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1. Dlouhodobý školní plán EVVO na Základní škole Obrnice, Mírová 167, 

Obrnice  

     Cílem environmentálního je výchova ke kulturnímu a odpovědnému jednání, ke vnímání 

krásy přírody a formování etických norem založených na úctě k životu. Toto vzdělávání lze 

provádět různými způsoby, důležité je, aby zvolená forma byla nenásilná a zároveň 

aktivizující.  

     Jedná se především o: 

 předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka 

a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska           

a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje 

 rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, 

technicko - technologických, ekonomických a sociálních  

 podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání  

 ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti           

a spolupráce v mezilidských vztazích  

 působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu 

potřeb udržitelného rozvoje  

(viz Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty       

č. j. 16745/2008 – 22 ze dne 27. října 2008) 

 

1.1 Charakteristika školy  

     Dlouhodobý plán EVVO je určen pro Základní školu v Obrnicích. Škola je základní školou 

s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je v jednotlivých ročnících po dvou třídách, 

ročník 4. má jednu třídu; na druhém stupni jsou dvě šesté a sedmé třídy, jedna osmá a jedna 

devátá třída. Ve školním roce 2017/2018 je na škole 15 tříd, celkově s 279 žáky, 24 

pedagogickými pracovníky, 6 provozními pracovníky a 3 zaměstnanci školní jídelny. 

Kapacita základní školy je 460 žáků. Součástí je školní družina s kapacitou 30 dětí.              

Do základní školy docházejí žáci z Obrnic, Mostu a dále z přibližně 4 okolních obcí. Škola je 

umístěna v klidové zóně na okraji obce. V blízkém okolí školy je Integrované centrum 

volnočasových aktivit, sportovní hala, Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. a Komunitní 

centrum Duhovka,o.s.. Na dohled od školy se nachází národní přírodní rezervace Zlatník, jejíž 

území je cenným dokladem pestré biodiverzity západní části Českého středohoří. Nedaleko   

se nachází i další národní přírodní rezervace s vrcholem Bořeň, což je největší povrchový 

znělcový útvar ve střední Evropě. 



1.2 Vzdělávací cíle a výstupy  

     Cílem EVVO je poznávání životního prostředí, vytváření odpovědného vztahu člověka      

k životnímu prostředí a uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života. Cílovými 

skupinami jsou nejen samotní žáci, ale i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy             

a zákonní zástupci žáků.  

 

1.2.1 Žáci školy  

     Hlavním vzdělávacím cílem působení v environmentální oblasti je dítě odpovědné           

za vlastní chování a způsob života ve vztahu k přírodě. Tohoto cíle lze dosáhnout rozvojem 

klíčových kompetencí.  

 Kompetence k učení  

Vést žáky k využívání znalostí z přímého pozorování okolní skutečnosti, k vyhledávání          

a třídění informací o jednotlivých organismech. Vést žáky k využívání základních pojmů, 

hledání a uvádění souvislostí mezi různými skupinami organismů, mezi základními ději         

v přírodě. Rozvíjet u žáků zájem o pozorování přírody. Vést žáky k vyhledávání a třídění 

informací o jednotlivých organismech a aktivně je zařazovat do systému.  

 

 Kompetence k řešení problémů  

Navrhnout různé varianty řešení problémů životního prostředí. Vést žáky k schopnosti využít 

nabyté informace při řešení problémů, předkládat otázky a hledat odpovědi. Vést žáky            

k vyhledávání informací o přírodních celcích v odborné literatuře, časopisech.  

 

 Kompetence komunikativní  

Využívat komunikační dovednosti při hledání řešení problémů životního prostředí. Vést žáky 

k dovednosti vyslechnout odlišný názor a diskutovat o něm, objasnit přírodní zákonitost         

a popsat ji. Vést žáky k využívání různých odborných textů, atlasů, map.  

