Střední průmyslová škola Jihlava
PLÁN ČINNOSTÍ V OBLASTI EVVO
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014
Aktivity probíhající celoročně:
1. Péče o životní prostředí
2. Mezilidské vztahy
3. Zdravý životní styl
Každá oblast bude zahrnovat:

a) dlouhodobé a trvalé aktivity
b) jednorázové akce

1. Péče o životní prostředí
a) dlouhodobé a trvalé aktivity
 sběr a třídění odpadu (papír, PET lahve)
 šetření energií
 životní prostředí – prostředí „kde žiji“ (vzhled a úklid tříd, úprava chodeb a šaten,
areál a okolí školy)
 uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech
b) jednorázové akce
 Den Země (22.4.)
 Světový den životního prostředí (5.6.)
 exkurze a vycházky
2. Mezilidské vztahy
a) dlouhodobé a trvalé aktivity
 prevence šikany a agresivity mezi studenty
b) jednorázové akce
 besedy (preventista šikany, policie)
 naučné filmy a literatura
 účast žáků v soutěžích a olympiádách (sportovní, matematické…)
3. Zdravý životní styl
a) dlouhodobé a trvalé aktivity
 zdravá výživa
 otužování
 protidrogová prevence
b) jednorázové akce
 besedy (protidrogový preventista, policie)
 sportovní akce

Aktivity probíhající v závislosti na ročním období:
Podzimní období:
 Ekologizace provozu školy

Navázat na již průběžně probíhající aktivity z předchozích let – třídění PET lahví, šetření
energií, ozelenění školy – učeben, tříd, chodeb i okolí školy… Pokračovat v třídění odpadu
ve školním roce roce 2012/2013.
 Propagace
1. Informační tabule a nástěnky ve škole, školní rozhlas
2. Informační letáky v jednotlivých třídách na nástěnkách
3. Plakáty – na nástěnkách v učebnách a na chodbách
4. Webové stránky školy
 Zapojení školy v projektu RECYKLOHRANÍ
Což je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru drobných
zařízení a baterií.
 Zapojení školy do studentského soutěžního projektu ENERSOL
Zimní období:
 Uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech
 Zkvalitnění výuky:
1. Zařazováním dlouhodobých i krátkodobých projektů
2. Zařazováním besed s odborníky
3. Výukovými videokazetami
4. Výukovými programy pro PC
5. Internetem ve všech učebnách ICT a odborných pracovnách
6. Výlety
7. Výukovými programy na interaktivních tabulích
 Výstavy
 Zdravý životní styl
Zdravá výživa, otužování, správný způsob větrání, důraz na osobní hygienu
 Protidrogová prevence – protidrogový preventista
Jarní období
 Péče o prostředí ve škole a okolí
Péče o vysazené stromy a keře, péče o travnaté plochy, květinová výzdoba ve třídách, na
chodbách a okolí školy, využívání přírodních materiálů při výzdobě školy, udržování pořádku
ve škole a okolí.
 Seznamovat s propagačními materiály týkajícími se EVVO
 Materiální zajištění ročního plánu EVVO
1. Průběžné doplňování odborné a pedagogické literatury
2. Odběr časopisů Lidé a Země
3. Doplňování vhodných výukových programů pro PC
4. Obrazy, modely
5. Nádoby na pokojové květiny
6. Zahradní nářadí

 Nástěnky a výstavy s ekologickou tématikou
Nástěnky propagující činnost zájmových kroužků a volitelných předmětů
 Den země
Letní období:
 Výlety do přírody
 Světový den životního prostředí
 Exkurze a vycházky
 Spolupráce s rodiči
 Sportovní soutěže

Další uvažované projekty a možnosti







Udržujeme areál školy v čistotě
Památné stromy v okolí našeho města
Naučné stezky regionu
Chráněné oblasti
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
Navázat spolupráci s ekologickými centry EVVO

V Jihlavě 25.8.2013
Zpracoval/a: Mgr. Petra Kašpárková
Schválil: Ing. Miroslav Vítů, ředitel školy

