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Termín 

(měsíc/e) 

Aktivita  

(název a typ) 

Komu je 

aktivita určena 

(ročník a předmět) Výchovně-vzdělávací vstupy Dílčí organizační cíle Zodpovídá Splněno 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Projekt 

EKOŠKOLA 

celá škola V podstatě všechny stanovené výchovně 

vzdělávací cíle. 

Vytvoření žákovského EKO týmu. 

Zajištění fungování EKO týmu v rámci 

projektu EKOŠKOLA. 

Vznik Ekotýmu pedagogů a následná 

spolupráce. 

Zavedení systému ve vzdělávání 

pedagogických i nepedagogických 

pracovníků v oblastech EV. 

Zlepšení komunikace a přenosu 

informací z koordinátora EVVO na 

ostatní pedagogy. 

Koordinátor 

projektu 

Ekoškola 

 

duben 

2020 

Projektový den 

„Ekologicky 

šetrný provoz 

domácnosti a 

školy“. 

 

7. ročník Žák analyticky zhodnotí ekologičnost 

provozu vlastní domácnosti a školy a 

navrhne opatření vedoucí k větší 

ekologizaci těchto prostředí 

Tvorba a instalace tabulek poukazujících 

na možné úspory. 

Zefektivnění třídění odpadů a postupné 

zavádění třídění do více trakcí. 

Vytvoření spolupráce se sousední MŠ. 

  

červen 

2019 

Týdenní pobyt 

v Krkonoších. 

2. ročník 

 

 

 

Žák si uvědomuje nutnost ochrany přírody.  Organizace 

výjezdu – 

vedení 

školy 

 

5. ročník Žák navrhne správný postup při pohybu v 

přírodě s ohledem na ochranu přírody. 
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Termín 

(měsíc/e) 

Aktivita  

(název a typ) 

Komu je 

aktivita určena 

(ročník a předmět) Výchovně-vzdělávací vstupy Dílčí organizační cíle Zodpovídá Splněno 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

tři měsíce 

Víkendové 

vycházky do 

přírody Prahy a 

okolí. 

celá škola Žák popíše své pocity z okolí školy, co 

se mu líbí a co nikoliv a vysvětlí proč. 

Zároveň může zkusit navrhnout řešení.  

Žák identifikuje jednotlivé přírodní jevy 

(fotosyntéza, skleníkový efekt, …) a 

poukáže na jejich význam. 

Žák si uvědomuje nutnost ochrany 

přírody. 

Žák navrhne správný postup při pohybu 

v přírodě s ohledem na ochranu přírody. 

Víkendové vycházky do přírody Prahy a 

okolí 

Koordinátor 

EVVO 

 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Laboratorní 

práce. 

6. – 9. ročník Žák správným způsobem aplikuje 

zásady vědecké práce. 

 Vyučující 

předmětů 

Přírodopis, 

Zeměpis, 

Fyzika a 

Chemie 

 

7. ročník Žák naplánuje jednoduchý experiment 

s tématikou ochrany životního prostředí. 

 

8. ročník Žák statisticky zpracuje naměřená data 

(data z dotazníků) související 

s vybraným environmentálním 

problémem. 

 

9. ročník Žák navrhne, provede, diskutuje 

s literaturou a kriticky zhodnotí projekt 

týkající se environmentálního problému 

vyskytujícím se v místě bydliště nebo 

školy. 
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Termín 

(měsíc/e) 

Aktivita  

(název a typ) 

Komu je 

aktivita určena 

(ročník a předmět) Výchovně-vzdělávací vstupy Dílčí organizační cíle Zodpovídá Splněno 

říjen 2019 

až duben 

2020 

průběžně 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Projekty „Moje 

životní 

prostředí“ a 

„Znečištění 

kolem nás“. 

4. ročník 

 

 

5. ročník 

Žák je schopen identifikovat zdroje 

hlavních problémů životního prostředí 

(znečištění ovzduší, vody a půdy). 

Vytvoření spolupráce se sousední MŠ. 

Realizace výstavy Na stromech. 

Vedoucí 

pracovního 

týmu 

čtvrtých a 

pátých tříd 

 

Žák navrhne a případně uskuteční drobnou 

změnu ve svém životním prostředí. 

  

leden 2020 Přednáškový 

cyklus „Prales 

dětem“. 

1. – 9. ročník Žák diskutuje možnosti ochrany 

ekosystémů. 

 Koordinátor 

EVVO 

 

Žák umí vyhodnotit etické aspekty 

lokálních i globálních problémů životního 

prostředí. 

  

Žák vytvoří plán řešení určitého problému a 

konfliktu spojeného s globálním 

problémem. 

  

březen až 

květen 

2020 

průběžně 

alespoň 

jednou 

týdně 

Výuka v rámci 

předmětu 

Prvouka. 

3. ročník Žák je schopen se dlouhodobě postarat o 

rostlinu nebo živočicha. 

 Vedoucí 

pracovního 

týmu 

druhých a 

třetích tříd 

 

 


