ROČNÍ PLÁN EVVO
2020-2021
1) Celoročně

činnost

indikátor plnění

PRÁCE S DĚTMI
- uplatňování EVVO ve výuce

– zápis v třídnici

- pořádání školních kol soutěží

– výsledkové listiny, web školy

- exkurze

– třídní kniha, web školy, fotodokumentace

- využívání venkovního areálu školy

– přítomnost dětí v areálu

- péče o venkovní areál

– upravený areál, třídní kniha

PROVOZ ŠKOLY
- rekonstrukce učebny přírodních věd

- zrekonstruovaná učebna

- výměna zeleně před školy

- nově osazené záhony

- třídění odpadů

- odpad ve správných nádobách

- šetření energiemi

- namátkové kontroly (zhasínání světel apod.)

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
- nástěnky s informacemi ve sborovně

- informace na nástěnce

- využívání sítě M.R.K.E.V.

- informace z portálu

- účast na školení

- certifikáty ze školení

2) Kalendář akcí s prvky EVVO – akce proběhnou pouze za příznivé epidemiologické situace
Název akce – zaměření; účastní se, zajišťuje
září
Den třídního učitele – pobyt v přírodě, upevňování kolektivu; celá škola, třídní učitelé
Naše zahrádka – výtvarná soutěž; třídy 1. i 2. stupně, vyučující výtvarné výchovy
-

tvorba prací

Dravci a sovy – přednáška s ukázkami dravců; celá škola, Mgr. Turjanicová

Plavecký výcvik – výuka plavání; 3.A, 4. A,B; třídní učitelky
říjen
Naše zahrádka – výtvarná soutěž; třídy 1. i 2. stupně, vyučující výtvarné výchovy

Mezinárodní den zvířat – soutěž v poznávání zvířat; 2. stupeň, Mgr. Turjanicová
Matematický Klokan, Cvrček, Klokánek – soutěž v matematice; 1. stupeň, Mgr Presslová,
třídní učitelé
Přírodovědný Klokan - soutěž v přírodních vědách; 2. stupeň, Mgr Presslová
Plavecký výcvik – výuka plavání; 3.A, 4. A,B; třídní učitelky
listopad
Matematická olympiáda- soutěž; 2. stupeň, Mgr. Presslová, Mgr. Rožňová
Plavecký výcvik – výuka plavání; 3.A, 4. A,B; třídní učitelky
prosinec
Soutěž v Aj – soutěž v znalosti anglického jazyka; 2. stupeň, Mgr. Turjanicová
Soutěž v Nj- soutěž v znalosti německého jazyka; 2. stupeň, Mgr. Krásnická
Plavecký výcvik – výuka plavání; 3.A, 4. A,B; třídní učitelky
leden
Lyžařský výcvik – výuka lyžování; 7. ročník, Ing. Mikulová
Biologická olympiáda – školní kolo soutěže; 2. stupeň, Mgr. Turjanicová
Zeměpisná olympiáda – soutěž v zeměpisných znalostech; 2. stupeň, Mgr. Krouparová
únor
karneval - masopustní zvyky; školní družina, Mgr. Urbanová
Den na sněhu – pohyb v přírodě; 1. stupeň; třídní učitelky
Recitační soutěž – přednes básní; 1. stupeň, Mgr. Kiliánová, 2. stupeň, Mgr. Hromádková,
Mgr. Krásnická, Mgr. Vaněčková
březen
SEV Horská Kvilda – exkurze; 6. ročník, Mgr. Turjanicová
Matematický klokan – soutěž; celá škola, Mgr. Presslová

Plavecký výcvik – výuka plavání; 3.A,B, 4. A; třídní učitelky
duben
Den Země – propagace Dne Země; celá škola, Mgr. Turjanicová, Mgr. Rožňová
Den svačiny bez obalu – projektový den; celá škola, Mgr. Turjanicová, Mgr. Rožňová
Noc s Andrsenem – projektový den; 5.B, Mgr. Rosová
Keramický slavík – pěvecká soutěž; celá škola, Mgr. Pohanka
Pythagoriáda – soutěž, přírodní vědy; 5.-9. ročník, Mgr. Rožňová
květen
Den s dopravní výchovou – procvičování dopravní výchovy v areálu školy; 1. stupeň, Mgr.
Burešová
Soutěž Mladý zahrádkář - znalosti o zahradě; 2. stupeň, Mgr. Turjanicová
Floristická soutěž – aranžování květin; 2. stupeň, Mgr. Turjanicová
Sportovní den – sport v areálu školy; 1. stupeň, Mgr. Rosová
červen
Školní výlety – poznávání ČR; celá škola, třídní učitelé
Den třídního učitele – pobyt v přírodě, upevňování kolektivu; celá škola, třídní učitelé

Sportovní den - sport v areálu školy; 2. stupeň, Mgr. Mikulová
Plave celá škola – plavání; celá škola, ŘŠ, třídní učitelé
Doplnění případných dalších akcí dle aktuální nabídky a termínové možnosti školy.