 

 Kompetence sociální a personální  

Posuzovat a vyhodnocovat informace související se životním prostředím. Vést žáky                

k získávání sebedůvěry při vystupování před spolužáky, ke vzájemné pomoci v týmu,             

k respektování jiného názoru a k obhájení svého.  

 

 

 



 Kompetence pracovní  

Osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě. Odpovědně nakládat                 

s přírodními zdroji a odpady. Vést žáky k dodržování zásad pravidel bezpečnosti práce           

a ochrany zdraví. Vést žáky k využívání kompetencí získaných v rámci EVVO pro svůj další 

rozvoj z různých aspektů – hospodárnost, vliv na životní prostředí apod.  

 

 Kompetence občanské  

Znát přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí. Vnímat problémy životního prostředí             

z lokálního hlediska a následně je globalizovat. Odpovědně jednat vůči přírodě, aktivně         

se účastnit ochrany životního prostředí. Vést žáky k zdůvodňování významu ochrany 

jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody na úrovni druhové, ekosystémové, za zdravé 

životní prostředí i povinnost odpovědného jednání v prostředí. Vytvářet u žáků dovednost 

chápat ekologické vazby v prostředí a systémové uspořádání v přírodě. Uvědomovat              

si ohrožování základních podmínek života, možnosti a způsoby jejich ochrany, vlastní 

odpovědnosti v tomto smyslu, získávat dovednosti a návyky správného jednání vůči prostředí.  

Vést žáky k odpovědnosti za zdraví své i dalších lidí, za zdravé životní prostředí i povinnost 

odpovědného jednání v prostředí.  

 

Po absolvování základní školy by měl žák v oblasti environmentální výchovy:  

 vysvětlit pojem ekosystém a společenstvo organismů, objasnit vztahy mezi živou        

a neživou přírodou ( Př 6.- 7.roč.) 

 sestavit jednoduchý potravní řetězec a vysvětlit význam pro biologickou rovnováhu     

a fungování ekosystému ( Př 6.-8.roč.) 

 uvést význam a roli jednotlivých organismů v ekosystému (Př 6.,8.roč.) 

 vyjmenovat některé druhy vzácných a chráněných organismů (Př 7.roč.) 

 vyjmenovat národní parky ČR a chráněné krajinné oblasti ve svém regionu (Př 7.-

8.roč.) 

 znát přírodní a kulturní hodnoty v místě svého bydliště (Př 5.roč., OV 6.-7.roč.)  

 uvést příklady pozitivního a negativního působení člověka na životní prostředí         

(Př 8.roč.) 

 pochopit nutnost dodržování pravidel a zákonů chování v přírodě a krajině (Př 6.roč.) 

 získat kladný vztah k přírodě a ke krajině regionu (Př 9.roč.) 

 udržovat čistotu a pořádek  

 vytvářet estetické prostředí  



 třídit odpad (Vkz 8.roč.) 

 šetřit s vodou a energií  

 neznečišťovat životní prostředí (Př 6.roč., Ch 8.roč.) 

 považovat v hierarchii životních hodnot za jednu z nejdůležitějších věcí zdraví            

a neznečištěné životní prostředí (Vkz 7.-8.roč.) 

 objasnit souvislost mezi složením potravy, životosprávou, životním stylem                  

a civilizačními chorobami (Vkz 7.-8.roč.) 

 používat při práci vhodné ochranné prostředky (Ch 8.roč.)  

 využívat ekologicky šetrné výrobky (Ch 9.roč.) 

 porovnat různé energetické zdroje a nerostné suroviny (Ch 9.roč.) 

  uvědomit si nutnost hospodárného využívání nerostného bohatství (Ch 9.roč.) 

  uvést efektivnost využívání druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje 

(Ch 9.roč.) 

  objasnit jednání v případě ekologických havárií (Ch 8.roč.) 

 znát příčiny snižování biodiverzity (Př 7.roč.) 

 uvést příklady znečišťování vzduchu, ozonové vrstvy, vody a půdy (Ch 8.roč.) 

 navrhnout možnosti opatření vedoucí ke snížení znečištění (Ch 8.roč.) 

 vysvětlit negativní působení hluku, radioaktivity, elektromagnetického pole                 

a nebezpečného odpadu na životní prostředí a zdraví člověka (F 9.roč.) 

 uvést příklady vlivu výrobních odvětví na poškozování životního prostředí a najít 

řešení (Z 8.roč.) 

