
PLÁN AKTIVIT EKOTÝMU A ŠKOLY 2018-2019 
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 1. schůzka Ekotýmu se zdravou snídaní Smolková, 

Gažová, 
Prečanová 

Jídlo (J) 500Kč 

 

září  Podzimní práce na školní zahradě (rytí, sběr zeleniny ze záhonů, úprava 
záhonů…), osázení jezírka rostlinami, obydlení vodomilnými živočichy 

Gažová Prostředí 
(P), Voda (V) 

 
 

září Beseda s panem starostou a místostarostou o vzájemné spolupráci, 
plánování Dne stromů 

Smolková, 
Gažová 

Prostředí  
 

říjen 2. schůzka Ekotýmu – sběr bylin na školní zahradě Gažová, 
Smolková 

Prostředí, 
Jídlo 

 
 

říjen  
(19. a 26.10.) 

Den stromů – sférické kino, učíme se v arboretu, zazimování školní 
zahrady 

Smolková, 
Gažová 

Prostředí 50Kč/žák                      
 

říjen Sběr starého papíru Smolková, 
Gažová, 
Prečanová 

Odpady  

 

říjen Dýňové slavnosti Smolková Prostředí  
 

listopad 3. schůzka Ekotýmu – ekotýmácká čajovna (výroba čajových směsí z bylin 
ze školní zahrady) 

Smolková, 
Gažová, 
Prečanová 

Jídlo  

 



listopad Konference EVVO Sluňákov Smolková   
 

listopad 
(7.11.) 

Mezinárodní den Ekoškol – relace ve školním rozhlase Prečanová   
 

listopad Filmové představení A plastic ocean (ekologická tématika znečišťování 
planety Země plasty) 

Gažová Odpady, 
Prostředí 

 
 

prosinec 4. schůzka Ekotýmu – beseda s vedoucí školní jídelny Smolková, 
Prečanová, 
Kasprzyková 

Jídlo  

 

leden 5. schůzka Ekotýmu – příprava na informační kampaň Ekotýmu o 
sezónních a lokálních potravinách (starší pro mladší), vč. palmového oleje 
a vegetariánství 

Smolková, 
Gažová, 
Prečanová 

Jídlo  

 

leden - únor Akce straší pro mladší o tématech historie, současnosti a budoucnosti 
stravování, o regionálních a dovozových potravinách (jablko Jana a jablko 
John) 

Smolková, 
Gažová 

Jídlo 300Kč 

 

únor 6. schůzka Ekotýmu – zhodnocení kampaně Ekotýmu (odpolední 
ekotýmácká čajovna) 

   
 

březen 7. schůzka Ekotýmu – třídní schůzky s ochutnávkou zdravých potravin (jak 
na zdravou svačinku) 

   
 

březen Menu pro změnu (akce pro rodiče a širokou veřejnost o stravování, 
původu potravin a problematice palmového oleje) 

Smolková, 
Gažová, 
Prečanová 

Jídlo, 
Prostředí 

500Kč 

 

duben 8. schůzka Ekotýmu – potraviny bez obalu aneb i bez plastových pytlíků 
můžeme nakupovat 

Smolková, 
Gažová 

Jídlo, 
Odpady 

 
 

duben Jarní sběr papíru Gažová, 
Prečanová 

Odpady  
 

duben Čistíme jezírko a připravujeme jej na sezónu Gažová Prostředí, 
Voda (V) 

 
 

duben Schůzka s družinou ohledně využívání školní zahrady Gažová Prostředí  
 

duben - 
květen 

Žákovská Ekologická konference – ZŠ Trávník Prečanová   
 



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

Gažová Prostředí  
 

duben (19.4) Den Země – turisticko-branný závod, vybudování úkrytu pro ježky a jiné 
drobné živočichy, kompostárna, ekologické aktivity; dokončení „suché 
zídky“, obnova – pocitový chodník, hřbitov odpadků 

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

Prostředí, 
Odpady 

 

 

duben - 
květen 

Kampaň obyčejného hrdinství Gažová P+E+V+O+J 
(E = Energie) 

 
 

květen 9. schůzka Ekotýmu – pomoc při budování přírodní učebny na školní 
zahradě 

Smolková, 
Gažová,  

Prostředí, 
Energie 

 
 

červen 10. schůzka Ekotýmu – lehké a zdravé svačinky z naší zahrádky  Smolková, 
Prečanová 

Jídlo  
 

červen Ekotýmácký výlet – sjezd řeky Moravy na raftech Smolková, 
Prečanová, 
Gažová 

  

 

září - červen Oslovit Ekologický institut Veronika a pokusit se získat plaketu Přírodní 
zahrada 

Smolková Prostředí  

 
září - červen Potřeba přírodní učebny Vrána Prostředí  

 
září - červen Nainstalovat retenční nádrže na dešťovou vodu do prostoru školní 

zahrady 
Sobek, 
Hejkerlíková 

Voda  

 
září - červen Změny v jídelně (podavač ubrousků, snížení množství zbytků, omezení 

jogurtů po obědě, nahrazení mražené zeleniny zeleninou čerstvou, 
upřednostnit lokální potraviny – jak rostlinné, tak i živočišné) 

Kasprzyková Jídlo  

 

září - červen Používání ekologických čistících prostředků, používaní parních přístrojů 
pro vynechání chemie při úklidu 

Hejkerlíková, 
Hrubá 

P+E+V+O  

 
září - červen Nevyhovující buňka na nářadí, nutnost výměny starého nefunkčního 

nářadí 
Vrána Prostředí  

 
září - červen Chybějící umyvadlo a WC v blízkosti školní zahrady Vrána Prostředí  

 

září - červen Kontrola ventilů topení, nepřetápět třídy Hejkerlíková, 
vyučující 

Energie  

 



září - červen Ekologický seminář Gažová   
 

září - červen Biologická stanice Přerov (vše dle aktuální situace) 4. – 7. 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 „Sedm barev duhy“ Štenclová   
 

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

  
 

 

Zelená pole = schůzky Ekotýmu 
Bílá pole = plány na jednotlivé měsíce 
Růžová pole = dlouhodobé úkoly vyplývající z analýzy, plněné po celou dobu období mezi audity 
Šedá pole = ekologické a přírodovědné aktivity probíhající ve škole každoročně  


