
PLÁN AKTIVIT EKOTÝMU A ŠKOLY 2017-2018 
Cíle: 
Přiblížit dětem přírodní a společenské zajímavosti prostřednictvím seminářů, projektových dnů, oslav.  
Naučit třídit odpad a eliminovat vznik odpadů. 
Najít cesty úspory energií a vody. 
Vnímat a ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme. 
Všímat si složení potravin, omezit plýtvání jídlem, uvědomit si důležitost místních a regionálních potravin. 
 

Termín Úkoly Kdo zodpovídá Téma Finance Plnění 
září - červen Analýza Smolková, 

Prečanová, 
Gažová 

Prostředí 
(P), Odpady 
(O), Voda 
(V), Energie 
(E), Jídlo (J) 

 

 

září 1. schůzka Ekotýmu – rozdělení rolí, jak to bude v dalších 4 letech Smolková, 
Prečanová, 
Gažová 

  

 

září  Podzimní práce na školní zahradě  Gažová Prostředí  
 

říjen 2. schůzka Ekotýmu (příprava Dne stromů, příprava sběru papíru) Smolková, 
Prečanová 

Prostředí, 
Odpady 

 
 

říjen Vytvoření trvalkového záhonu kolem hmyzího hotelu, výsadba lísek Gažová, Vrána Prostředí 1000Kč 
 

říjen Den stromů – sázíme jírovec maďal a jedli kavkazskou do školního 
arboreta, učíme se ve školním arboretu 

Gažová Prostředí 8000Kč 
 

říjen Akce pro veřejnost – Chceme dýchat čistý vzduch Smolková Prostředí, 
Odpady 

 
 

říjen Sběr starého papíru Smolková, 
Prečanová 

Odpady  
 



listopad 3. schůzka Ekotýmu (příprava přepadovky Ekotýmu)  Odpady  
 

listopad Tonda Obal – beseda pro I. Stupeň o třídění odpadů Smolková Odpady  
 

listopad Konference EVVO Sluňákov Gažová   
 

listopad 
(7.11.) 

Mezinárodní den Ekoškol – relace ve školním rozhlase 
Přepadovka Ekotýmu – „starší pro mladší“ 

Prečanová Odpady  
 

prosinec 4. schůzka Ekotýmu (odpady - třídění)  Odpady  
 

prosinec Dotazník – projekt Emise Gažová Prostředí, 
Odpady 

 
 

leden 5. schůzka Ekotýmu (odpady – hliník a nápojové kartony)  Odpady  
 

leden Krmítka pro ptáky Smolková Prostředí  
 

únor 6. schůzka Ekotýmu (příprava na exkurzi do teplárny Veolia Přerov)  Prostředí  
 

březen 7. schůzka Ekotýmu – exkurze do Veolie Přerov  Prostředí  
 

březen Exkurze Veolia Přerov Smolková, 
Prečanová 

P+E+V+O  
 

duben 8. schůzka Ekotýmu – příprava Dne Země  P+E+V+O+J  
 

duben Seminář dobré praxe Prečanová   
 

duben Jarní práce na školní zahradě – výsadba bylinkové spirály a zeleninového 
záhonu, pletí, dotvoření trvalkového záhonu, obnova hmyzího hotelu 

Gažová Prostředí  
 

duben (22. 4.) Den Země (pozvaná Ekoškola ZŠ Trávník) – turisticko-branný závod, 
vybudování zahradního jezírka, kompostárna, zemědělské družstvo, 

Smolková I.st., 
Prečanová II.st., 
Gažová II.st. 

P+E+V+O+J 20000Kč 

 



ekologické aktivity; dokončení „suché zídky“, obnova - pocitový chodník, 
hřbitov odpadků 

duben Sběr papíru Gažová, 
Prečanová 

Odpady  
 

květen 9. schůzka Ekotýmu – plánování výletu do spalovny SAKO Brno a návštěvy 
Otevřené zahrady Brno 

   
 

červen 10. schůzka – výlet Ekotýmu do Brna Spalovna SAKO Brno, Otevřená 
zahrada Brno) 

   
 

červen Škola v přírodě 1. – 5. třída, Domašov (Lipka Brno)    
 

září - červen Ekologický seminář Gažová   
 

září - červen Biologická stanice Přerov (vše dle aktuální situace) 4. – 9. tř.   
 

září - červen Recyklohraní 1. – 9. tř.   
 

září - červen Ekoškola ve výuce – pracovní listy 1. – 9. tř.   
 

září - červen Soutěže: Naší přírodou, Zlatý list, Přírodovědný klokan, Biologická 
olympiáda (vše dle aktuální situace) 

Gažová   
 

září - červen Ekokroužek ve školní družině „Pojďme na to od lesa“ Štenclová   
 

září - červen Turistické výpravy (vše dle aktuální situace) Prečanová, 
Písková 

  
 

 

Zelená pole = schůzky Ekotýmu 
Bílá pole = plány na jednotlivé měsíce 
Červené pole = analýza všech témat, na jejím základě budou příští školní rok stanoveny krátkodobé i dlouhodobé úkoly 
Šedá pole = ekologické a přírodovědné aktivity probíhající ve škole každoročně  
 


