
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

 
    Ve školním roce 2006/07 tak, jako v předcházejících letech, byla ekologická témata 

průběţně vkládána podle vhodnosti či moţnosti ve výuce naprosté většiny předmětů. 

    Škola je i nadále členem KEV a M.R.K.E.V, odebírá časopis Bedrník, v soutěţi pořádané 

druhým rokem ekocentrem PALETA( Krajským koordinátorem ekologické výchovy, vzdělávání a 

osvěty v Pardubickém kraji) pod názvem Zelený Pardoubek( vyhodnocení- listopad 2006) obsadila 

v celkovém pořadí 15. místo s 129,8 bodu ze 74 zúčastněných škol a školských zařízení, mezi 

základními školami pak obsadila pěkné 7. místo z 36 zúčastněných škol. 

 
   Koordinátor EVVO ukončil studium specializačního vzdělávání pro koordinátory, byl připraven 

plán EVVO na škole.  

    Stále je na naší škole veden povinně volitelný předmět- Seminář a praktika z přírodovědných 

předmětů, varianta biologická, ve kterém se této problematice věnuje podrobněji. 

    Jiţ 5.rokem ţáci 9. ročníků pracovali na projektu- Kyselý déšť, který byl zdárně dokončen. Ţáci 

si poté sami připravili krátkou zprávičku pro školní rozhlasové vystoupení. Z nabídky sdruţení pro 

ek. výchovu Tereza byl naplánovaný i projekt- Ozon( po čtvrté), který ţáci také zvládli bez velkých 

obtíţí.  

    Pod záštitou ţákovského parlamentu se uskutečnila adopce zdravotně hendikepovaných zvířat 

z volné přírody(kavka ,veverka)- záchranná stanice Pasíčka.  

    V rámci Dne stromů proběhla akce Dálnice(9.ročník) a Lesy v ohroţení(5. a 7.ročník). 

Ţáci 9.ročníků v rámci Týdne Země navštívili JE Dukovany a vodní dílo Dalešice, ţáci 8.ročníku 

pak zrealizovali projekt Jezero, ţáci 7.ročníku se vydali do Prahy do Mořského světa a ţáci 

6.ročníku navštívili ZOO-Lešná. Zejména ţáci 1. stupně se aktivně účastnili soutěţe „Ptačí 

štěbetání“. Velmi se líbila prezentace dravců a sov na našem hřišti.Zdárně proběhla i exkurze na 

podzimní Fluoru Olomouc ţáků 6.ročníku v rámci výuky předmětu Pracovní činnosti. 

    Ţáci se účastnily přírodovědných soutěţí- Poznávání přírodnin,ţivočichů, rostlin i Bio- kat. C, D( 

ve školních, oblastních i okresních kolech) s výbornými výsledky. 

    Na nástěnku vedle ředitelny byly průběţně dodávány nejnovější aktuality- vţdy za jednotlivý 

měsíc a pro zamyšlení krátké informace k významným dnům v daném měsíci.Byly přikládány i 

odkazy na webové stránky. 

    Na tabulkách u hlavního vstupu do školy byly podávány krátké zprávy týkající se dění v této 

oblasti na naší škole. 

    Ve škole jsou systematicky rozmístěny koše na třídění odpadu( papír, plast, ostatní). Někteří ţáci 

odebírající „Školní mléko“, odevzdávali ke zvláštnímu třídění i tyto obaly. 

   Ve škole se dává přednost výrobkům z recyklovaného papíru, pouţívají se ekologicky šetrné 

čistící prostředky, bylo instalováno těsnění do oken, v zimních měsících se větrá důsledně pod 

vedením vyučujících, šetrně se vyuţívá elektrický proud, teplota v místnostech se můţe regulovat 

pomocí ventilů topných těles…… 

   Ve školním roce 2007/08 budeme v této práci pokračovat. 

 

V Moravské Třebové dne 30.8.2007       RNDr.Alena Purketová 

 


