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ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2017– 2018 
 

Činnosti realizované v průběhu celého školního roku:  
Činnost Odpovědný pracovník: 

Třídění odpadů:  

 Na rodinných skupinách - RS (papír, plasty, 
sklo, kovy) – vynášení do kontejnerů na 
tříděný odpad  

 Kanceláře – papír, plasty, sběrový papír 

 Sběrový papír – popsané papíry, letáky, … - 
v celém areálu DČ a HČ!!! – NUTNO 
SVAZOVAT DO BALÍČKŮ!!! 

 Budova 3. RS –elektro, hospodářská budova 
- baterie 

 Budova HČ – baterie, elektro – odvoz do DČ 

 Kancelář - tonery  

Rodinky – kontrola denní + noční vychovatelé, 
upozorňování na nedostatky 
sběrový papír – po naplnění krabice odevzdat P. 
Vedralovi 
paní Stolariková G.., Šilarová Z. – vynášení 
plastů z kanceláře do kontejneru 

Třídění bioodpadu – ve všech rodinkách, 
v kuchyni – odnášení do kompostérů 
 

Rodinky – kontrola vychovatelé 
Kuchyně – kuchařky - vynášení do kompostéru 
 

Recyklohraní  
Sběr elektrozařízení, baterií, tonerů 
Plnění úkolů 

Koordinátor – objednání svozu, elektrozařízení, 
baterií, soutěžní otázky – předání rodinkám – za 
plnění úkolů odpovídají rodinkoví vychovatelé (+ 
předání výsledků I. Nesvadbové)  

Péče o estetickou úpravu rodinek Rodinkoví vychovatelé 

Aktivní péče o květinovou výzdobu  Rodinkoví vychovatelé – rozpis služeb na 
zalévání květin, kontrola, péče o květiny 
Paní Stolariková G., Šilarová Z. – péče o květiny 
v kancelářích, jídelně, … 

Péče o rybky v akváriu, zvířátka na rodinkách, 
ptáčky v zimě, zhotovení budky… 

Rodinkoví vychovatelé – kontrola, vedení dětí, 
zjištění, co zvířátka potřebují, .. 

Nákup ekologicky šetrných výrobků, 
kancelářských potřeb z recyklovaného papíru 

koordinátor EVVO, odpovědní THP pracovníci 

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

Koordinátor EVVO 

Vřazení EVVO do ročního a týdenních plánů 
rodinek (témata – viz jednotlivé měsíce) 

Rodinkoví vychovatelé 

Zdravá výživa – do jídelníčku vřadit recepty se 
zdravou výživou, dodržovat hygienu 

Rodinkoví vychovatelé, kuchařky 

 
 

Rozpis činností a akcí do jednotlivých měsíců: 

 
 

ZÁŘÍ 
 
 

Činnost Odpovědný pracovník: 

Zapracování EVVO do ročních, týdenních 
plánů rodinných skupin 

Rodinkoví vychovatelé, kontrola – V. 
Černohousová 

Hry v přírodě s přírodou Rodinkoví vychovatelé  

Recyklohraní – plnění úkolu Rodinkoví vychovatelé 

 

 
ŘÍJEN 

Činnost Odpovědný pracovník: 

Co najdeme v lese – praktické činnosti Rodinkoví vychovatelé 

Tvoření z přírodních materiálů, keramiky Rodinkoví vychovatelé 

 
 
LISTOPAD 

Činnost Odpovědný pracovník: 

Krajská konference EVVO  Koordinátor 

Instalace krmítek pro ptáčky, krmení 
ptáčků  

Rodinkoví vychovatelé 

Výrobky z keramiky – příprava na jarmark Rodinkoví vychovatelé 

 Recyklohraní – splnění úkolu  Rodinkoví vychovatelé 



 

 
PROSINEC 

Činnost Odpovědný pracovník: 

Vánoční jarmark – tvoření z přírodnin Rodinkoví vychovatelé – výrobky 
s vánoční tématikou, prodej 

Štědrý den u zvířátek v lese  Rodinkoví vychovatelé 

 
 

LEDEN 
Činnost Odpovědný pracovník: 

Za zvířátky do lesa ke krmelci Rodinkoví vychovatelé 

 

 
ÚNOR 

Činnost Odpovědný pracovník: 

Canisterapie    Koordinátor 

Recyklohraní – splnění úkolu Rodinkoví vychovatelé 

 

 
BŘEZEN 

Činnost Odpovědný pracovník: 

Předpěstování bylinek, zeleniny Rodinkoví vychovatelé 

Tvoření z keramiky, proutí Rodinkoví vychovatelé 

Velikonoční jarmark Rodinkoví vychovatelé 

 
 

DUBEN 
Činnost Odpovědný pracovník: 

Den Země  Rodinkoví vychovatelé 

 Hry na třídění odpadu  Rodinkoví vychovatelé 

 

 
KVĚTEN 

Činnost Odpovědný pracovník: 

Badatelské aktivity v přírodě 
Tábornické dovednosti 

Rodinkoví vychovatelé 

Recyklohraní – splnění úkolu Rodinkoví vychovatelé 

 

 
ČERVEN 

Činnost Odpovědný pracovník: 

Smyslové vnímání přírody  Rodinkoví vychovatelé 

Výroční zpráva z rodinných skuupin 
Výroční zpráva EVVO 
 

Rodinkoví vychovatelé 
Koordinátor EVVO 
 

 

 

Zpracovala: Mgr. Iva Nesvadbová 

  

Platnost od 1. 9. 2017 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pomůcky a publikace v ředitelně: 
Hry: 

Pexeso o odpadech, domino o odpadech, Černý Petr o odpadech  
Publikace k zapůjčení (ředitelna):  

Kulichová, H. a kol.: Škola pro udržitelný život 
Kulichová, H. a kol: Týden pro udržitelný život 
Bureš, J. a kol.: Ekologická výchova v MŠ a ZŠ 
Hruška, J.: Globální a environmentální výchova na pobytových akcích 
Od semínka k lesu – nápadník na celý rok 
Zelený ostrov (náměty pro práci) 
Vnímejme přírodu všemi smysly (hry, aktivity) 
Za krajinou landartu (výtvarné aktivity do přírody) 
Ekohry do kapsy 
Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak (náměty) 
Čítanka středních Krkonoš (náměty pro práci v obci) 
Nápadník her pro smyslové vnímání 
Žijeme spolu – Jak na ochranu zvířat (náměty, hry) 
Od energie k odpadům (náměty) 
Co si pamatuje (nejen) babička (náměty) 
S Martinem a Petem širým světem (náměty) 
Co Anička a Martin dovedou (náměty) 

 


