
Roční program EVVO na školní rok 2022/2023 
 

Průběžné úkoly:  
- pokračovat ve školním projektu „Válka s mnohozvířetem (odpadové hospodářství) 
- pokračovat v účasti v projektu ČZU Praha Ptáci online  
- podle možností a potřeby obměňovat materiály na nástěnce Přírodou krok za krokem  
- zpřístupnit archiv časopisu Bedrník (časopis věnovaný ekogramotnosti) dalším zájemcům  
- sdílet různé materiály a scénáře pro začlenění environmentálních témat do výuky různých předmětů i mimoškolních aktivit  
- vyhledávat možnosti pro další vzdělávání  vyučujících i dalších zaměstnanců školy v oblasti EVVO 
- průběžně během roku sledovat dotační výzvy a pružně vyhodnocovat možnosti jejich využití  
- podle možností doplňovat materiály na webových stránkách školy v sekci Příroda v areálu školy 
  

Termín  
Název akce /téma Forma Cílová skupina Koordinuj

e Spolupracuje Poznámky/realizace - od - do 

1. polovina září Kroužek Tajemství 
mikrosvěta propagační akce žáci gymnaziálních 

tříd Bd  -  

září  Projekt Válka s mnoho-
zvířetem:  Cesty odpadů I. výukový program  

žáci všech tříd  
I. ročníku denního 
studia 

Bd vyučující Bi, ZPV 
v 1. ročnících, TU  

13. 9.  Canisterapie přednáška a prakt. ukázky 
žáci sociálního 
oboru a 
ošetřovatelé 

Blažková 
O. 

TU tříd sociálního 
oboru  

12. - 15. září Výtvarný plenér tvorba v terénu žáci 2. ročníků 
výtvarných oborů KrM vyučující výtv. 

oboru  

konec září  údržba výsadeb v areálu dobrovolné brigády žáci všech tříd Bd 
třídní učitelé; 
vychovatelé; 
pracovníci údržby 

 

září - říjen 
Projekt Válka s mnoho-
zvířetem:  Cesty odpadů 
II. 

exkurze do areálu Skládky a 
sběrného dvora Rozinov 

žáci všech tříd  
I. ročníku denního 
studia 

Bd TU tříd I. ročníku  



začátek října Projekt Válka s mnoho-
zvířetem:  Cesty odpadů III. 

exkurze do firem ASMJ a 
ENVIROPOL v Jihlavě + 
výukový program v ZOO 
Jihlava 

zájemci z různých 
tříd Bd TU tříd II. ročníku  

4. 10. 18. 
10. 

Osvětou a vzděláváním od 
konfliktu k toleranci 

putovní výstava  
Český nadační fond pro 
vydru 

žáci i zaměstnanci Bd TU  

říjen Budkohrátky - podzimní část brigáda - čištění budek 
v areálu i zámeckém parku dobrovolníci  Bd   

 

září - listopad Ekologická olympiáda 2023 soutěž  Bd   

listopad Je jaderná energetika 
bezpečná? přednáška žáci 1. ročníků 

denního studia 
Mr TU  

listopad - 
březen 

Přikrmování zimujícího 
ptactva praktická ochrana  dobrovolníci Bd Kratochvílová  

leden Co dáš ptáčku do zobáčku výukový program našich 
žáků pro MŠ 

žáci I.G - ped. 
zaměření Bd   

leden  Krkonoše 2023 lyžařský výcvik, pobyt 
v zimní přírodě žáci I. ročníků KrJ Poříz, Kořínek  

únor Magický Senegal 
projekce programu 
z projektu Planeta Země 
3000 

150 žáků denního 
studia Bd TU  

prosinec - 
březen Enersol projekt/soutěž žáci G Po   

20. 3. 24. 
3. Voda nad zlato týden aktivit  žáci všech tříd 

denního studia Bd TU, vyučující  akce k Světovému 
dni vody (22. 3.) 

září - duben YPEF - Mladí lidé 
v evropském lese soutěž žáci G Po   

duben Čistá Vysočina úklidová akce kolektivy 
jednotlivých tříd Bd TU zahájení přípravy v 

lednu 

duben  Moravský kras přírodovědná expedice zájemci z řad žáků Bd  ? podle případného 
zájmu 



 

duben - květen Jarní péče o výsadby v 
areálu brigády žáci všech tříd Bd 

třídní učitelé; 
vychovatelé; 
pracovníci údržby 

 

2. polovina 
dubna Vítejte na Rorýsí škole výukový 

program/přednáška  
I.G (podle zájmu i 
další třídy I.r) Bd Dobruská ČSO možno spojit se 

Dnem země 
2. polovina 

dubna  Stanice Pavlov prohlídka stanice a výuk. 
program  III.V/S/SV Bd pracovníci Stanice 

Pavlov  

17. - 28. dubna  Pasti, které zabíjejí putovní výstava žáci všech tříd i 
zaměstnanci Bd pracovníci údržby, 

TU  

22. 4. 2018 Den Země projektový den třídy denního 
studia Bd jednotliví vyučující  

1. polovina 
května Budkohrátky 2018 

kroužkování mláďat  
v areálu školy a zámeckém 
parku 

žáci II. G,  
děti z MŠ  Bd Karafiát - Stanice 

Pavlov   

květen  Exkurze do Prahy 
výukové programy 
v Botanické zahradě a 
Ekotechnickém  muzeu 

žáci I.G + další 
zájemci Bd   

1. polovina 
června  Botanická exkurze terénní exkurze do okolí 

Světlé n. S.   I. G Bd   

červen  Vltava 2019 vodácký kurz žáci II. ročníků KrJ   

červen Lipnice 2019 sportovně turistický kurz žáci III. ročníků KrJ Poříz  

listopad - červen V kontaktu s přírodou  výuková výstavka „u 
kopírky“ 

G - součást výuky 
biologie 
+ zájemci 
z ostatních tříd 

Bd   

 


