
 

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023 

(roční plán) 

 
Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť 

 

Roční plán EVVO je realizačním programem dlouhodobého programu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (tento program je součástí koncepce rozvoje školy) a je 

v souladu s pracovním plánem školy.  

 

                  Činnost                                                                                    Zodpovídá 

Září 

6. ročník – adaptační kurz Řásná - vícedenní pobyt v přírodě  R. Kadlecová,  

1. ročník – seznámení se školou a okolím  TU 

2. ročník – vycházka do okolí školy  TU 

3. ročník – vycházka do okolí školy, pozorování podzimní 

přírody, stavby a výrobky z přírodnin, výstava zvířat V Klínarce 

TU 

4. ročník - program pro školy Prevence úrazů TU 

5. ročník – vycházka do okolí Třeště TU 

 

Říjen 

1. ročník – práce s přírodninami, dopravní výchova, exkurze na 

služebnu Policie ČR v Třešti 

TU 

2. ročník – výrobky z přírodnin, exkurze na služebnu Policie ČR 

v Třešti 

TU 

3. ročník – výzdoba školy, výrobky z přírodnin TU 

4. ročník – vycházka do podzimní přírody, soutěž o 

nejoriginálnější výrobek z přírodnin 

TU 

5. ročník – vycházka do přírody, výlov Váňovského rybníka TU 

Úkol recyklohraní I. Prášková 

 

Listopad 

1. stupeň – výtvarná soutěž s podzimní tematikou, Z pohádky do 

pohádky 

TU 

2. ročník - projekt Podzim TU 

3. ročník - vycházka do podzimní přírody, pozorování změn 

v přírodě 
TU 

5. ročník - přírodovědná vycházka se sledováním vlivu člověka 

na přírodu 
TU 

 

Prosinec 

1. stupeň  - vánoční výstava, projekt Advent, zvyky, Mikuláš TU 

Vánoční výzdoba tříd a společných prostor R. Kadlecová 



6. ročník  - exkurze – Anthropos Brno  L. Urbánková 

Vánoční besídky tříd TU 

Vánoční divadelní představení pro školu a veřejnost R. Kadlecová 

 

Leden 

I. stupeň - stavby ze sněhu, zimní sporty, soutěže TU 

I. stupeň  - vycházka do přírody, krmení zvěře, pozorování 

proměn přírody  

TU 

I. stupeň  - betlémy v okolí základní školy  TU 

II. stupeň - školní kola odborných olympiád  Předsedové 

předmětových komisí 

Lyžařský výcvikový kurz J. Smetana 

 

Únor 

I. stupeň– zimní sporty, stavby ze sněhu, projekt Masopust TU 

Muzeum škole – 5. ročník – Svět památek, 

                           7. ročník – Stručné dějiny Třeště,  

                           9. ročník – Třešť průmyslová 

Muzeum Třešť 

Návštěva představení Horáckého divadla – druhý stupeň H. Kratochvílová 

  

Březen 

7. ročník – VIDA centrum Brno - exkurze I. Prášková 

I. stupeň  - Měsíc knihy - návštěva městské knihovny TU 

Účast divadelní souboru na třešťském Divadelním jaru R. Kadlecová 

 

Duben 

6. ročník - projekt Den Země (úklid v okolí školy) I. Prášková 

Relace Den Země Infocentrum 

ZOO Brno – exkurze pro žáky 7. ročníku L. Urbánková 

1. ročník – velikonoční zvyky a tradice TU 

 

Květen 

4. ročník – exkurze do Prahy A. Tejklová 

9. ročník -Muzeum radiotechniky Třešť a ČOV– exkurze I. Prášková 

Zájezd do Londýna Š. Smejkalová 

 

Červen 

1. - 9. ročník - výlety TU 

5. a 9. ročník - projekt – Zábavná  fyzika a chemie pro páťáky  M. Svobodová 

2. ročník - výukový program Mazlíčci v ZOO Jihlava TU 

3. ročník - výukový program Cesta kolem světa v ZOO Jihlava TU 

4. ročník - výukový program Voda kolem nás v ZOO Jihlava TU 

 

 



Průběžně během školního roku:  

 

Plnění úkolů soutěže Recyklohraní I. Prášková 

Třídění odpadu ve škole I. Prášková, TU  

Spolupráce s Městskou knihovnou Třešť TU 

Péče o školní zahradu a okolí školy učitelé odborných předmětů, TU 

Sportovní soutěže J. Smetana 

Plavecký výcvik – I. stupeň H. Dvořáková 

Péče o květinovou výzdobu H. Kubátová 

Cyklus besed a přednášek v rámci prevence I. Přechová 

 

 


