
PLÁN AKTIVIT EKOTÝMU A ŠKOLY 2020-2021 
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 – rozdělení rolí Smolková    

Září Škola v přírodě – Strážci Země (Lipka Brno), penzion Podmitrov 
6. třída 

Gažová 
Hejkerlíková 
Smejkalová 

P+E+V+O+J   

září Škola v přírodě – Veverčák (Švagrov) 
2. + 3. třída 

Smolková 
Hejkerlíková 
Šachová 

P+E+V+O+J   

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

říjen 2. schůzka Ekotýmu STROMKAŘI – ošetření mladých stromků na 
Lumpostrádě  

Smolková Prostředí                        

říjen VĚTVÁNCI – projekt pro 1. stupeň – starší pro mladší           www.jdeteven.cz Smolková Prostředí   

říjen  
 

Den stromů – učíme se v arboretu (podle počasí), zazimování školní 
zahrady, sklizeň dýní 

Smolková   
Gažová 

Prostředí   

říjen Sběr starého papíru  Navrátil Odpady   



listopad 3. schůzka Ekotýmu – ANALÝZA – posun ze záporů na klady         Gažová Voda (V) 
Energie (E) 
Prostředí (P) 
Jídlo (J) 
Odpady (O) 

  

listopad Kávička pro Ekoškoly                     Smolková    

prosinec 4. schůzka Ekotýmu EKOSTOPA – seznámení a výpočet vlastní ekostopy   
                                                                                                                         

Smolková 
Gažová 

P+E+V+O+J   

leden 5. schůzka Ekotýmu – Lístečková hra 7 kroků – připravujeme se na audit, 
příprava videoreportáže na téma Klimatická změna          

Smolková 
 

P+E+V+O+J   

leden Změňme klima – konference Ekoškoly Gažová    

únor 6. schůzka Ekotýmu – RECYKLOHRANÍ                                                          Gažová E + O   

únor Mladí reportéři – video o klimatických změnách Gažová Voda   

březen 7. schůzka Ekotýmu – DOTAZNÍKY NA TÉMA JÍDLO U NÁS DOMA Gažová Jídlo   

březen Schůzka s družinou ohledně využívání školní zahrady Smolková 
Gažová  

Prostředí   

březen Sběr papíru Navrátil Odpady   

březen Stavba nové bylinkové spirály Gažová Prostředí   

duben 8. schůzka Ekotýmu – Výsadba rostlin do jezírka  Prostředí 800Kč  

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

Gažová Prostředí 1000Kč  

duben (19. 4.) Den Země  
1. stupeň – exkurze Zemědělské družstvo Troubky  

 
Smolková  1.-5.tř. 

Prostředí 
Jídlo 

1000Kč  



2. stupeň – obnova pocitového chodníku, hřbitova odpadků, instalace 
nových cedulek do školního arboreta, instalace naučné stezky 

Gažová   6.-9.tř.  Odpady 

duben Osazení nové bylinkové spirály Gažová 
Smolková 

Prostředí   

květen 9. schůzka Ekotýmu – SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ NAUČNÉ STEZKY A 
PŘÍRODNÍ UČEBNY – osvětová akce pro veřejnost 

Gažová 
Smolková 
Navrátil 

P+V+O+J 1000Kč  

červen 10. schůzka Ekotýmu – VÝLET EKOTÝMU – Zlatá farma Štětovice Smolková Jídlo 500Kč  

září - červen Potřeba přírodní učebny Vrána Prostředí  
 

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    

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  
 