 

1.2.2 Pracovníci školy  

     Předpokladem naplňování cílů v oblasti EVVO je osobnost pedagoga, která svým 

přístupem pozitivně ovlivňuje postoje žáka k životnímu prostředí a napomáhá při pochopení 

provázanosti oblasti ekonomické, sociální, kulturní a ekologické. Při své práci volí vhodné 

metody, které předpokládají aktivní účast dětí.  

     Nepedagogičtí pracovníci svým jednáním přispívají k dosažení cílů stanovených                

v environmentální oblasti. Podílejí se na ekologizaci provozu školy.  

 

1.1.3 Zákonní zástupci žáků  

     Žáci dovednosti získané ve škole aplikují v každodenním životě, čímž aktivně ovlivňují 

své nejbližší okolí. Samotní zákonní zástupci se mohou zapojit do řady aktivit spojených        

s realizací plánu EVVO. 



2. Tematické zaměření EVVO ve vyučovacích předmětech, výchovné a   

    vzdělávací strategie  
 

     Stěžejní náplň EVVO spočívá v zařazení témat do jednotlivých předmětů. Průřezové téma 

Environmentální výchova je integrováno do jiných vyučovacích předmětů.  

2.1 Environmentální výchova – 1. stupeň  

      1. roč. 
 

2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Ekosystémy 
 

     

Základní podmínky života 
 

     

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 
 

  Čp   

Vztah člověka k prostředí 
 

     

 

2.2 Environmentální výchova – 2. stupeň 

 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Ekosystémy  
 

Př Př   

Základní podmínky života  
 

   Př 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí  

 

    

Vztah člověka k prostředí  
 

  Ch F 

 

 

     Průřezové téma na 2. stupni je začleněno převážně do vzdělávací oblasti Člověk                

a příroda, kam se řadí fyzika, chemie a přírodopis. První místo pak zaujímá přírodopis. K 

jeho výuce je využívána ucelená řada učebnic „Ekologického přírodopisu“ (Kvasničková, 

Jeník, Pecina, Froněk, Cais, Faierajzlová, z nakladatelství Fortuna), což nám umožňuje žáky 

vést k vnímání přírody v souvislostech. Přírodopis je vyučován v 6.,7. a 9. ročníku s časovou 

dotací dvě hodiny týdně, v 8. ročníku jedna hodina týdně. Ostatní předměty jsou dotovány 

dvěma hodinami týdně po celý druhý stupeň. Výuka probíhá v odborných učebnách 

přírodopisu a chemie, dle potřeby jsou využívány prostory školy. Fyzika se vyučuje                

v kmenových třídách. Na dosažení cílů EVVO se podílí i ostatní vzdělávací oblasti: Člověk     

a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Na běžnou výuku ve vyučovacích 

hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, návštěvy muzeí a výstav). 

 



2.3 Vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO  

      Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají na seminářích v rámci DVPP dle aktuální nabídky.  

 

2.4 Spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a ostatními pedagogy  

     Během přípravného týdne v srpnu se konkretizuje časový harmonogram akcí 

naplánovaných na daný školní rok. Pedagogové jsou seznámeni s pracovní verzí a mají 

možnost doplnit připravovaný plán o další akce. Vypracovaný plán akcí je po projednání         

s vedením školy předložen ostatním pedagogickým pracovníkům 

     Do environmentálního vzdělávání se zapojuje i školní družina. Za pořádané akce a jejich 

harmonogram zodpovídá vedoucí vychovatelka. Své aktivity konzultuje vychovatelka dle 

potřeby s koordinátorem EVVO.  

