
 

Plán environmentální výchovy rok 2021/2022 

 
Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, Kraslice, příspěvková organizace 

 

 

Při realizaci environmentální výchovy vycházíme ze základních dokumentů: 

- Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělání, výchově a osvětě ve školách a školských 

zařízení čj. 16745/2008-22 

- Školní vzdělávací plány „Společně pro život“ zpracovaného dle RVP ZV a RVP ZŠS Díl I, Díl II.   

 

 

 

 

Dlouhodobé cíle EVVO: 

 

- dodržování nastavených hygienických a epidemiologických opatření, hygiena rukou, nošení roušek, 

rozestupy při pobytu ve škole 

- zařazovat EVVO do všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu včetně zařazování projektového 

vyučování 

- naučit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí 

- směřovat žáky ke zdravému životnímu stylu, získat správné stravovací návyky a kladný vztah k 

pobytu v přírodě 

- umožnit dětem se speciálními potřebami aktivní zapojení do všech školních i mimoškolních činností 

 

 

 

 

Celoškolské aktivity 

  

- pravidelně dbát na dodržování hygienických nařízení v souvislosti s šířením virových onemocnění 

- opakovaně seznamovat a připomínat žákům epidemiologické opatření vydávaná na ochranu zdraví 

- neustále upozorňovat na prevenci infekčních nemocí 

- třídění odpadu: na chodbách školy jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad, třídění odpadu probíhá 

po celý rok 

- sběr vybitých baterií a drobného elektroodpadu do zvláštních nádob „Recyklohraní“ 

- úklid venkovního areálu školy v rámci pracovních činností bude prováděno celoročně 

- péče o květiny v jednotlivých třídách, celoroční třídní úkol 

- šetření energiemi v prostorách celé školy 

- pokračovat v programu „ Ovoce do škol“, zdravé svačinky pro žáky 1. stupně, podporovat zdravé 

stravování žáků 

- účast na veřejné výstavě žákovských prací pořádané městem Kraslice 

-  realizace projektových dnů k významným dnům s ekologickými tématy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán akcí dle možností a aktuální situace 

 

září 2021 

- seznámení s preventivními epidemiologickými opatřeními, základními principy ochrany zdraví před 

šíření virových onemocnění, hygiena rukou, nošení roušek, rozestupy při pobytu ve škole, 

přírodovědné vycházky po okolí školy, 

- odložený školní výlet na biofarmu Kozodoj 

 

říjen 2021 

- vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě – podzim 

- třídní  projektový „Světový den výživy“, upozornit na zdravé svačinky, prevence nemocí - vitamíny  

- návštěva „Zookoutku“ ZŠ Havlíčkova Kraslice 

 

listopad 2021 

 - příprava a tvorba výrobků na vánoční výstavu školních prací v Městském kulturním domě 

v Kraslicích 

 

prosinec 2021 

-  vánoční výzdoba tříd, pečení cukroví – třídní projekty,  

- zimní sporty 

 

leden 2022  

- opakování základních principů ochrany zdraví před šíření virových onemocnění, hygiena rukou, 

nošení roušek, rozestupy při pobytu ve škole, 

- vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě – příroda v zimě, péče o zvěř i ptactvo v zimě,  

- domácí mazlíčci – péče o ně 

 

únor 2022  

- šetření energiemi v zimním období ochrana životního prostření, třídění odpadu, pomoc úklidu sněhu 

před vchodem školy 

 

březen 2022  

- jarní proměny přírody,  

- ochrana osobního zdraví – diskuse ve třídách o dodržování epidemiologických opatření v souvislosti 

šíření infekčních nemocí před jarními prázdninami 

-  třídní projekty „Den vody“, význam vody, šetření vodou a její využití 

- příprava a výroba výrobků na velikonoční svátky – tématická výstava školních prací 

 

duben 2022  

- velikonoční svátky: význam, výzdoba tříd, výstava „Kraslice v Kraslicích“,  

- celosvětový „Den Země“ – celoškolní projekt ve třídách 

 

 květen 2022  

- vycházky do přírody, návštěvy dětských hřišť, pozorování kvetoucích květin, ochrana přírody 

 

červen 2022  

- školní či třídní výlety dle možností, pobyt v přírodě – rekreační středisko na Rotavě  

 

 

Vypracovala: Mgr. Klvačová Jana 

Kraslice 28. 8. 2021 

 

 



Významné dny: 

 

- 19.9. Ukliďme svět, 

- 22.9. Evropský svět bez aut 

- 4.10. Světový den zvířat, 

- 16.10. Světový den výživy, 

- 20.10. Den stromů, 

- 16.11. Den bez cigaret, 

- 1.12. Světový den AIDS, 

- 4.2. Světový den boje proti rakovině, 

- 22.3. Světový den vody, 

- 22.4. Den Země, 

- 24.5. Evropský den parků, 

- 1.6. Den dětí, 

- 5.6. Světový den životního prostředí, 

- 21.6. Den květů 

 

 

  


