
 

  

 

učitelé 

BIO, CHE 

ZSV aj. 

 Školení pro učitele  účast na akcích podle nabídky a možností 

učitelé 

BIO, CHE, ZEM 

ZSV aj. 

 výuka  všichni žáci jsou průběžně seznamováni s EVVO 

při výuce dle tematických plánů 

 rozšířená výuka EVVO v rámci seminářů (BIO, 

CHE, ZEM) 

  zařazovat průřezová témata 

exkurze  Evropský týden mobility  

 

 Botanická zahrada Tábor 

 Týden vědy AV ČR Č. Budějovice – DOD 

 Mykologická přednáška – Botanická zahrada 

Tábor 

 exkurze s geologickou tématikou (granátová 

skála, expozice Klokoty) 

 účast žáků 5.A, akce: Den čisté mobility v Českých 

Budějovicích, 22.9.2020 

 2. ročník, říjen 

 listopad, seminář z biologie 

 říjen, prima 

 

 kvarta, květen 

Výuka v 

exteriéru 
 Výuka ve vhodných biotopech (např. vodní 

nádrž Jordán, ekosystém rybníka, pole, louky) 

 

 Průběžně během celého roku při výuce EVVO dle 

tematických plánů pro všechny žáky školy 

 Pozorování vzájemných vztahů mezi organismy ve 

vhodném externím biotopu v okolí školy 

Projektové dny  Zaměření na ucelenou výuku EVVO v 

souvislostech 

 příslušní vyučující biologie, zeměpisu, chemie apod  

 zapojení žáků napříč ročníky 

Badatelsky 

orientovaná 

výuka 

 např. pozorování drobných bezobratlých pod 

lupou   -půdní, vodní, složení a vznik půdy, 

určení kyselosti půdy, vnější stavba těla rostlin, 

fyziologické procesy v rostlinách apod.) 

 V průběhu celého roku při výuce EVVO pro 

všechny žáky 

 Kroužek ŠD 

 Pokud je to možné využívat venkovní expozice 

v propojení s laboratoří školy 

Den Země  návštěva akcí pořádaných městem Tábor 

 

 uspořádání Dne Země v naší škole 

 náhradní termín kvůli pandemii na jaře 2020 je 

8.10.2020 

 příslušní vyučující biologie, zeměpisu, chemie apod 

Metodický plán EVVO pro školní rok 2020/2021 

– roční program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
 

 



Biologická 

olympiáda 
 zajistit organizaci školních kol pro všechny kat.  vedoucí sekce – p. uč. Žahourová 

Ekologická 

olympiáda 
 zajistit účast v krajském kole v ČB  koordinátor EVVO, listopad 

Odborné stáže 

studentů 
 zajistit i v tomto školním roce  příslušní vyučující biologie, zeměpisu, chemie apod  

SOČ 

 
 Zajistit školní kolo, vybrat práce postupující do KK     (II - IV 2021) 

Závěrečné práce  Prezentace závěrečných prací pro 3. r., 4.r, 

oktávu 

 příslušní vyučující biologie, zeměpisu, chemie apod  

Třídění  

odpadů 
 probíhá ve třídách, v kabinetech, na chodbách  průběžně během celého roku 

koordinátor 

EVVO 
 zpráva o plnění plánu EVVO   je přílohou hodnotící zprávy školy za rok 

2019/2020 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková, metodik EVVO  Dne: 5. 9. 2020 

 


