
 

Datum sestavení plánu: září 2017 

Na sestavení plánu spolupracovali: p. uč. Smejkalová, Ekotým 

Kategorie plánu činností: 7 kroků ekoškoly, odpady, prostředí školy, voda, energie,     
ekoaktivity 

Aktualizace plánu: září 2017 

 

 

Cíl Úkol Zodpovídá Časový 
termín 

do 

Monitorování Vyhodnocení Pozn./ 
Propojení 
s výukou 

Ekotým  

 Nábor nových 
žáků ekotýmu 

Ekotým, p.uč. 
Smejkalová 

Září 2017 Vyhlášení 
náboru 
školním 
rozhlasem 

 
 

 Najít prostor pro 
častější setkávání 

 p. uč. 
Smejkalová 

Průběžně  Dle potřeby a 
zadaných 
úkolů  

 

 Rozdělení rolí v 
ekotýmu 

Ekotým Září 2017 Viz web 
ekotýmu, 
ekonástěnka  

 

 Mechanismus 
předávání rolí a 
zodpovědnosti 
mladším členům 
ekotýmu 

Ekotým Září 2017 Role obsazeny 
dvojicí žáků 
(mladším a 
starším) 

 

 

 Pracovat se zápisy 
ze schůzek 

Ekotým, 
ostatní žáci, 
učitelé školy 

Průběžně  Všechny zápisy 
na webu, 
poslední na 
ekonástěnce 

 

 



 Zařazovat tmelící 
aktivity na schůzky 
ekotýmu 

Michal Žondra Průběžně  Schůzky 
ekotýmu 

 

 

 Společné 
fotografování 
členů ekotýmu 

Ekotým, p.uč. 
Smejkalová 

Jaro 2018 Web ekotýmu, 
ekonástěnka 

 

 

 Svolávání 
ekoschůzek 
školním rozhlasem 

 Průběžně  

 
 

Analýza 

 Zhodnotit 
výsledky 
srovnávací analýzy 

Ekotým Podzim 
2017 

 

 
 

Plán činností 
 Vytvořit přehledný 

plán činností 
(rozdělený podle 
témat) 

Ekotým, p. uč. 
Smejkalová 

Podzim 
2017 

Viz web 
ekotýmu, 
ekonástěnka, 
průběžná 
aktualizace 

 

 

 Pro každé téma 
stanovit cíle, 
naplánovat úkoly 
s termíny plnění 

Ekotým, p. uč. 
Smejkalová 

Podzim 
2017 

Viz web 
ekotýmu, 
ekonástěnka  

 

 Nastavit systém 
hodnocení plnění 
úkolů a cílů již při 
tvorbě plánu 
činností 

Ekotým, p. uč. 
Smejkalová 

Podzim 
2017 

Kolonka 
jednoduchých 
symbolů 
v plánu 
činností 

 

 

Monitorování a vyhodnocování 

 Průběžně 
monitorovat a 
vyhodnocovat 
realizované 
aktivity 

Ekotým, p. uč. 
Smejkalová 

Průběžně   

 

 

EV ve výuce 

 Rozvíjet 
prezentační 
schopnosti členů 
ekotýmu 
osvětovou 
činností mezi žáky 
a učiteli 

Ekotým, p. uč. 
Smejkalová, 
Vanesa 
Valášková 

Podzim 
2017 

Prezentace 
ekotýmu a 
jeho činností 
v jednotlivých 
třídách 

 
 



 Zařazovat 
průřezová témata 
do hodin výuky 

učitelé Průběžně  viz ŠVP, 
tématické 
plány  

 

Informování a spolupráce 
 Aktualizace 

nástěnek ekotýmu 
Ekotým, p. uč. 
Smejkalová 

Průběžně  Umístění na 
viditelná a 
frekventovaná 
místa 

 

 

 Informovat o 
uskutečněných 
aktivitách (ppt, 
web, nástěnka – 
vtipy, články, kvízy 
atd.) 

Ekotým, p. uč. 
Smejkalová 

Průběžně  Viz web 
ekotýmu, 
ekonástěnka  

 

 Vytvořit anketu 
znalostí žáků o 
tématech 
ekoškoly a o 
aktivitách 
ekotýmu 

Ekotým, 
učitelé 

Podzim 
2017 

Ekonástěnka  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekokodex 
 Diskuze o 

úpravách 
ekokodexu 

Ekotým, p. uč. 
Smejkalová 

Září 2017 Schůzka 
ekotýmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cíl Úkol Zodpovídá Časový 
termín do 

Monitorování Vyhodnocení Pozn./ 
Propojení 
s výukou 

Třídění odpadů 

 Podzimní sběr 
papíru 

p.uč. 
Tobolíková 

Podzim 2017 Nástěnka 
vestibul školy, 
web  

 

 Jarní sběr papíru p.uč. 
Tobolíková 

Jaro 2018 Nástěnka 
vestibul školy, 
web  

 

 Kontrola stavu 
nádob na tříděný 
odpad 
v prostorách 
školy 

Ekotým - 
ekohlídky 

Průběžně   

 

 

 Kontrola a 
doplnění plakátů 
o správném 
třídění u 
jednotlivých 
třídících nádob 

Ekotým Průběžně  Při ztrátě, či 
znehodnocení 
hlásit 
zástupcům 
ekotýmu 

 

 

 Kontrola 
správného 
třídění a 
ukládání odpadů 
do nádob na 
tříděný odpad 

Ekotým - 
ekohlídky 

Průběžně  Členové 
ekotýmu 
poučeni 

 

 