     Koordinátor EVVO se nepravidelně účastní jednání vedení školy a seznamuje                   

ho s plněním plánu. 

 

2.5 Spolupráce s neziskovými organizacemi, ostatními školami a dalšími 

subjekty 

 

Obecní úřad Obrnice  

 finanční, materiální nebo technická podpora některých projektů  

 zajištění věcných odměn pro soutěžící  

 spolupráce při akci Den Země  

 

Mateřská škola v Obrnicích 

 Den Země  

 programy s ekologickou tematikou pro předškoláky  

 

Městská policie Most 

 ukázky kynologie 

 

Hasiči Obrnice 

 organizační zajištění akcí 

 

 



Ekologické centrum Most 

 zajištění seminářů a výukových programů pro školu 

 

Schola Humanitas Litvínov  

 účast na projektech Choroš a Vlaštovkiáda 

 

3. Technické a materiální podmínky  

     Pro jednotlivé aktivity jsou využívány kmenové třídy vybavené dataprojektory, dále 

odborné učebny s odpovídajícím vybavením, případně prostory tělocvičny a hřiště. 

 

4.1 Aktivity v oblasti EVVO  

4.1.1 Projekty a projektové dny 

 

Atrium 

     Projekt revitalizace vnitrobloku školy - atria, temperované venkovní učebny k využití 

během větší části školního roku ve všech předmětech; skleníky, dílny, přístřešky, pergoly, 

amfiteátr. Projekt by měl být realizován v letech 2017- 2019. 

 

Pěstební pozemky ZŠ Obrnice 

     Využití pozemku 353 m2 pro pěstování rostlin na pěstebních záhonech, umístění 

vyvýšených záhonů pro pěstování zeleniny, záhony pro ovocné stromy a okrasné květiny, 

včetně závlahového systému a kompostéru. Realizace projektu by měla probíhat od roku 

2018. 

 

Zelená škola      

     Cílem projektu Zelená škola® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního 

dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní 

recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé 

chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Je zaměřen na sběr 

baterií a drobného elektroodpadu ve školách. V učebně přírodopisu a chemie je k dispozici 

krabice na použité baterie. 

 

 



Projekt Ovoce do škol  

     Projekt vede žáky k získávání správných návyků stravování. Problematika je zařazena      

do výuky, do jednotlivých vyučovacích předmětů, do aktivit a projektů realizovaných školou 

v rámci školního vzdělávacího programu. V rámci projektu jsou pořádány dny zdraví ve škole 

se zaměřením na rozšíření informací o ovoci a zelenině a význam zvýšení jejich konzumace.  

 

Fíha - dýha  

     Projekt vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen 

v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. 

 

Den Země  

     Každoročně je pořádán program ke Dni Země. 

 

Začarovaný les 

     Projekt pro žáky 2. třídy - rozeznávání života v lese, poznávání stromů, živočichů. 

 

Domácí mazlíčci 

     Projekt pro 3. třídu, který seznamuje děti se základní péčí o zvířata, buduje vztah             

ke zvířatům, upozorňuje na problémy zvířat a problémy se zvířaty.  

 

1 rok v okolí mého bydliště  

     Projekt zaměřený na poznávání rostlin, živočichů, hub; dále na utváření vztahu člověka 

k přírodě. Žáci se učí základní orientaci a práci s mapou, např. plánem města, zakreslují 

významné budovy atp. Projekt se také věnuje ochraně a zdraví člověka. Je určen pro žáky 

5.třídy. 

 

4.1.2 Exkurze 

Podkrušnohorské technické muzeum  

     Expozice muzea navštěvují žáci 8. třídy. V expozici hlubinného dobývání si prohlédnou 

těžní stroj z roku 1891 i kompletně vystrojenou hnědouhelnou štolu s ukázkami různých typů 

dobývání uhlí a množstvím funkční techniky. Součástí je také expozice Hornické báňské 

záchranné služby s vyprošťovacím zařízením a ukázky vývoje techniky z povrchových lomů. 

