ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOVÁŘOV, OKRES PÍSEK, 398 55 KOVÁŘOV 80
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PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA EVVO
školní rok 2017-2018
V rámci environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty se zaměřujeme na:
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

možnosti a způsoby uplatňování komplexně pojatého environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v jednotlivých vyučovacích předmětech – postupné získávání
pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy pro integrovaný přístup ke zkoumání a
uvědomování si vztahů člověka a prostředí a výzkumu udržitelnosti rozvoje
spolupráci školy s rodinou, s obcí a dalšími subjekty v utváření odpovědných postojů k
životnímu prostředí - spolupráce s Obecním úřadem Kovářov, dobrá spolupráci s rodiči
celoškolské aktivity zaměřené k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě: 20. 4.
2018- Den Země, 22.3. – Světový den vody
celoročně:
a) práce v projektu S kaprem Jakubem okolo Třeboně
b) práce v programu Recyklohraní
c) práce v programu Ekoškola
d) zapojení školy do sítě M.R.K.E.V.
využívání středisek, center ekologické výchov - Záchranná stanice Třeboň, Záchranná
stanice Hrachov u Sedlčan
kontakty školy s nevládními organizacemi zaměřenými na zvyšování úrovně komplexní
ekologické výchovy: Nadační fond pro vydru Třeboň, Cassiopeia České Budějovice,
sdružení Tereza Praha, Krajský úřad České Budějovice
další vzdělávání pedagogů pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
úkoly školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
ekologizaci provozu ZŠ: celoroční třídění odpadů: papír do košů na tříděný odpad ve
třídách, papír, plasty, sklo do kontejnerů na chodbách škol, celoroční sběr baterií a
elektrospotřebičů (Recyklohraní), organizování sběru starého papíru, průběžná péče o
zeleň ve třídách a vestibulu školy, šetření energií, kompostování na školním pozemku
postupné vybavení školy učebními pomůcky pro environmentální vzdělávání
průběžnou péči o nástěnku EVVO ve vestibulu školy – zdroj dalších informací pro
všechny
zapojení do olympiád a soutěží s přírodovědnou tématikou

Roční plán je průběžně doplňován.
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a) Výchovně vzdělávací oblast:
Měsíc

září

říjen

listopad

prosinec, leden

únor
březen

duben

květen

červen

Aktivita

Odpovědná osoba

Sběr léčivých bylin

Řehořová

Exkurze 4.a 5.tř –Záchranná stanice Hrachov u Sedlčan

Randová

Projekt S kaprem Jakubem okolo Třeboně - pobytová
exkurze

Řehořová

Podzimní práce na školním pozemku a v okolí školy

vyučující

Podzimní vycházky žáků 1. stupně

vyučující 1. stupně

Podzimní práce na školním pozemku a v okolí školy

vyučující

Plnění úkolů z Recyklohraní

Řehořová, Timoranská

Výroba čajových bylinkových směsí ze školní zahrady

Řehořová

Podzimní dny EVVO Jč. kraje - setkání koordinátorů ZŠ

Řehořová

Sběr žaludů a kaštanů

Timoranská

Péče o krmítko u školy – 4.tř.

Pšeničná

Příprava žáků na Biologickou olympiádu

Timoranská

Zimní vycházka žáků 1. stupně školy

Škochová P., Randová

Sběrový týden elektrozařízení a baterií

Řehořová

Péče o krmítko u školy – 4. tř.

Pšeničná

Příprava žáků na Biologickou olympiádu

Timoranská

Výsadba zeleně ve škole- školní jídelna

Řehořová

Světový den vody

Řehořová

Celoškolní projektový den Den Země

Řehořová

Příprava krát. vystoupení s př. tématikou na Den Země

třídní učitelé 1. stupně

Biologická olympiáda

Timoranská

Výtvarné soutěže s přírodní tematikou

Zítková, Vlnová

Praktické práce na školní zahradě

vyučující

Myslivecké slavnosti

Smrčina

Jarní vycházky žáků 1. st. do okolí školy

Škochová P., Randová

Lesnická soutěž YPEF

Smrčina

Sběrový týden elektrozařízení a baterií

Řehořová

Práce na školní zahradě

vyučující

Letní vycházky žáků 1. st.

vyučující

Vyhodnocení celoroční práce v programech

Řehořová

Práce na školní zahradě

vyučující

Sběr starého papíru - vyhodnocení

Řehořová
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b) organizační oblast:
Měsíc

září

Aktivita

Odpovědná osoba Čas a hodnocení

Seznámení pracovníků školy s ročním plánem
EVVO

Řehořová

září, zaměstnanci
školy

Nákup ekologicky šetrných úklidových prostředků účetní

září, uklízečky

Platby za práci v programu Ekoškola a zapojení
školy do sítě M.R.K.E.V.

účetní

říjen

Krajská konference EVVO

Řehořová

listopad, vedení
školy

Vyúčtování, dokončení a vyhodnocení projektu

účetní,
Řehořová

prosinec, vedení
školy

leden

Zajištění termínu a prostor pro výběr
elektrospotřebičů, odvoz Recyklohraní

Řehořová

leden, vedení
školy

červen

Sběr starého papíru

Řehořová

červen, vedení
školy

Dle nabídky zapojování do grantových výzev v
oblasti EVVO

Řehořová

červen, vedení
školy

Účast pedagogů ve školících programech CEV dle
nabídky

vyučující

červen, vedení
školy

Práce v programu Recyklohraní

všichni vyučující

červen, Řehořová

Další práce na školním pozemku- výsadba trvalek

Řehořová

červen, vedení
školy

Účast v přírodovědných soutěžích

Timoranská,
učitelé Vv

červen, vedení
školy

Zapojení a práce v programu Ekoškola

vyučující

červen, Řehořová

Organizace projektových dnů, exkurzí, práce
ekotýmu školy

Řehořová,
Timoranská

červen, vedení
školy

Šetrné kopírování

vyučující

červen, účetní

listopad

průběžně

V Kovářově dne 1. 9. 2017
Vypracovala: Martina Řehořová
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