
Plán environmentální výchovy na školní rok 2019/2020 

 

1. Výuka ekologie probíhá v oboru ekonomického lycea v prvním ročníku. 

V  prvním ročníku oboru obchodní akademie tvoří náplň učiva předmětu základy 

přírodních věd spolu s chemií. Studenti zpracují seminární práci na ekologické téma. 

2. Studenti i učitelé třídí odpad do určených nádob. Před budovou školy je 

instalován kontejner pro sběr odloženého textilu, který mohou používat studenti i 

pedagogové obou škol a také veřejnost. 

3. Vybraní studenti 1. a 2. ročníků se účastní ekologických a botanických 

soutěží, které pořádá DDM. Studenti lycea se zapojí do soutěže Přírodovědný 

klokan, kterou organizuje univerzita v Olomouci. 

4. Prezentace mezinárodních dnů na různá ekologická témata pro své spolužáky 

připraví studenti 1. ročníku lycea. 

5. Během školního roku budou organizovány exkurze do ZOO Praha, Botanické 

zahrady v  Rakovníku a ČOV v Rakovníku na doplnění teoretické výuky ekologie. 

Studenti se zúčastní každoročního čištění úseku koryta Rakovnického potoka. 

6. Pro 1. ročníky obchodní akademie i lycea zajistí vyučující přednášku 

s besedou o jaderné energetice, kterou každoročně pořádají zaměstnanci JE 

Temelín.  

7. V jarních měsících bude organizována exkurze do Muzea hygieny 

v  Drážďanech, kde je instalována stálá výstava Člověk jako dobrodružství. 

Návštěvníkům představuje v sedmi sálech modely a obrazy lidského těla, výživu, 

chování atd. Mimo jiné umožňuje vyzkoušet řadu zajímavých experimentů. Akce 

navazuje na výuku biologie člověka ve druhých ročnících.  

8. Studenti se zúčastní Srdíčkového dne. Peníze z této sbírky jsou vždy určeny 

na pomoc nemocným dětem. 

9. I v tomto roce bude pokračovat osvědčená praxe ve stacionáři Ráček a 

organizování akce pro klienty Domova seniorů. 

 10. Studenti 1. ročníků absolvují kurz první pomoci. 

11. Pokračuje spolupráce se školou v německém Hilpoltsteinu. Vyučující 

angličtiny hledají vhodnou školu pro spolupráci v angličtině. 

12. Zdravý životní styl studentů je podporován celoroční mezitřídní sportovní 

soutěží, tradičním sportovním dnem na konci školního roku a lyžařským a vodáckým 

výcvikem. 
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