 

Letovice 

žáci 9. ročníku 

 

 

Klimek 

 

 

říjen 2015 

 

 

 

Mladí přírodovědci – soutěž ve 

spolupráci s Gymnázium 

Jevíčko 

 

žáci 9. ročníku 

 

 

 

Bohatcová 

 

 

 

říjen 2015 

 

Dopravní hřiště 

 

žáci 4. ročníku 

 

Čániová 

Papoušková 

říjen 2015 

 

 

Zátopkova štafeta 

 

 

výběr žáků  

1. a 2. stupně 

 

Hrdličková 

Ondruch  

Gebel 

říjen 2015 

 

 

„Hnutí na vlastních nohou“ 

Stonožka  – výroba vánočních 

přání 

žáci školy 

 

 

Papoušková 

 

 

říjen 2015 „Halloweenská stezka odvahy“ školní družina Koutná 

říjen 2015 „Podzimní kreativní dílničky“ školní družina Koutná 

říjen 2015 BONGO Brno školní družina Koutná 

listopad 2015 

 

Adventní jarmark 

 

rodiče, učitelé, žáci 

 

Bohatcová 

Sdružení rodičů 

listopad - prosinec 

2015 

Sběrový den starého papíru 

 

všichni 

 

Gebel 

 



listopad  2015 

 

 

 

Hvězdárna a planetárium Brno 

– „Astronaut“ 

Anthropos Brno – stálá 

expozice 

žáci 5. ročníku 

 

 

 

Dvořáková 

Klosová 

 

 

listopad 2015 „Než přijde Mikuláš …“ školní družina Koutná 

listopad 2015 LASER GAME Brno školní družina Koutná 

prosinec 2015 

 

 

Vánoční koncert 

Vánoční jarmark 

Vánoční besídky 

všichni 

 

 

třídní učitelé 

 

 

prosinec 2015 

 

„Život pod palmami“ – Lipová 

Brno 

žáci 6. ročníku 

 

Macková 

Fidlerová 

prosinec 2015 

 

„Mikuláš je tady“ 

„Kouzelný vánoční čas“ 

školní družina 

 

Koutná 

 

prosinec 2015 WIKYLAND Brno školní družina Koutná 

prosinec 2015 – 

leden 2016 

 

Den otevřených dveří pro 

mateřské školy 

 

žáci 1. tříd, děti MŠ 

 

 

Grešová 

Šamšulová 

Tichá 

leden 2016 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

 

žáci 7. tříd 

 

Hrdličková 

učitelé TV 

leden 2016 

 

„Tříkrálové odpoledne“ 

„Závody psích spřežení“ 

školní družina 

 

Koutná 

 

leden 2016 VIDA Brno školní družina Koutná 

únor 2016 

 

Školní recitační soutěž 

 

žáci 1. a 2. stupně 

 

vedoucí MS, třídní učitelé, 

učitelé Čj  

únor 2016 „Valentinské dílničky“ školní družina Koutná 

únor 2016 Technické muzeum Brno školní družina Koutná 

březen 2016 Sběrový den starého papíru všichni Gebel 

březen 2016 Jarní kreativní dílna školní družina Koutná 

březen - duben 

2016 

Úklid okolí školy 

 

žáci 2. stupně 

 

učitelé PČ 

 

březen 2016 Školní pěvecká soutěž žáci 1. stupně vedoucí MS, třídní učitelé 

březen 2016 

 

„Jarní a velikonoční kreativní 

dílna“ 

školní družina 

 

Koutná 

 

březen 2016 4. ročník „Anglické burzy“ školní družina Koutná 

březen 2016 KART ARENA Brno školní družina Koutná 

duben 2016 Zeměpisná olympiáda žáci 2. stupně Gebel 

duben 2016 

 

Výtvarná a polytechnická 

soutěž DDM ke Dni Země 

žáci školy 

 

učitelé VV a PČ 

 

duben 2016 Regionální ekologická soutěž družstvo žáků 9. tříd Gebel 



 ke Dni Země   

duben 2016 

 

 

Celoškolní projekt 

„Den Země“ 

 

všichni 

 

 

Gebel 

Dvořáčková  

 

duben 2016 

 

„Vodní království lesa“ – 

Jezírko Brno 

žáci 4. ročníku 

 

Čániová 

Papoušková 

duben 2016 

 

„Vodní království lesa“, 

„Barvy země“ – Jezírko Brno 

žáci 3. ročníku 

 

