
Školní plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty – krátkodobý plán 

na školní rok 2015/2016 

 

Plán aktivit v jednotlivých měsících školního roku 2015/16: 

 

ZÁŘÍ - ŘÍJEN     

Akce Zaměření Zodpovídá 

Stožec 2015 

pětidenní pobyt žáků 2. - 5.  ročníku ve 
Středisku enviromentální výchovy 
Stožec na Šumavě  - přírodopisná 
tematika 

Mgr. E. Vlková 
Mgr. J. Dvořáková 

Náš Jarošov I. 

celoroční projekt zaměřený na naši 
obec, která získala titul  Vesnice 
Jihočeského kraje 2015 -  1. projektový 
den 

všichni pedagogové 
 
. 

Jablkobraní 

sklizeň jablek na školní zahradě, různé 
způsoby jejich využití, zdravá strava, 
životní styl - vyuč. hodiny, ŠD, kroužek 
vaření 

vyučující Pč, Vv, 
 A. Petrásová 
E. Zíková 

Zahájení sběru kaštanů a žaludů, šípku 
pomoc lesním zvířátkům v zimě, sběr 
léčivých plodů 

Mgr. E. Vlková , 
 Mgr. J. Dvořáková 

Bezpečně do školy - týdenní projekt 

dopravní výchova, dopravní předpisy, 
značky - znalosti a dovednosti žáků, 
zvýšení jejich ostražitosti na silnici třídní učitelky 

Ikaros - stanice zvířat pořad o zvířatech s živými modely Mgr. M. Plášilová 

Drakiáda - ŠD Pobyt v přírodě, dětské hry A. Petrásová 

Sběr starého papíru - vyhlášení soutěže 
šetření s přírodními zdroji, surovinami, 
recyklace odpadů 

Mgr. E. Vlková 
M. Tyšlerová  

Recyklohraní  
celoroční pokračování dlouhodobého 
projektu Mgr. E. Vlková 

Turistický pochod Ze Stálkova na 
Landštejn a do Slavonic- akce pro 
veřejnost 

Pobyt v přírodě, zdravý pohyb, 
poznávání přírodního a kulturního 
dědictví Mgr. E. Vlková 

Den stromů (20. 10.) - jednodenní 
projekt 

význam stromů pro naši planetu, pro 
životní prostředí, vysazení 1 stromu na 
zahradě 

Mgr. E. Vlková 
všichni pedagogové 

LISTOPAD - PROSINEC     

 Výukový program pro žáky- každá třída 
1krát ( O.s. Vespolek nebo O.s. Hamerský 
potok nebo CEGV Cassiopeia nebo 
Nadace pro vydru Třeboň, Slavonická 
renesanční o.p.s. nebo jiné) 

 poznávání přírodních zákonitostí, různá 
temata z Prv nebo Př 

Mgr. E. Vlková , 
Mgr. K. Vlková 
(vyučující Prv, Př) 



Úklid a zazimování zahrady práce potřebné před zimním období m 

Mgr. E. Vlková, 
Mgr. K. Vlková, 
A. Petrásová 

Výsadba živého plotu z keřů na šk. 
zahradě 

Péče o prostředí školy, oddělení od 
rušné komunikace 

Mgr. M. Plášilová, 
Mgr. E. Vlková 

Hravě žij zdravě -  5. ročník 
internetový kurs na téma zdravého 
životního stylu Mgr. K. Vlková  

Návštěva Hvězdárny a planetária v Č. 
Budějovicích - 3. - 5. ročník 

Země ve vesmíru, planety, Sluneční 
soustava 

Mgr.E. Vlková 
Mgr. J. Dvořková  

Nadílka pro zvířátka v lese 
péče o lesní zvířata, vztah k přírodě, 
chování v lese třídní učitelky 

Živá zahrada - ČSOP 
zimní pozorování a zaznamenávání 
výskytu živočichů na školní zahradě 

Mgr. E. Vlková 
Mgr. K. Vlková 
A. Petrásová- ŠD 

 Vánoční jarmark 
 prodej dětmi vytvořených výrobků, 
veřejné vystoupení v prostorách školy  všichni pedagogové 

Žádost o titul "Škola udržitelného 
rozvoje - KEV Praha (do konce 
prosince) 

prestižní titul svědčící o tom, jakým 
směrem se škola ubírá 

Mgr. M. Plášilová 
Mgr. E. Vlková 

LEDEN -  ÚNOR     

Zimní vycházka do lesa s myslivci 
pozorování stop, pobytových značek, 
chování v přírodě v zimě Mgr. Vlková E. 

Náš Jarošov II. 

pokračování projektu - beseda se 
zajímavou osobností z Jarošova nebo 
místních částí Mgr. K. Vlková 

   

Den zdraví - Střední zdravot. škola J. 
Hradec 

Projektový den - výchova ke zdraví, 
poskytování 1. pomoci 

Mgr.M.Plášilová 
 Mgr.E. Vlková 

Projekt Zdravé zuby péče o zdraví vyučující Prv a Př 

   

      

BŘEZEN - DUBEN     

Jaro ožívá 

zapojení do projektu - sledování příletu 
stěhovavých ptáků do naší obce, 
záznam na webové stránky Mgr. K. Vlková (Inf) 

Vynášení smrtky a vítání jara - ŠD lidové tradice A.Petrásová 

Ukliďme svět (akce ČSOP) - spolupráce s 
OÚ Jarošov  

úklid okolí školy a vybraných obecních 
prostranství Všichni pedagogové 

   

Den Země - oslava na šk. zahradě určena 
pro širokou veřejnost- duben 

šetrné chování k přírodě, třídění 
odpadů, šetření energiemi… 

Mgr. Plášilová, Mgr. 
E. Vlková 

Náš Jarošov III. 
další beseda se zajímavou osobností 
nebo skupinou Mgr. K. Vlková 

KVĚTEN - ČERVEN     



Sběr léčivých bylin (zahájení, ukončení) 
význam léčivých bylin, jejich poznávání, 
správný způsob sběru Mgr. J. Dvořáková 

2. výukový program  pro každou třídu 
(Vespolek, Hamerský potok, Nadace pro 
vydru, Cassiopeia) - dle výběru tří. 
učitelek ekosystémy a vztahy organismů 

Mgr. E. Vlková 
Mgr. K. Vlková 

Živá zahrada - ČSOP 
jarní pozorování a zaznamenávání 
výskytu živočichů na školní zahradě 

Mgr. E. Vlková 
Mgr. K. Vlková 
A. Petrásová- ŠD 

Recyklohraní - odvoz baterií, výběr 
odměn (příp. odvoz elektrozařízení) recyklace, nakládání s odpady Mgr. E. Vlková 

Sběr starého papíru - ukončení soutěže, 
odvoz šetření surovinami, recyklace 

Mgr. Vlková 
 M. Tyšlerová 

Výprava do přírody 
pochod a pobyt v přírodě, poznávání 
okolí obce Mgr. Dvořáková 

Školní výlet 
Exkurze - poznávání kulturního a 
přírodního dědictví regionu Jižních Čech 

A. Petrásová, tř. 
učitelky 

Náš Jarošov III. 
uzavření projektu - různé aktivity, 
tentokrát na školní zahradě všichni pedagogové 

   

   

 
 
 
 
 

V Jarošově nad Nežárkou dne 4. 9. 2015 

Zpracovala: Mgr. Eva Vlková, koordinátorka EVVO 

 

 

 

                                                        ………………………………………………………… 

                                                        Mgr. Martina Plášilová, ředitelka školy 

  

 

 


