
PLÁN AKTIVIT EKOTÝMU A ŠKOLY 2019-2020 
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 s rozkvetlou svačinkou Smolková  300Kč 
 

září  Podzimní práce na školní zahradě (rytí, zazimování zahrady…) Gažová Prostředí (P)  
 

říjen 2. schůzka Ekotýmu  Smolková                        
 

říjen 3. schůzka Ekotýmu – příprava akce starší pro mladší Gažová   
 

říjen Den stromů – učíme se v arboretu (podle počasí), zazimování školní 
zahrady 
Příprava na jarní setí louky 
Stromkaři – pomoc Ekotýmu v přípravě mladých stromků na zimu 

Smolková 
Gažová 

Prostředí  

 

říjen  
 

Sběr starého papíru Gažová Odpady (O) 2000Kč 
 

listopad 4. schůzka Ekotýmu – beseda s vedoucí školní jídelny – polotovary, 
koření, mražená zelenina, chemické složení potravin 

Smolková Jídlo (J) 300Kč 
 

listopad Akce Starší pro mladší – třídění kovového odpadu Prečanová Odpady  
 



listopad Konference EVVO Sluňákov Smolková   
 

listopad Listí ze stromů ukládat do kompostu Sobek Prostředí  
 

prosinec 5. schůzka Ekotýmu – místní a regionální potraviny Gažová Jídlo  
 

leden 6. schůzka Ekotýmu – dotazníku jídlo Kasprzyková Jídlo  
 

leden Dotazník - jídlo Kasprzyková Jídlo  
 

únor 7. schůzka Ekotýmu - příprava osvětová akce pro rodiče – třídění 
odpadů 

Prečanová Odpady  
 

únor Třídění odpadů strávníků ve školní jídelně Kasprzyková Jídlo 
Odpady 

 
 

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

Gažová Jídlo  

 
březen Třídní schůzky – osvětová akce pro rodiče – „Třídím, třídíš, třídíme“ Prečanová Odpady  

 
březen Schůzka s družinou ohledně využívání školní zahrady Smolková 

Gažová 
Prostředí  

 
březen Příprava a setí rozkvetlé louky Sobek Prostředí 500Kč 

 
březen Trávíme přestávky venku  Prostředí  

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

zahradě 
Smolková 
Gažová 

Prostředí  

 
duben Čistíme jezírko a připravujeme jej na sezónu Gažová Prostředí  

 



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

Gažová Prostředí 
Jídlo 

1000Kč 

 

duben Den Země  
1. stupeň – učíme se venku - turisticko-branný závod  
2. stupeň - školní zahrada - vybudování úkrytu pro živočichy  – 
„Mraveniště“, kompostárna, ekologické aktivity; obnova - pocitový 
chodník, hřbitov odpadků, zeleninový záhon 

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

P+E+V+O+J 
(E = Energie, 
V = Voda) 

1500Kč 

 

duben (19. 4.) Banány – vše kolem banánů (Arpok) 
Den čokolády – fair trade potravina (Arpok) 

Smolková Jídlo 50Kč/žák 

 
květen 10. schůzka Ekotýmu – lehké a zdravé svačinky z naší zahrádky  Prečanová Jídlo  

 
květen Škola v přírodě – ekologické centrum Švagrov  P+E+V+O+J  

 
květen Instalace pítka pro ptáky na školním dvoře Hrubá L. 

Sobek 
Prostředí 1000Kč 

 
květen Příprava nových cedulek do školního arboreta Gažová Prostředí 3500Kč 

 
květen Příprava zastavení Naučné stezky Gažová 

Smolková 
Prostředí 16500Kč 

 
červen Posečenou trávu rozprášit do trávníku/louky, nedávat na kompost Sobek Prostředí  

 
červen Výlet Ekotýmu (bezobalový obchod, ekofarma, pekárna – výběr 

podle aktuálních možností) 
Smolková 
Gažová 
Prečanová 

  

 

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 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 Turistické výpravy (vše dle aktuální situace) Prečanová, 
Písková 

  
 

září - červen Zapojení II.S třídy do péče o školní dvůr a zahradu (výsadba truhlíků, 
péče o záhony, drobné zahradní práce, drobné výrobky ze dřeva) 

Staňková   
 

 

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  
 