Dvořáčková 

Vávrová 

duben 2016 

 

Putování za historií vzniku 

jeskyň v Moravském krasu 

žáci 5. ročníku 

 

Dvořáková 

Klosová 

duben 2016 

 

„Skryto za palmami“ – Lipová 

Brno 

žáci 7. ročníku 

 

Hrdličková 

Sedláková 

duben 2016 

 

 

 

„Vodník Jezerníček 

vypravuje“, „Kdo bydlí v lese“ - 

Jezírko Brno 

 

žáci 2. ročníku 

 

 

 

Legnerová 

Martinková 

Svobodová 

 

duben 2016 

 

 

 

„S večerníčkem na výletě“, 

„Kdo bydlí v lese“ – Jezírko 

Brno 

 

žáci 1. ročníku 

 

 

 

Grešová 

Šamšulová, 

Tichá 

 

duben 2016 „Čarodějnické odpoledne“ školní družina Koutná 

duben 2016 WIKYLAND Brno školní družina Koutná 

květen 2016 „Našim maminkám k svátku“ školní družina Koutná 

květen 2016 

 

Závody na kolech  

a koloběžkách 

školní družina 

 

Koutná 

 

květen 2016 LASER GAME Brno školní družina Koutná 

duben – květen 

2016 

Dopravní hřiště 

 

žáci 4. ročníku 

 

Čániová 

Papoušková 

květen - červen 

2016 

Školní vlastivědné výlety 

 

všichni žáci 

 

třídní učitelé 

 

květen – červen 

2016 

„Děti odjinud – děti Evropy“ 

celoškolní projekt 

žáci 8. ročníku 

 

Gebel 

 

květen – červen 

2016 

„Made in - Odkud jsou?“ 

celoškolní projekt 

žáci 5. ročníku 

 

Dvořáková 

Klosová 

červen 2016 

 

„Učitelé dětem“ 

celoškolní projekt 

žáci 1. stupně 

 

třídní učitelé 

Klosová 

červen 2016 

 

„Rodinná dovolená“  

celoškolní projekt 

žáci 9. ročníku 

 

Macková 

 

červen 2016 Sběrový den starého papíru všichni Gebel 



červen 2016 

 

Ekologická konference žáků 

základních a středních škol 

skupina žáků  

2. stupně 

Gebel 

 

červen 2016 

 

 

Schůzka koordinátorů EVVO 

všech pracovišť 

 

koordinátoři EVVO 

 

 

Formánková 

Dvořáčková 

Palánová 

červen 2016 

 

 

Schůzka metodických 

sdružení a předmětových 

komisí 

všichni pedagogové 

 

 

vedoucí MS a PK 

 

 

červen 2016 BONGO Brno školní družina Koutná 

průběžně 

 

Besedy v městské knihovně 

 

 žáci školy 

 

učitelé Č 

třídní učitelé 

průběžně 

 

Projekt Zdravé zuby 

 

žáci 1. stupně 

 

třídní učitelé 1. stupně 

Vávrová 

průběžně 

 

Projekt Školní mléko 

 

žáci školy 

 

vedení školy 

třídní učitelé 

průběžně 

 

Muzeum Boskovicka  – 

výukové  programy, výstavy 

žáci školy 

 

třídní učitelé 

 

průběžně Výtvarné soutěže žáci školy učitelé Vv 

průběžně 

 

 

Informace o školeních, 

besedách, akcích EVVO 

a pomůckách 

učitelé 

 

 

Bohatcová 

Dvořáčková 

 

průběžně 

 

 

Projekt Zdravá škola, 

spolupráce se Zdravým 

městem Boskovice 

 žáci školy 

 

 

vedení školy 

 

 

průběžně 

 

Informovanost učitelů a žáků  

o probíhajících projektech 

žáci školy 

učitelé 

Bohatcová 

 

průběžně 

 

 

Účast na charitativních 

sbírkách  

 

všichni 

 

 

školní parlament 

vedení školy 

Svobodová Alena 

 

Další aktivity: 

 Ve školním roce 2015/2016 budeme vyučovat podle ŠVP „Škola mnoha možností“.  
V průběhu školního roku se bude scházet pracovní tým ŠVP (2krát ročně a dále podle 
potřeby), předmětové komise a metodická sdružení (4krát ročně na pracovišti, 1krát ročně 
všechna pracoviště). Koordinátoři EVVO jednotlivých pracovišť se budou scházet dle potřeby 
(alespoň 2krát ročně).  
Odpovídá: vedení školy, vedoucí PK a MS, koordinátoři EVVO 

