
Roční plán EVVO na školní rok 2022/2023 

Celoškolní akce 
Časové 

období 
Forma 

Koordinuje, 

spolupracuje 

Splněno/ 

nesplněno 

Činnosti směřující 

k obhajobě mezinárodního 

programu Ekoškola 

Platnost titulu do 6/2023  

průběžně 

po celý 

rok 

pravidelné schůzky a 

aktivity členů Ekotýmů + 

zapojení do akcí celá škola 

Koordinátorka 

EVVO  + členové 

ekotýmů 

 

Projekt Mléko do škol 

(Ekofarma Javorník), 

 Projekt Ovoce do škol 

(Ovocňák Rudice) 

po celý 

školní rok 

1x za 14 dní mléčný či 

ovocný výrobek zdarma 

(mléčný výrobek pouze 

žáci 1. stupně) 

Vedení školy  

Prezentace firmy TOKO 

AGRI a. s. Rudice (značka 

OVOCŇÁK) 

 + exkurze 

v průběhu 

šk. roku 

Exkurze či ochutnávka 

„Vitamínový den“ 

Vedení školy  

Farmářský den  2. pololetí 

šk. roku 

Projektový den pro školu i 

veřejnost ve spolupráci 

s Lískou Vsetín 

Koordinátorka 

EVVO + vedení 

školy + vyučující 

 

Prevence vzniku 

zbytečných odpadů, 

třídění, recyklace 

 (správné třídění odpadků  

ve třídách, používání lisů  

na PET lahve) 

průběžně 

po celý 

rok 

ve třídách 3 odpadové 

nádoby (plast, papír, 

směsný odpad), PET lisy 

na každém patře budovy, 

nádoby na plast a 

kartonové nápoje na 

každém patře budovy 

Koordinátorka 

EVVO + třídní 

učitelé 

 

 

Zdravá jídelna - nabídka 

jídel s menším množstvím 

tuků a cukrů 

po celý 

školní rok 

Jídelníček, nabídka ze 

dvou jídel 

Vedoucí kuchyně  

Sběr vybitých baterií a 

vysloužilého 

elektroodpadu - program 

Recyklohraní 

(sbíráme, nesoutěžíme) 

průběžně 

po celý 

rok 

sběrné krabičky ve třídách  

+ sběrné místo pro 

vysloužilý elektroodpad a 

vybité baterie v přízemí 

školy 

Koordinátorka 

EVVO+ školník 

 

   

 



Péče o zeleň uvnitř i vně 

školy 

průběžně 

po celý 

rok 

ozelenění parapetů ve 

třídách, 

třídní učitelé, 

vyučující Pč 

 

Den vody “Modrá škola” březen celoškolní projekt 

 

Koordinátorka 

EVVO + všichni 

vyučující 

 

Den Země duben celoškolní projekt Kordinátorka 

EVVO + všichni 

vyučující 

 

Přednášky a besedy 

s přírodopisnou tematikou 

(dle kvality nabídky) 

průběžně 

po celý 

rok 

 vedouci PK Př + 

vyučující Př 

 

Akce 1. stupně 

“Piju mošty, což ty?” 

Exkurze do Centra 

Veronica Hostětín 

říjen exkurze + výukový program Třídní učitelky  

3. ročníku 

 

Exkurze  

Kozí farma Vizovice 

říjen  Třídní učitelky  

2. ročníku  

 

Projektový den  

„Den stromů“ 

 říjen 2021 hlášení, aktivity ke Dni 

stromů 

Třídní učitelky 

 1. – 5. ročníku 

 

 

Exkurze + výukový program 

KovoZOO Staré Město 

2. pol. šk. 

roku 

exkurze + výukový program Třídní učitelky 

4. ročníku 

 

Exkurze a výukový program 

Envicentrum Pro krajinu 

Vysoké Pole 

2. pol. šk. 

roku 

exkurze a výukový program Třídní učitelky    

5. ročníku 

 

Výlet do ZOO Lešná Zlín 2. pol. šk. 

roku 

šk. výlet Tř. učitelky 

1. ročníku 

 

 

Akce 2. stupně 

Činnost Ekotýmů + soutěže 

a akce s ekologickou 

tematikou - aktivity spojené 

programem Ekoškola 

v průběhu 

školního 

roku 

dle plánu členů Ekotýmu 

pro žáky 2. stupně - hlášení, 

nástěnka 

Koordinátorka 

EVVO 

 



Biologická olympiáda 

 kategorie C a D 

(školní a okresní kola) + 

Ekologická olympiáda 

listopad - 

květen 

Soutěž kategorie D  

(6. + 7. ročník) 

 + kategorie C  

(8. + 9. ročník) 

Vedoucí PK Př + 

vyučující Př 

 

Prezentace Ekofarmy 

Javorník (beseda)+ 

exkurze + ochutnávka 

mléčných výrobků 

v průběhu 

šk. roku 

exkurze Koordinátorka 

EVVO  + třídní 

učitelé + žáci 8. 

ročníku  

 

Exkurze pro žáky                

2. stupně 

Centrum Veronica Hostětín 

2. pol. šk. 

roku 

Exkurze po ekoprojektech 

obce 

Patrik Janota + 

lektor z Hostětína 

+ vybrané ročníky 

 

Exkurze Slavičín – Sběrný 

dvůr Služeb města 

Slavičína, Kotelna Malé 

Pole  firmy BTH, Čistírna 

odpadních vod Hrádek + 

nově Re-use Cirkula Malé 

Pole 

2. pol.   

šk. roku 

exkurze Koordinítorka 

EVVO + tř.uč. 6. 

ročníku 

 

Arpok Olomouc – výukové 

dopoledne na téma 

globální problémy 

2. pol. šk. 

roku 

projektový den Lektorky Arpoku 

Olomouc + žáci 

9. ročníku 

 

Exkurze členů Ekotýmu 

(bude upřesněno v průběhu 

šk. roku) 

2.pol.  

šk. roku 

členové Ekotýmu 

(5.- 9. ročník) 

Koordinátorka 

EVVO 

 

Další výukové akce  

pro žáky, které vzejdou 

z nabídek ekologických 

center 

v průběhu  

šk. roku 

 Koordinátorka 

EVVO 

 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Majeriková, koordinátorka EVVO, ZŠ Slavičín Vlára 

Akce pro pedagogy 

Semináře dle nabídky NIDV Zlín Dle nabídky Vyučující Př, Pč, přírodověda 

EVVO akce pro sborovnu dle nabídky v průběhu šk. roku  Vedení školy +  

Koordinátorka EVVO  


