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Termín 

(měsíc/e) 

Aktivita  

(název a typ) 

Komu je 

aktivita 

určena 

(ročník a 

předmět) 

Výstupy a vzdělávací cíle Dílčí organizační cíle Zodpovídá 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Projekt 

EKOŠKOLA 

celá škola V podstatě všechny stanovené výchovně vzdělávací cíle. Zajištění fungování ekotýmu v 

rámci projektu EKOŠKOLA. 

Znovuzaložení ekotýmu a 

příprava projektů ekoškoly. 

Koordinátor 

projektu Ekoškola 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Rekonstrukce 

zahrady 

celá škola V podstatě všechny stanovené výchovně vzdělávací cíle. Zapojení do 

výzev Ministerstva životního prostředí – Přírodní zahrada a 

Klimatická zahrada. 

Pokračování realizace 

rekonstrukce zahrady podle 

plánu.  

Častější využívání zahrady 

k výukovým účelům. 

Koordinátor EVVO 

a realizační tým 

projektu (Pn, Km, 

Ma, Pom). 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Laboratorní práce 

a badatelské 

aktivity v nově 

zrekonstruované 

učebně přírodních 

věd a na zahradě. 

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. 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

čtvrtletí 

Akce na školní 

zahradě 

1. – 9. 

ročník, 

veřejnost 

Propojení života školy s okolím, aktivní občanství   Školní družina 
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průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

čtvrtletí 

Toulcův dvůr 1. – 9. ročník Návštěvy dle nabídky   Koordinátor EVVO 

 

Termín 

(měsíc/e) 

Aktivita 

(název a typ) 

Komu je 

aktivita 

určena 

(ročník a 

předmět) 

Výstupy a vzdělávací cíle Dílčí organizační cíle Zodpovídá 

říjen 

2022 

Výstava Na 

Stromech  

1. – 9. 

ročník, 

veřejnost 

  Koordinátor EVVO 

leden 

2022 

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. 

 

duben 

2023 

Den Země 1. – 9. 

ročník, 

veřejnost 

Projektové vyučování a přednášky spojené s tématy ochrany klimatu, 

životního prostředí, aktivní občanství, Tonda Obal na cestách, … 

 Koordinátor EVVO 

a ekotým 

10. – 11. 

června 

Víkend 

otevřených 

zahrad 

8. – 9. 

ročník, 

veřejnost 

Prohlídky školní zahrady s průvodcem, ukázky přírodní a klimatické 

zahrady. Komunitní setkávání.  

 Koordinátor EVVO 

 


