
Zpráva EVVO za rok 2011/2012 
 
Členství: a) M. R. K. E. V. Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních 
vzdělávacích programů. Bedrník - časopis pro ekogramotnost 

    b) Klub ekologické výchovy - KEV - je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé 
pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu  

 
Titul:  Škola udržitelného rozvoje 2008-2012 byl prodloužen do konce roku 2013 - uděluje KEV, dosud NENÍ 
vyhodnocena soutěž škol Pardubického kraje o titul – ZELENÝ PARDOUBEK 2012  
Výukové programy: Paleta Pardubice, Centra Renata Bělá u Jevíčka 
  
Soutěže:  a) Přírodovědný klokan, Poznávání přírodnin, Poznávání živočichů, Poznávání rostlin, BIO 
      b) Cesta do lesa- školní soutěž na podporu Roku lesa -  4. – 9. ročník (4 měsíce ) 
      c) výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou 
                  d) o titul – ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2011 

     e) Zelený ParDoubek 2012 o titul – ekologická škola pardubického kraje 
     f) sběr kůry 

 
Výstava: Mladějovská úzkokolejka - mechy a lišejníky 7.A (radnice) 
 
Projekty externí:   a) DDM M.T.: Den stromů - 1. stupeň 

        b) Paleta Pardubice: Bylinky - 8.A, 5. A,B (Člověka a zdraví) 
          c) DDM a 1.ZŠ M.T.: Den vody – 1. stupeň 

        d) Chovatel cizokrajných hlodavců a plazů: Prezentace hlodavců – všichni (Jarní probouzení) 
        e) Paleta Pardubice: Opuštěné pole 6.A,B (Jarní probouzení) 
        f) Paleta Pardubice: Slunce 5. A,B (Jarní probouzení) 

          g) Paleta Pardubice: Jezero – 8.A, 9.A ( Den Země) 
          h) DDM M.T.: Den Země - 1. stupeň 

       ch) Laktea, o.p.s.: Školní mléko (podpora českého zemědělství) 
           i) Laktea, o.p.s.: Ovoce do škol (podpora českého zemědělství) 
 
Projekty interní: a) Mezi pražci mladějovské úzkokolejky 7.A (podpora regionu) 
       b) Kyselý déšť na školním pozemku (listopad) – 7.A SPPP 
                 c) Cesta do lesa- školní soutěž na podporu Roku lesa -  4. – 9. ročník (4 měsíce ) 
 
Další činnosti:  a) Volitelný předmět – seminář a praktika z přírodovědných předmětů  

 b) Začleňování vhodných témat EVVO do výuky  
 c) Nástěnka pro zamyšlení či rozšíření povědomí o EVVO za jeden měsíc 
 d) Péče o květinovou výzdobu  
 e) Třídění odpadu 

 
 
26.8.2012          RNDr.Alena Purketová 

Koordinátor EVVO 
 


