Základní škola a Mateřská škola Poličná 276,
příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA
Otevřená škola
- jazyky
- počítače

Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst.

Plán práce školy
Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta
2019 / 2020
Ředitelka školy: Mgr. Pavla Žilinská

Koordinátor EVVO: Mgr. Jana Urdová

ŠKOLNÍ AKCE

Metody, formy, výstupy

Ročník

Zodpovědná osoba

Datum
Cvičení v přírodě
-naučné stezky v okolí školy

- poznávání přírodních
zajímavostí okolní
krajiny

1. - 9.ročník

Třídní učitelé

září a červen

- seznamování s materiály
na informačních tabulích
naučných stezek
- plnění úkolů z topografie,
práce s mapou a buzolou
- první pomoc
- pohybové hry
Čisté okolí
-celoroční úklid školní zahrady

-péče o školní zahradu a
školní arboretum

3.- 9.ročník

Třídní učitelé

- soutěž mezi žáky základní
i mateřské školy

1.- 9. ročník

Třídní učitelé

září - červen

Mgr. P. Žilinská

září-červen

Sběrové akce
-sběr papíru
-sběr plastových víček
-sběr baterií

Mgr. J.Urdová

-sběr kaštanů a žaludů

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Metody, formy, výstupy

září - říjen

Mgr. J.Papež

Ročník

Zodpovědná osoba

Datum
Zdravá výživa
- přednášky,

Vz - 6.,7.,9.r.

Koordinátor EVVO,

- testy, pracovní sešity,
řešení úkolů; zpětná vazba

Př - 8. r.

školní metodik
prevence,

Celoročně dle
tematických
plánů

vyučující Vz a Př

Zdravověda
1.-9.ročník

Koordinátor EVVO

- školení mladých
zdravotníků
- praktická cvičení s
odborníky
- soutěž družstev první
pomoci
Vánoce
- vánoční dílny – tvorba
vánočních ozdob

1. – 9.ročník

- tvorba z přírodních a
odpadních materiálů:

1. – 9. ročník

Třídní učitelé

prosinec

Velikonoce
Třídní učitelé,
garant projektu

např. plast, papír
Den Země
/ měsíc ekologie a zdravovědy/

- ekologická soutěž na
stanovištích: problematika
ŽP a trvale udržitelného
rozvoje obce

1.- 9.ročník

Třídní učitelé,

duben

koordinátor EVVO

1. - 9. ročník

Koordinátor

duben

EVVO,

-přírodovědné hry
- úklid okolí školy
Čisté okolí
- úklid v Poličné

- úklid přírodních lokalit

Mgr. P.Žilinská
Zelená škola

- pěstování pokojových
květin a péče o květiny ve
třídách

1. – 9. ročník
celoročně

Třídní učitelé

PROJEKTY,
DO KTERÝCH JE
ŠKOLA ZAPOJENA

Metody, formy, výstupy

Ročník

Zodpovědná osoba

Datum

Zdravé zuby
1.-5.ročník
celoročně
Ovoce do škol
1.-9.ročník

Mléko do škol

celoročně
Recyklohraní
- sběr elektrozařízení, baterií 1.- 9.ročník
a použitých úsporných
zářivek
- propagace mezi rodiči a
žáky školy

Koordinátor
EVVO

září - červen

- plnění soutěžních úkolů
- zveřejnění výsledků sběru
- informační nástěnka –
I.patro
- výsledky na webu školy
OPVV - Operační program věda,
vývoj a vzdělání

-cílem je zvyšování zájmu o
studium přírodovědných a
technických oborů a zvýšení
manuální zručnosti žáků
základní školy

Mgr. P. Žilinská
Žáci ZŠ i MŠ

září - červen

- v rámci projektu jsou
zapojeny i děti mateřské školy
OPVV – Operační program věda,
vývoj a vzdělání – Maják – síť
kolegiální podpory

-cílem je zvyšování zájmu o
studium přírodovědných
oborů
-rozvoj spolupráce s ostatními
školami
-v rámci projektových
odpolední rozvíjet spolupráci
s ostatními školami,
seznamovat je s využitím

Mgr. P. Žilinská
Mgr. J. Urdová
5. – 9. ročník
celoročně

stavebnic iTriangle a sad
senzorů PASCO
OPVV – Operační program věda,
vývoj a vzdělání
Šablony pro ZŠ a MŠ I

Kurzy, výcviky, výlety,
exkurze
Lyžařský výcvik

Projekt je zaměřen na jedno
z kombinací následujících
témat: osobnostně –
profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a
žáků, usnadnění přechodu
dětí z MŠ do ZŠ, podpora
extrakurikulárních aktivit,
spolupráce s rodiči dětí a
žáků.

Žáci ZŠ i MŠ,
ped. pracovníci
ZŠ i MŠ

Mgr. P. Žilinská

Metody, formy, výstupy

Ročník

Zodpovědná osoba

- aktivity dle plánu

Datum
6. - 9. ročník

Učitelé Tv

září - březen

- poznávání zimní krajiny
Adaptační pobyt
Škola v přírodě

Školní výlety a exkurze

Informace o projektech
Nástěnky s ekologickou
tematikou
Informační nástěnka na chodbě
školy (I.patro)

aktivity dle plánu

6. - 9. ročník

Třídní učitelé

- poznávání přírodních
lokalit regionu

1.- 5.ročník

-plán bude zpracován
dodatečně

1. – 9. ročník

Metody, formy, výstupy

Ročník

Zodpovědná osoba

-propagační materiály

Datum
1.- 9.ročník

Třídní učitelé

-projekty

září-červen

- informace o ekologických
projektech

září-červen

- informace o třídění odpadu
- informace o průběhu
projektů

Třídní učitelé

květen –červen
Třídní učitelé

květen - červen

Koordinátor EVVO

Významné dny:
22.9.

Evropský den bez aut

4.10.

Světový den zvířat

16.10. Světový den výživy
20.10. Den stromů
29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
22.3. Světový den vody
22.4. Den Země
24.5. Evropský den parků
1.6.

Den dětí

5.6.

Světový den životního prostředí

V Poličné dne 2.9.2019
Vypracovala :
Mgr. Jana Urdová - koordinátor EVVO

Schválil :
Mgr. Pavla Žilinská- ředitelka školy

