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Činnosti realizované v průběhu celého školního roku:  

Činnost Odpovědný vyučující: 

EKOŠKOLA  Koordinátor EVVO, L. Grežová 

Ekologická nástěnka – průběžná aktualizace 
Nástěnka Ekoškoly 

Ekotým, L. Grežová 

Třídění odpadů:  

 Ve sborovnách, ředitelně  

 Ve třídách + vynášení do sběrného 
kontejneru (papír, plast) 

 chodby – baterie, elektro, kovy (plechovky) 

Koordinátor EVVO, ekotým – průběžná kontrola 
Uklizečka – vynášení do sběrného kontejneru 
Třídní učitelé – rozpis služeb žáků, ekotým - 
kontrola,  
Školník – průběžná kontrola boxů, kontejneru na 
kovy 

Třídění bioodpadu 
 

Třídní učitelé – výuka žáků,  využití internetových 
her, kontrola 
Vermikompostér – rozpis krmení žížal dle tříd 
Uklízečka – separace, vynášení do kompostéru 
Kontroly vermikompostu – koordinátor 

Recyklohraní  Koordinátor –, objednání svozu (baterie, 
elektroodpad), soutěžní otázky, 
Plnění úkolů – otázky – učitelé Čj, Ov, Inf, Vv, 
popř. Fy (1. a 2. stupeň) 

Šetření papírem Kopírování na obě strany 
Využití papíru tištěného z jedné strany – 
„šmírák“, malůvky dětí, poznámky, … 

Sběr kůry (pomeranč, citrón) Koordinátor EVVO – propagace (nástěnka, 
Školní bravíčko), separace, vážení, zajištění 
odvozu  
Třídní učitelé – motivace dětí 

Péče o estetickou úpravu okolí školy Učitelé Pv 

Aktivní péče o květinovou výzdobu ve škole Třídní učitelé – rozpis služeb žáků – péče ve 
třídách 
Uklizečka – péče o květiny v budově školy 
Učitelé Pv – množení balkonových rostlin, 
osázení truhlíků 

Péče o rybky v akváriu Pedagogická asistentka – krmení žáky 
Rehabilitačního stupně ZŠS 
Školník - údržba akvária 

Péče o ptáčky (listopad – březen) Koordinátor EVVO – týdenní rozpis služeb tříd 
Třídní učitelé 

Péče o školní pozemek, trvalkové, okrasné, 
bylinkové záhony před školou 
Péče o jezírko 

Učitelé Pv  
Školník  

Nákup ekologicky šetrných výrobků, úklidových 
prostředků, školních potřeb z recyklovaného 
papíru 

Ředitel (projekt OPVK), koordinátor EVVO, 
uklízečka 

Vyhledávání sponzorů, grantů, soutěží, DVPP, 
spolupráce s organizacemi, spolky, … 

Koordinátor EVVO, učitelé Vv, Pv 

Vřazení ekologických témat do výuky (ekoškola, 
Recyklohraní, PT EV) 

Koordinátor EVVO + vyučující, vychovatelka ŠD 

Řemeslné dílny pro rodiče a děti Vedoucí ŠD (realizace dle epidemiologické 
situace)  

Komunitní semínkovna Koordinátor EVVO – spolupráce s Městskou 
knihovnou Králíky,  zajištění chodu (shromáždění 
semínek, zhotovení pytlíků, popisek, …, zprávy 
na fcb) 

 

 



ROZPIS ČINNOSTÍ A AKCÍ DO JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ 

 
 

ZÁŘÍ 
 
 

Činnost Odpovědný vyučující: 

Zpracování tematických plánů dle 
dlouhodobého a ročního plánu EVVO, dle 
PT v ŠVP (alespoň jednou za 2 měsíce 
počítat s volnou hodinou věnovanou EV 
(témata Ekoškoly, Recyklohraní, - Čj sloh, 
Ov, Vv, Fy, …) 

Všichni vyučující, vychovatelka ŠD 
Koordinátor EVVO - kontrola 

Den v přírodě aktivity zaměřené na poznávání přírody, 
spolupráci – A. Adamová 

Den v lese Skřítkova poznávací cesta lesem – V. 
Krsková 

Obnova hřbitova odpadků ŠD – V. Krsková, K. Látalová, L. Kholová 
Recyklohraní – Úkol „Recyklovaná 
šipkovaná“ 

Učitelé Čj, Tv 
Koordinátor – odeslat úkol do 15. 10. 

