
PLÁN ČINNOSTÍ 2021 - 2022 

 

ODPADY 
CÍL : Snížit objem komunálního odpadu 

       Správně třídit odpad 
_______________________________________________________________________________________ 
             Úkol                                                                         Zodpovídá                                       Termín              Hodnocení        Poznámka 

Opravdu třídíme ? –bodování odpadkových košů na 1.st         EKOTÝM                                         průběžně                                     

Využívání kompostu ve školní jídelně                                     ved. ŠJ, EKOTÝM                           průběžně 

Vynášení kontejnerů na tříděný odpad, sledování obsahu      Ekošpioni,EKOTÝM,žáci 2.st.           průběžně                                dle potřeby 

Sběr a evidence – baterie,elektrospotřebiče                       p.uč.Gráfová                                    průběžně                               Ekonástěnka 

Likvidace černých skládek v obci                                         vyuč. a žáci 2.st.                              jaro 2022                                Den Země 

Sběrový týden ve škole                                                        vyučující, žáci                                  léto 2022        

Sběrná místa v Kuníně – sledování                                        EKOTÝM                                          průběžně 

Beseda v ŠD a MŠ o třídění odpadu                                     EKOTÝM                                          září 2021         splněno     

Soutěž o nejúžasnější výrobek z tříděného materiálu          EKOTÝM, p.uč.Csibová                                          březen 2022    splněno  

 

 

 



ENERGIE 
CÍL : Snížit spotřebu energií 
_______________________________________________________________________________________ 
    Úkol                                                                               Zodpovídá                 Termín                    Hodnocení            Poznámka 

Nesvítíme zbytečně ? – sledování                                       Ekošpioni                průběžně 

Měření teploty ve třídách                                                  EKOTÝM                topné období                                          Ekonástěnka 

Sledování spotřeby energie v ZŠ (plyn,elektřina)               EKOTÝM                čtvrtletně                                              Ekonástěnka 

Nové cedulky ZHASÍNEJTE                                              EKOTÝM                únor 2022                    splněno        poděkování V. Mohlerové  

 

VODA 
CÍL : Snížit spotřebu vody 
_______________________________________________________________________________________  
   Úkol                                                                            Zodpovídá                             Termín            Hodnocení             Poznámka________ 

Sledování spotřeby vody ve škole                                   EKOTÝM                               čtvrtletně                                   EKOnástěnka 

Kontrola vodovodních kohoutků                                      p. školník                               průběžně 

 

CÍL : Nahradit běžné čisticí prostředky ekologickými 

       Nakupovat velká balení ekoprostředků 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Nákup a používání ekočisticích prostředků                  p.Sváková, p. Konečná             dle potřeby                            průběžně se objednává 
pro úklid, ve ŠJ 



PROSTŘEDÍ ŠKOLY 
CÍL : Využívat prostory školy a školního pozemku pro výuku 
_______________________________________________________________________________________ 
          Úkol                                                                          Zodpovídá                              Termín              Hodnocení           Poznámka  

Školní zahrada – úprava, sklizeň, péče                                vyuč. Pv a Vv, žáci ZŠ             průběžně 

Pěstování a zpracování bylinek a ovoce na šk. zahradě        p.uč.Omaníková, Žídková          

Umístění cedulek názvů na stromy v okolí školy                   EKOTÝM                                průběžně                                   

Umístění cedulek názvů na pokojové rostliny v ZŠ               p.uč. Gráfová, žáci 2.st.         průběžně 

Hodiny ukazující čas v různých částech světa                     p. školník, EKOTÝM               březen 2022      splněno  

 

CÍL : Podílet se na zlepšování prostředí a okolí školy 
_______________________________________________________________________________________ 

Trávení volného času v ZŠ                                                  p.řed., EKOTÝM                      průběžně                             hry a relax. pomůcky 

Den Země                                                                           p.uč. Gráfová                          duben 2022                                                                                                                                                                                               
           
Přírodní živé koutky ve třídách                                           p.uč.Leciánová, Richterová      průběžně                             Ekonástěnka 
 
Hmyzí hotel                                                                        p.uč.Omaníková, žáci 2.st.       podzim 2021      splněno 
                                                                                                                                    
 

CÍL : Využívat prostory školy a školní zahrady 

       pro setkávání a spolupráci s veřejností 
_____________________________________________________________________________________                       

Květinkové dny v ZŠ                                                          p. uč.Žáková, vyuč.,žáci            květen 2022    

Návštěva OÚ – spolupráce se ZŠ                                       p.uč.Csibová, EKOTÝM             průběžně 



 

DOPRAVA 
 

 
CÍL : Monitorovat vlivy dopravy na životní prostředí v okolí školy 

 
             Úkol                                                                      Zodpovídá                         Termín                  Hodnocení               Poznámka         
  
 
Počítání projíždějících aut na křižovatce                           EKOTÝM                         září 2021                 splněno 

  

 

 

CÍL : Pomocí osvěty působit na zlepšení dopadu dopravy na životní prostředí 

               


