
PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 

 

Dlouhodobé cíle (3 – 5 let) 

Popis 
Plnění (% splnění a výčet toho co už je nyní 

hotovo) 
Co je ještě třeba udělat – konkrétní kroky 

Ekologizace provozu školy 

60% (úspora energií – regulace topného systému, 

výměna oken, osvěta – třídění odpadů, preference 

pitné „kohoutkové“ vody oproti vodě balené) 

Úspora sv. energie – osvěta, zlepšit 

informovanost žáků o zásadách trvale 

udržitelného rozvoje – nástěnka, besedy. 

Vybudování venkovní učebny 0% 
Napsat projekt v rámci vyhlašovaných 

vyhovujících grantů. 

 

Střednědobé cíle (1 – 3 roky) 

Popis 
Plnění (% splnění a výčet toho co už je nyní 

hotovo) 
Co je ještě třeba udělat – konkrétní kroky 

Realizace a případná korekce průřezového 

tématu Environmentální výchova v rámci ŠVP 
90% (proběhly 3 šk. roky v rámci ŠVP) 

Vyhodnotit 3 předchozí roky, po ukončení 

úplného čtyřletého cyklu provést případnou 

korekci. 

Vybudování pracovního týmu, získat ke 

spolupráci vyučující dalších, nejen 

přírodovědných předmětů 

70% ( vytvoření základního prac. týmu pro Pálavu, 

osvětové činnosti) 
Začlenit aktivity EVVO do LOV, ZOV. 

Spolupracovat se studentským parlamentem při 

realizaci ekologicky významných dnů 
40%  (Den bez aut) Zaměřit se na Den zdraví  

 

Krátkodobé cíle (do 1 roku nebo akce pořádané každoročně) 

Den konání v 2012/13 
Náklady 

žáka 

 

Popis 

 

Zodp. 

Probíhá celoročně - Příprava talentovaných žáků pro účast v přírodovědných soutěžích garanti soutěží 

Zařadit namísto suplování - 
Osvětová beseda pro 1. ročník „Proč a jak třídit odpady“ 

 
Düm 

 - Účast koordinátora EVVO na celokrajské konferenci EVVO Düm 

20. 9. 2012 
 

Den bez aut – podíl SGO na zajištění stanovišť, akce pořádaná Magistrátem města Opavy Düm 



15. – 18. 4. 2013 (termín 

společný pro celý 3. ročník) 
2000,- 

Kč 
Projektový týden Pálava  

Düm, Hoň, 

Pet, Mik, 

Wei, Pla 

Probíhá celoročně - 
Zavedení moderních metod a forem výuky – projektové a kooperativní vyučování v rámci 

praktických laboratorních cvičení, semináře z biologie, využití projektu „šablony“ 
Vyučující Bi 

  Projektové dny  

11. 2. 2013  
Den zdraví pro 3. ročník – poskytování první pomoci (spolupráce se SZŠ), exkurze na 

transfúzní stanici v Opavě 
Düm 

  Exkurze  

Květen 2013 80,- Kč Arboretum v Novém Dvoře - 1. ročník vyučující Bi 

Nabídka pro poslední dny 

školního roku 
150,- Kč ZOO Ostrava 

vyučující 

biologie 2. r. 

Nabídka pro poslední dny 

školního roku 
30,-Kč Terénní exkurze – naučná stezka Hvozdnice Vyučující Bi 

Nabídka pro poslední dny 

školního roku 
25,- Kč Slezské muzeum a dendrologická naučná stezka Vyučující Bi 

  Soutěže  

17. 10. 2013 - Přírodovědný klokan Düm 

20. 2. 2013 - Biologická olympiáda Düm, Urb 

24. 4. 2013 - Ekologická olympiáda Düm 

 - KEKS – korespondenční seminář z ekologie Düm 

 

 

V Opavě 21. 9. 2012    Jana Dümlerová 