 

 
ŘÍJEN 

Činnost Odpovědný vyučující: 

Sběr plodů pro zvěř  Učitelé Pv, ŠD (sušení na půdě, součást 
akce Za zvířátky do lesa) 

Krajská konference EVVO PU koordinátor 

Ekologický týden - vyúčtování Koordinátor  
Recyklohraní – podzimní sběrová 
kampaň na elektroodpad 15. 9. – 20. 10. 

Koordinátor 

 
 
LISTOPAD 

Činnost Odpovědný vyučující: 

Recyklohraní – odvoz baterií Koordinátor 

Instalace krmítek pro ptáčky, krmení 
ptáčků po třídách 

Školník  
třídní učitelé 

RECYKLOHRANÍ – ÚKOL „Spočítej si 
vodní stopu“ 

Koordinátor – odeslat do 30. 11. 

 
 
PROSINEC 

Činnost Odpovědný vyučující: 

Vánoční výstava žákovských prací 
v Městské knihovně Králíky. 
Vánoční jarmark na náměstí Králíky 

Koordinátor EVVO, ředitel školy –
propagace (letáky, regionální tisk, místní 
rozhlas, Školní bravíčko, 
www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz)  
Učitelé Pv, Vv – výrobky s vánoční 
tématikou, instalace výstavy 

 
 

LEDEN 
Činnost Odpovědný vyučující: 

Grantová žádost na Ekologický týden Koordinátor, P. Hanáková (K.O.T.V.A.) 

Za zvířátky do lesa Koordinátor EVVO – organizace, 
spolupráce s myslivci 
Učitelé 1. stupně 

RECYKLOHRANÍ – ÚKOL „Lovci a 
sběrači aneb Mamutí dopad mobilních 
telefonů na životní prostředí“ 

Učitelé, koordinátor – odeslat do 30. 1. 

STARÝ MOBIL PRO REMOBIL 15. 12. – 
31. 1. 

koordinátor 

 

 
ÚNOR 

Činnost Odpovědný vyučující: 

Předpěstování sazenic zeleniny Učitelé Pv 

Projekt – Hliněné tvoření (Šablony III) Koordinátor, žáci 2. stupně 

 

 
BŘEZEN 

Činnost Odpovědný vyučující: 

Bylinková oáza - předpěstování bylin vyučující Pv 

http://www.zspkraliky.cz/
http://www.ekovychova.cz/


Hrnkování muškátů Vyučující Pv 
RECYKLOHRANÍ – ÚKOL „Baterie do 
koše nepatří!“ 

Učitelé, koordinátor – odeslat do 31. 3. 

Recyklohraní - Jarní sběrová kampaň na 
elektroodpad 1. 3. – 31. 3. 

koordinátor 

 
 

DUBEN 
Činnost Odpovědný vyučující: 

Den Země – úklid okolí školy Koordinátor EVVO – organizace 
Všichni vyučující 

Předpěstování sazenic zeleniny , bylin 
 

Učitelé Pv 

Odvoz pomerančové kůry Koordinátor EVVO 

Velikonoční výstava žákovských prací 
v Městské knihovně Králíky 

koordinátor, ředitel školy – zajištění 
prostor, propagace (letáky, regionální tisk, 
Školní bravíčko, www.zspkraliky.cz, 
www.ekovychova.cz 
učitelé Pv, Vv 

Projekt Králické nerosty (Šablony III) 2. stupeň, koordinátor 

 

 
KVĚTEN 

Činnost Odpovědný vyučující: 

 RECYKLOHRANÍ – ÚKOL 
„Kompostování“ 

Odevzdání – učitelé, koordinátor – odeslat 
do 31. 5. 

Projekt ke Dni hasičů – 4. 5. Koordinátor, učitelé 

 

 
ČERVEN 

Činnost Odpovědný vyučující: 

Ekologický týden   
  

Koordinátor EVVO – organizace  
Grant Pardubický kraj 
Všichni vyučující 

Smyslové vnímání přírody Koordinátor EVVO, třídní učitelé, asistenti  
 
 

Výroční zpráva EVVO 
 

Koordinátor EVVO 
 

 
 

http://www.zspkraliky.cz/
http://www.ekovychova.cz/

