
Vyhodnocení plánu EVVO za školní rok 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 se škola postupně vrátila k řadě aktivit, které pravidelně realizovala v době 

před covidem. V prvním pololetí bylo akcí méně, ve druhém už se žáci dočkali různorodých aktivit 

napříč celou školou. Důležitou roli sehrál žákovský parlament, který se na svých setkáních zaměřil  

na poznávání provozu školy. Mohl tak předat do tříd důležité informace, díky kterým se žáci mohli více 

zapojit do třídění odpadu, ochrany školního 

majetku. 

V září se třídy 8.A a 8.B zapojily do Evropského 

týdne mobility, který organizoval Magistrát 

města Karlovy Vary. Ve Světě záchranářů se žáci 

zúčastnili akce Evropský den bez aut a vyzkoušeli 

si jízdu zručnosti na kole, speciální brýle, které 

budí dojem opilosti, rotaci v autě při nehodě, 

první pomoc. Aktivity žáky bavili a dopoledne 

bylo přínosné.  

 

V dubnu se celá škola zapojila do aktivit, týkajících se životního prostředí. Ke Dni Země se žáci zaměřili 

na úklid ve třídách, v šatnách, po celé škole i jejím okolí. Ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy 

Vary jsme se zapojili do úklidové akce Ukliďme si 

město. Žáci byli aktivní, vysbíraného odpadu bylo 

opravdu hodně. Zaměřili se nejen na okolí školy, 

ale také na cyklostezku vedoucí do Staré Role,  

na autobusovou zastávku, na okolí nedaleké 

mateřské školy, na park u kostela a také na cestu 

vedoucí k fitness hřišti nedaleko Lidlu. Zároveň 

jsme se snažili plnit vypsané výzvy v Kampani 

obyčejného hrdinství. Zapojily se všechny třídy a 

žáci se snažili šetřit vodou, vysazovat stromy i 

keře, stavět hmyzí domečky, omezovat maso… 

  



Dobrovolně jsme se v badatelském 

kroužku věnovali výrobě hmyzího hotelu 

a lednovému sčítání ptáků na krmítkách. 

Žáci se seznámili s druhy ptáků, které 

mohou na krmítku zahlédnout, mohli si 

v domácím prostředí vyrobit také krmítko 

dle návodu. Po celý rok se žáci 

seznamovali s přírodou v různých ročních 

obdobích. Badatelský kroužek společně 

s žákovským minipodnikem Rodoklub 

vyrobil boudičky pro kočky a podpořil 

nákupem krmiva kočičí útulek 

Bezblešek. Kromě podpory kočičího útulku jsme také díky aktivitě žáků školy podpořili canisterepii - 

Když pes pomáhá žít a Droseru.  

Tento rok jsme navázali na aktivity Rodoklubu a rozšířili jsme spolupráci s agenturou domácí péče 

Ladara. Žáci školy vytvořili přáníčka pro seniory k narozeninám a připojili malý dárek v podobě 

originálního dekoračního mejdlíčka.  

 

 

 

 

 

 

 



Protože došlo ke zrušení předmětu Pracovní činnosti v 6. a 7.ročníku, péče o květinovou výzdobu na 

chodbách přešla na jednotlivé ročníky, které se střídaly vždy po měsíci. Květiny byly přesazeny a 

doplněny, v dubnu došlo ve spolupráci se Správou lázeňských parků k osázení atria vzrostlými 

stromky a keři a dalšími dekoračními rostlinami. 

 

 

V rámci spolupráce s Lázeňskými lesy Karlovy 

Vary zorganizoval Rodoklub vánoční workshop -  

tvoření vánočních dekorací z přírodních 

materiálů a vyzkoušel si tak další akci pro 

veřejnost. Při své charitativní Kavárničce na 

třídních schůzkách a Lemonádě na akci Ukaž, co 

umíš, se Rodoklub snažil využívat lokální suroviny 

a chovat se ekologicky a úsporně.  

 

 

Dále se jednotlivé třídy dle možností zúčastnily Velkého putování velryby Varyby, kde poznávaly 

kulturní a přírodní dědictví Karlových Varů. První a druhé ročníky absolvovaly vlastivědnou soutěž o 

Karlových Varech. Skupina deváťáků se zapojila do Příběhů našich sousedů. Třetí třídy si prohlédly 

skládku v Černošíně. Páté třídy navštívily Botanickou zahradu v Bečově nad Teplou.  

Všichni žáci se snažili během roku udržoval pořádek ve třídách, smysluplně třídit odpad a šetřit 

energiemi.  

Z dlouhodobých projektů jsme pokračovali ve sběru plodin a suchého pečiva. Ukončili jsme sběr víček, 

vybitých baterií či starého vysloužilého elektra a Recyklohraní.  

Koordinátorka EVVO se účastnila online jednání pracovní skupiny MA 21 během školního roku a 

závěrečného setkání na MMKV dne 23.6.2022, na kterém byly zhodnoceny aktivity roku 2021-2022 a 

představen program pro následující období.  

 

Vypracovala: Mgr. Štěpánka Šťastná       24.6.2022 