Moderní expozice muzea je věnovaná rudnému dobývání. Žáci mohou nahlédnout do reálné 

štoly s rudnou žílou.  



     Fotografie z této exkurze bychom rádi dále využili pro výtvarné zpracování našimi žáky    

a následnou prezentaci těchto děl v partnerském městě Obrnic Stollbergu.  

 

Botanická zahrada Teplice  

     Exkurze pro vybrané žáky 7.ročníku, prohlídka atraktivních nových či málo známých 

druhů a forem rostlin. 

 

Firmy na Mostecku 

     Exkurze jsou zaměřené na seznámení žáků s výrobním provozem, na význam těchto firem 

pro mostecký region. Zaměřují se na dopad jejich činnosti na životní prostředí. 

 

4.1.3 Soutěže 

Choroš  

     Dvoudenní sportovně vědomostní soutěž pro žáky základních škol. Soutěží se v poznávání 

rostlin a živočichů, v práci s mikroskopem, v úlohách z matematiky, chemie, dějepisu nebo 

zeměpisu. 

 

Vlaštovkiáda 

     Je sportovně vědomostní soutěž pro žáky základních škol Mostecka ke Dni Země. 

 

4.1.4 Přednášky  

Tonda Obal na cestách  

      Společnost EKO – KOM pořádá pro žáky 5.-7.tříd ekologické přednášky o třídění             

a recyklaci odpadu.  

 

Mobilní Trilopark 

     Projekt pro žáky 7.-9. tříd, který je zavede ke zkamenělinám, seznámí je s paleontologií     

a dinosauřími zajímavostmi. Celý program je vytvořen v přímé spojitosti na očekávané 

výstupy a obsahy učiva RVP ZV (vzdělávací oblast Člověk a příroda).  

 

Ekologické centrum Most 

„Co dýcháme“   - výukový program zaměřený na problematiku ovzduší – pro žáky 8.třídy.  

„Cesta za tajemstvím ropy“ - program je zaměřen na cestu chemickými procesy, kterými 

musí ropa projít při zpracování na paliva, polymery a agrochemikálie – pro žáky 9.třídy. 



4.1.5. Významné dny 

     Během školního roku si žáci budou připomínat a vést diskuze k těmto významným dnům: 

 

 2.2. Světový den mokřadů  

Budoucnost lidstva závisí na mokřadech. Mokřady totiž nejenže čistí a doplňují naši vodu, ale 

poskytují i potravu (ryby a rýži), která nakrmí miliardy lidí. Jsou navíc jakousi přírodní 

houbou, která působí proti povodním a suchu. Mají velkou biologická rozmanitost a hrají 

důležitou roli jako úložiště uhlíku. 

 

 22.3. Světový den vody 

Slaví se od roku 1993. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí  

nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Je zaměřen na čistotu a ochranu vod  

a jejich šetření. 

 

 

 

 22.4. Den Země 

 

Slaví se od roku 1970. Je věnovaný planetě Zemi, ať už smýšlením po ekologické stránce, 

nebo z ohledu na války. Cílem oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování       

na životní prostředí a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení 

těchto problémů. 

 

 

 22.5. Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

Oslavy Mezinárodního dne biologické rozmanitosti mají napomáhat k šíření znalostí o poslání 

a cílech nejen Úmluvy o biologické rozmanitosti, ale i dalších mezinárodních a regionálních 

ujednání a iniciativ. Úmluva o bilogické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, 

CBD) patří k nejvýznamnějším mezinárodním mnohostranným úmluvám v oblasti životního 

prostředí.  

