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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. 

Zajištění fungování ekotýmu v rámci 

projektu EKOŠKOLA. 

Pokračování v připravených 

projektech a jejich dokončení. 

Koordinátor 

projektu 

Ekoškola 

 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Celoškolní 

projekt 

„Zachraň 

planetu“ 

 

celá škola V podstatě všechny stanovené výchovně vzdělávací 

cíle. 

Vytvoření ročního plánu 

celoškolního projektu s akcentem 

na celorepublikové a místní 

ekologicky zaměřené aktivity a 

akce. 

Průběžná realizace projektu. 

Vyhodnocení projektu. 

Koordinátor 

EVVO a 

realizační tým 

projektu (Cha, 

Kt, Ja, Pl, Ma, 

Do, Ub, Če). 

 

průběžně 

celý rok 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Rekonstrukce 

zahrady 

celá škola V podstatě všechny stanovené výchovně vzdělávací 

cíle. 

Vytvoření dvouletého plánu 

rekonstrukce zahrady. 

Postupná realizace rekonstrukce 

podle plánu.  

Častější využívání zahrady 

k výukovým účelům. 

Koordinátor 

EVVO a 

realizační tým 

projektu (Cha, 

Kt, Ja, Pl, Ma, 

Do, Ub, Če). 

 

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 
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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 

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. 

 

leden 2021 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. 

  

podzim 

2020 – 

jaro 2021 

Rekonstrukce 

učebny 

přírodních 

věd 

1. – 9. ročník   Vedení školy + 

správce učebny 

 

 


