Vyhodnocení programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
2018/2019
Střední škola profesní přípravy, Hradec králové je zapojeno do sítě škol zabývajících se
ekologickou výchovou M.R.K.E.V.- Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy, díky
tomuto projektu získalo Certifikát školy 1. stupně ekologické výchovy.
1. Ozvěny ekofilmu září 2019
Dne 21. 9. 2018 navštívilo 59 žáků prvních ročníků kino Centrál, kde shlédli výukové filmy
s ekologickou tématikou.
2. Prohlídka Betlémů v Třebechovicích
Dne 7. 12. 2018 se uskutečnila předvánoční exkurze do Třebechovic. Zúčastnili se žáci
kuchařských a cukrářských oborů.
3. Exkurze Infocentrum Hučák – Obnovitelné zdroje
Dne 4. 4. 2019 se uskutečnila exkurze v Infocentru Hučák v Hradci Králové. Celkem se
zúčastnilo 56 žáků prvních ročníků. Exkurze doplnila učivo EkV – Obnovitelné zdroje energie.
4. Návštěva Botanické zahrady léčivých rostlin Hradec Králové
V průběhu května a června žáci školy s učiteli navštěvovali zahradu, která zabezpečuje
pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely.
5. Zážitkový pobyt v přírodě Běleč květen 2019
Pobyt se uskutečnil 14.- 17. 5. 2019 na základně J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí a
zúčastnilo se ho 19 žáků prvních a druhých ročníků.
6. Cesta zahradou léčivých rostlin
Dne 20. 6. 2019 pořádal ČSV a Zahrada léčivých rostlin FaF UK HK vzdělávací program nejen
o léčivých a medonosných rostlinách. Program byl bohatý s ukázkami drobného zvířectva,
sokolníků, prezentace včelařů. Zúčastnilo se 60 žáků naší školy.
7. Sportovní den
Dne 25. 6. 2019 na závěr školního roku se uskutečnil sportovní den okolo rybníku Biřička.
Zúčastnilo se 51 žáků 1. a 2. ročníků. Žáci plnili na jednotlivých stanovištích různé sportovní
disciplíny a zároveň se seznámili se zajímavou přírodní lokalitou na okraji města.
8. Ekologický den
Dne 25. 6. 2019 se nejprve uskutečnila exkurze věžového vodojemu NHK. Následovala
Hvězdárna na NHK, kde proběhl výukový program pro žáky prvních a druhých ročníků.
Celkem se zúčastnilo 44 žáků.
9. Celodenní výlet
Dne 27.6.2019 na závěr školního roku jsme navštívili Český ráj. Zúčastnilo se 48 žáků školy
se svými učiteli.
V rámci třídnických dnů se žáci školy se svými třídními učiteli zúčastnili řady poznávacích
výletů a poznávali krásy samotného Hradce Králové a okolí.
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