 

 

 

 



  24.5. Evropský den národních parků  

Chce zdůrazňovat význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území                 

na evropském kontinentu, propaguje smysl zřizování chráněných území a důslednou péči       

o jejich přírodní, kulturní a historické dědictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31. 5. Den otvírání studánek 

Nejedná se o novou, ale o obnovenou tradici, kdy mladé dívky 

obcházely studánky kolem svých vesnic a čistily je. Při tom      

se dívky modlily za čistou vodu a úrodu a doplňovaly tancem, 

zpěvem a hudbou. V České republice existuje tzv. Národní registr pramenů a studánek. 

 

 

 

       

 

 5.6. Světový den životního prostředí 

Slaví se od roku 1972. Je věnován problematice a otázkám pro zlepšení životního prostředí   

na celé planetě. 

 

 

 8. 6. Mezinárodní den oceánů  

OSN vyhlásila mezinárodní den oceánů roku 1992 a má připomínat 

důležitosti oceánů a moří pro celý svět. Nejen mořské ovzduší je 

důležitý prvek pro životní prostředí, ale oceány a moře ovlivňují celou 

naši planetu, její biosféru a celkové klima Země. 

 

 



 21.6. Den květů 

V našich zahradách by měly mít své místo i tradiční domácí a divoké květiny, které podporují 

mimo jiné i výskyt mnoha druhů hmyzu.  

 

 

 22.9. Evropský den bez aut  

Tento den nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy 

dopravy, hlavně ty ekologičtější, tak i Den bez aut slouží k tomu abychom si uvědomili dopad 

na životní prostředí právě z výfukových plynů automobilů. 

 

 

 1.10. Světový den lidských sídel 

O založení tradice každoročního připomínání významu 

lidských sídel rozhodlo Valné shromáždění OSN              

v prosinci 1985. Od té doby má "Světový den HABITAT" 

každoročně reflektovat stav lidských sídel. 

 

 

 

  4.10. Mezinárodní den ochrany zvířat  

Je to den narození svatého Františka z Assisi, který se po celý 

život věnoval opuštěným a nemocným zvířatům. 

 

  

 

 16.10. Světový den výživy 

V tento den si vzpomeneme na stálý nedostatek potravy 

v některých rozvojových zemích, kde často na hlad        

a podvýživu umírají zejména děti. 

Cílem tohoto Světového dne 

výživy je zajištění dostatku 

potravin a pitné vody 

v rozvojových zemích, zmírněním 

chudoby a hladu.  



 

 20.10. Den stromů 

V ČR se slaví od roku 1906. Má připomenout, jak důležité pro naši planetu lesy 

 a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka.  

 

  

 1.12. Světový den AIDS  

Jeho smyslem je hlavně upozornit veřejnost na tuto zákeřnou 

chorobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Plán pro školní rok 2017/2018 

PLÁN ČINNOSTÍ V OBLASTI EVVO 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

Podzimní období 

 rozmístění nádob na tříděný odpad ve škole 

 pozorování změn v přírodě 

 poznávání plodů, jejich využití v jídelníčku 

 poznávání živočichů 

 práce s přírodninami 

Zimní období 

 využití přírodních a odpadových materiálů pro přípravu 

školní Akademie 

 výroba krmítek 

 přikrmování ptáků 

 přednášky v EC Most 

 účast v soutěži Choroš 

Jarní období 

 Den Země – příprava aktivit a činností 

 zdobení břízek 

 Velikonoční dílny - práce s přírodními materiály 

 účast v soutěži Vlaštovkiáda 

 přednáška EKO-KOM - Tonda Obal 

 Mobilní Trilopark 

 poznávání květin a stromů 

 exkurze Podkrušnohorské technické muzeum 

Letní období 

 exkurze Botanická zahrada Teplice 

 výlety do přírody 

 využití átria a školního hřiště ke sportu a hrám 

Celoročně 

 sběr papíru, PETek, tetrapaků 

 dodržování pitného režimu žáků 

 projekt Ovoce do škol 

 respektování zásad zdravé výživy -  ŠJ 

 

 

V Obrnicích 4. 9. 2017                                                                                            Zpracovala: Ing. Olga Jánská 


