Základní škola Chodov, Nejdecká ul. 254, okr. Sokolov

Plán EVVO 2016/2017
Ekologizace provozu školy: Celoročně :
- Sběr papíru, PET lahví, PET víček, baterií, elektrospotřebičů, zářivek, ALU
víček od jogurtů, tonerů a cartridgí, mobilních telefonů a PC monitorů
- Nástěnka EVVO
- Pořizování osvětových materiálů (brožury, knihy, plakáty, učební pomůcky)
Projekty : Celoročně :
Aktivní celoroční účast v projektech organizací s EVVO tématikou:
Recyklohraní
Západočeské sběrné suroviny
EKO - KOM
Lesy ČR
Krajský úřad pro Karlovarský kraj
Projektové dny:
- Den Země
- Den zdraví (Den bez úrazu)
Tematicky zaměřené výjezdy :
- Exkurze a výlety mohou být přidány během školního roku
Péče „O sebe sama“:
- Prodej školních svačin – prodej mléka, jogurtů, lipánků
- Charitativní akce – Víčka pro nemocné kamarády (popř. jiné handicapované,
dle vyhlášení sbírek organizátorů během školního roku)
Péče o zvěř:
- Akce „ Nakrmíme zvířátka“ – sběr kaštanů, sušeného pečiva
- Pozorování a krmení vodního ptactva (dokrmování v zimě – labutě) – školní
družina
- Dokrmování ptactva – krmítka v areálu školy – školní družina
- Vánoce pro útulkáře
- Adopce zvířátka ze ZOO
Péče o přírodu:
- Zájem o okolí školy a životní prostředí, ochrana přírody
- Navštěvování webů s EVVO tematikou, vyhledávání informací, vzdělávání
Akce:
- Prezentování EVVO akcí školy v tisku – v městském, školním
- Školní soutěže ve sběru druhotně zpracovatelných surovin „ Školní odpadová
liga „ – mezitřídní soutěž, odměňování nejlepších sběračů
Spolupráce s dalšími organizacemi:
MěÚ v Chodově, CHOTES s.r.o., ZO ČSOP Chodov, ZSS, Lesy ČR, Ekolamp,
Asekol, EcoBat, EKO-KOM, Krajský úřad
Seznam konkrétních akcí (rozčlenění) – přílohou EVVO plánu 2016/2017
Akce, soutěže, hry mohou být během školního roku dále doplňovány.

Základní škola Chodov, Nejdecká ul. 254, okr. Sokolov

Seznam EVVO akcí 2016/2017
Celoročně : Zahájení od září
1) Celoroční sběr papíru, PET lahví (Západočeské sběrné suroviny)
2) Celoroční sběr PET víček (ekologicko-charitativní akce)
3) Celoroční sběr elektrospotřebičů a tužkových baterií (Ecobat a Asekol)
4) Celoroční sběr tonerů z tiskáren (Recyklohraní).
5) Celoroční sběr zářivek (Ekolamp)
6) Pravidelné objednávky svozů druhotně zpracovatelných surovin – dle potřeby
7) Ovoce do škol (Madeta)
Září:

Zahájení všech celoročních sběrů
Velká podzimní akce ve sběru baterií a drobného elektra –
Recyklohraní

Říjen:

Nakrmíme zvířátka, školní akce, sběr kaštanů, pečiva

Listopad :

Nakrmíme zvířátka, školní akce, sběr kaštanů, pečiva
Slavnostní vyhodnocení akce
Beseda s lesníky, školní akce

Prosinec :

Sbírka pamlsků, piškotů a dek pro pejsky a kočičky – Vánoce pro
místní útulky – školní akce

Březen:

Adopce zvířátka ze ZOO, finanční sbírka – školní akce

Duben :

PD Den Země

Červen :

Slavnostní vyhlášení výsledků ŠOL (školní odpadové ligy), odměňování
tříd
PD Den bez úrazu

Průběžně budou akce a soutěže doplňovány tak, jak je během školního roku
vyhlašují různé, s námi spolupracující, organizace.
Průběžné plnění úkolů z projektu Recyklohraní s EVVO tématikou.

Ivona Škarpecká, EVVO koordinátorka

