Hodnocení činnosti v oblasti EVVO za školní rok 2014 / 2015

1. Plnění ročního plánu EVVO
-

-

škola pokračovala v oblasti třídění odpadů, do nádob a kontejnerů byly tříděny plasty, papír,
monočlánky, malé elektrospotřebiče, kompaktní žárovky, zářivková tělesa, počítače a jejich
příslušenství;
žákům tříd 2. SZ, 2. OP, 1. MS, 1.BC byly zadány dlouhodobé tematické úkoly v rámci
předmětu Základy ekologie, tyto úkoly byly splněny;

v říjnu 2014 proběhla plánovaná exkurze žáků 1. ročníků na přečerpávací elektrárnu Dlouhé
Stráně;

koordinátorka EVVO se zúčastnila krajské konference EVVO, semináře o odpadech, semináře
ENVIGLOB a terénního semináře v Botanické zahradě UP v Olomouci;
ve škole byl otevřen nový maturitní obor Průmyslová ekologie.

2. Plnění dlouhodobých plánů EVVO
-

pokračovala spolupráce školy s Klubem ekologické výchovy a sdružením Sluňákov;

-

ve spolupráci s firmou Ekolamp jsme zajistili odvoz 6 beden vyřazených zářivek;

-

-

-

pokračovaly aktivity v rámci soutěže Recyklohraní; zajistili jsme sběr 953 kg elektrozařízení a
za získané body jsme pořídili sportovní náčiní do tělesné výchovy a pro mimoškolní aktivity;
pokračovala finanční sbírka, která umožňuje studium keňské dívce Ritě Atieno;

žáci školy se aktivně podíleli na několika celostátně vyhlašovaných akcích: Květinkový den,
Fond Sidus a jeho veřejná sbírka, nadace Rozum a cit a její veřejná sbírka;
v dubnu 2015 se uskutečnila exkurze do Osvětimi a Krakova;

z časových a organizačních důvodů se neuskutečnil jazykový pobyt v Itálii;

naše škola dál rozšiřuje spolupráci se základními školami – v prosinci 2014 se uskutečnil Den
zručnosti pro žáky ZŠ, workshopy pro uchazeče o studium, celoročně škola nabízí žákům ZŠ
účast na schůzkách robotického a modelářského kroužku pod vedením Mgr. Radima Děrdy;
na konci školního roku 2014 / 2015 byli oceněni žáci, kteří uspěli v různých soutěžích;
z objektivních důvodů nebylo možné omezit přesuny žáků a pedagogů mezi školními
budovami, naopak počet přesouvajících se pedagogů narostl na 12.
Zpracovala Marcela Ťulpová