 Výběr použitých 
baterií 

Ekotým, p. 
školník 

Průběžně Žáci, rodiče, 
učitelé i ostatní 
zaměstnanci 
poučeni 

 

 

 Výběr drobného 
elektrozařízení 

Ekotým, p. 
školník 

Průběžně Žáci, rodiče, 
učitelé i ostatní 
zaměstnanci 
poučeni 

 

 

Výroba a nakládání s odpady 
 Osvětová akce o 

výrobě, recyklaci 
a o spotřebě 
papíru v ČR i ve 
světě 

Ekotým, p. 
uč. 
Smejkalová 

Jaro 2018 Vyučovací 
hodiny, výstup 
ekonástěnka, 
web ekotýmu  

 
 

 



 

 

Cíl Úkol Zodpovídá Časový 
termín do 

Monitorování Vyhodnocení Pozn./ 
Propojení 
s výukou 

Péče o prostředí školy 
 Pěstování a 

údržba školních 
záhonků 

Žáci školy, 
učitelé 
pracovních 
činností 

Průběžně Žáci udržují 
školní pozemek 

 

PČ 

 Péče o 
bylinkovou 
zahrádku 

Žáci školy, 
učitelé 
pracovních 
činností 

Průběžně Žáci se starají o 
bylinkovou 
zahrádku  

PČ 

 Péče o pokojové 
rostliny ve 
vnitřních 
prostorách školy 

Třídní služby, 
zahradníci 
ekotýmu, 
žáci, p. uč. 
Smejkalová 

Průběžně Soustavná péče 
o pokojové 
květiny  

PČ 

 Rozšíření zeleně 
na chodbách 
školy 

p. uč. 
Smejkalová 

Průběžně Rozšiřování 
zeleně ve 
vestibulu a 
prvním patře 

 
 

 Doplnění 
popisných štítků 
pro rostliny 

Ekotým Podzim 
2017 

Informativní 
cedulky u 
jednotlivých 
rostlin 

 

 

 Jarní přesazování 
školních 
pokojových 
květin 

p. uč. 
Smejkalová, 
ekotým 

Jaro 2018 Chodby školy, 
web ekotýmu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cíl Úkol Zodpovídá Časový 
termín do 

Monitorování Vyhodnocení Pozn./ 
Propojení 
s výukou 

Úspora vody 
 Kontrola 

chybějících 
cedulek o 
úsporách vody 

Ekotým Průběžně Doplňování dle 
potřeby, 
chybějící 
cedulky nahlásit 

 

 

 Monitorovat 
spotřebu vody ve 
škole 

Ekotým, p. 
školník 

Průběžně  Monitoruje p. 
školník 

 

 

 Vytvořit grafy a 
tabulky o 
spotřebě vody 

Jan Lenert Jaro 2018  

 

 

 Zjistit kolik vody 
proteče 
vodovodní 
baterií za minutu 

Ekotým Jaro 2018  

 

 

 Zjistit kolik vody 
prokape 
nedovřeným 
kohoutkem za 
den 

Žáci, ekotým Jaro 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cíl Úkol Zodpovídá Časový 
termín do 

Monitorování Vyhodnocení Pozn./ 
Propojení 
s výukou 

Úspora energie 

 Doplnit popisky 
k vypínačům 

Ekotým Průběžně Chybějící 
popisky doplnit 
průběžně  

 

 Zjistit kolik 
energie 
spotřebovávají 
některé 
spotřebiče ve 
škole 

Ekotým, p. 
školník 

Zima 2017 Zpracování do 
přehledné 
tabulky 

 

 

 Zjistit kolik 
energie 
spotřebuje 
škola za týden 

Ekotým, p. 
školník 

Zima 2017 Zpracování do 
přehledné 
tabulky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cíl Úkol Zodpovídá Časový 
termín do 

Monitorování Vyhodnocení Pozn./ 
Propojení 
s výukou 

Aktivity s ekotématikou 

 Bramboriáda p. uč. 
Smejkalová, 
školní družina 

Podzim 
2017 

Výstava výrobků 
chodby školy 

 

 

 Domečky pro 
skřítky 

školní družina Podzim 
2017 

Výroba 
domečků ve 
školním pralese  

 

 Dýňobraní p. uč. 
Smejkalová, 
školní družina 

Podzim 
2017 

Výstava výrobků 
chodby školy 

 

 

 Soutěž – Barvy 
podzimu 

p.uč. 
Smejkalová, 
školní 
družina, třídy 

Podzim 
2017 

Výstava výrobků 
chodby a třídy 
školy  

 

 Soutěž – Jaro je 
tady 

p.uč. 
Smejkalová, 
školní 
družina, třídy 

Jaro 2018 Výstava výrobků 
chodby a třídy 
školy  

 

 Výroba krmení 
pro ptáčky 

p. uč. 
Smejkalová, 
školní družina 

Podzim/ 
Zima 2016  

Umístění na 
školní pozemek 

 

 

 Den Země Žáci, učitelé Duben 
2018 

Celá škola čistí 
okolí Němčic 

 

 

 Objevování a 
hrátky ve 
školním pralese 

Školní družina Průběžně  Děti chodí 
objevovat 
přírodu školního 
pralesa 

 

 

 Učíme se s 
kompasem 

Školní družina Jaro 2017 Výpravy do 
přírody na 
různé světové 
strany 

 

 

 Projektový den 
– Mysli na 
Zemi, ale začni 
u sebe 

Celá škola Říjen 2017 Výstupy třídy, 
panely před 
třídami  

 

 



 

 

Vyhodnocení: 

  Splněno 

   Nesplněno 

   Pracujeme 