 

 Škola se účastní projektu „Rozvoj technických dovednost žáků“ 
Odpovídá: Tichá, Svobodová, Papoušková, Klimek, Kocmanová 
 

 Ve školní družině průběžně probíhají celoroční projekt „Celé Česko čte dětem“ – 4. rok 
členství 
Odpovídá: Koutná 



 

 Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.  
Odpovídá: vedení školy 
 

 V rámci ročníků a tříd proběhnou krátkodobé projekty, pedagogové budou vhodně zařazovat 
prvky EVVO do vyučovacích hodin a více uplatňovat výuku v terénu (průběžně během 
školního roku v návaznosti na učivo).  
Odpovídají: třídní učitelé, učitelé jednotlivých předmětů   

 Vedení školy a pedagogové budou spolupracovat průběžně během celého školního roku 
se školním parlamentem při sběrových akcích, rozhlasových relacích, výukových programech 
a dalších akcích EVVO (pracovní schůzky školního parlamentu) 
Odpovídá: vedení školy, Svobodová Alena, Gebel, třídní učitelé 

 Pracovníci školy, učitelé a žáci budou informováni o EVVO průběžně během školního roku 
prostřednictvím informační nástěnky ve sborovně, ve školním časopise Slováček, 
prostřednictvím rozhlasových relací a na webových stránkách školy. Pedagogové získají 
podrobnější informace o akcích EVVO na poradách. 
Odpovídá: vedení školy, Halouzková, Dvořáčková  

 Rodiče a veřejnost bude informována o aktivitách školy v rámci EVVO prostřednictvím 
informačního letáku Občasník ZŠ, prezentací v regionálním a místním tisku,  
na webových stránkách školy, v rámci Dne otevřených dveří, na nástěnkách školy (průběžně). 
Odpovídá: vedení školy, třídní učitelé, vychovatelky školní družiny, Dvořáčková 

 V rámci podpory zdravého životního stylu budeme vytvářet příjemné prostředí ve škole.  
Budeme pečovat o výzdobu v učebnách i na chodbách (průběžně). 
Odpovídá: Papoušková, Kocmanová, Klimek, třídní učitelé  

 Ve třídách i na chodbách budou umístěny nádoby na třídění odpadu. 
Odpovídá: Gebel, třídní učitelé 

 Průběžně během školního roku se budeme snažit snížit spotřebu elektrické energie a vody 
(ekohlídky ve třídách, průběžné kontroly funkčnosti splachování na WC, zásady 
ekonomického a účinného větrání učeben, důsledné zhasínání nepotřebného svítícího 
osvětlení). 
Odpovídají: školník, třídní učitelé 

 Při výuce více využijeme terénu v okolí školy pro vlastní pozorování a práci s přírodninami, do 
výuky budeme zařazovat přírodovědné vycházky. 
Odpovídají: třídní učitelé, učitelé Př  

 Nabídneme žákům mimoškolní činnosti (průběžně akce ekologických středisek, v září nabídka 
zájmových kroužků DDM Boskovice, průběžně aktuální informace o ekologických aktivitách 
v Boskovicích a blízkém regionu). 
Odpovídá: vedení školy, třídní učitelé, Dvořáčková  

 V Žákovské galerii výtvarných prací a fotografií vystavíme práce žáků a pracovníků školy 
s ekologickou tematikou. 
Odpovídá: Kocmanová, Papoušková, učitelé Vv 

 Podle finančních možností školy dojde k doplnění pomůcek pro EVVO. 
Odpovídá: vedení školy, Dvořáčková, vedoucí PK a MS 

 Alespoň jeden pedagog z prvního stupně a jeden pedagog z druhého stupně se zúčastní 
během školního roku 2014/2015 DVPP s tematikou EVVO (dle aktuální nabídky). 
Odpovídá: vedení školy, Dvořáčková  

 Koordinátor EVVO se bude účastnit DVPP v oblasti EVVO a zvyšovat svoji odbornou úroveň. 
Odpovídá: vedení školy, Dvořáčková 

 Pedagogové budu spolupracovat s koordinátorem EVVO při zkvalitňování EVVO ve škole. 

Odpovídá: vedení školy, Dvořáčková 

        

Vypracovala: Alena Dvořáčková 


