
PLÁN AKTIVIT EKOTÝMU A ŠKOLY 2021-2022 
Cíle: 
Přiblížit dětem přírodní a společenské zajímavosti prostřednictvím seminářů, projektových dnů, oslav.  
Naučit třídit odpad a eliminovat vznik odpadů. (O) 
Vnímat a ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme. (P) 
Všímat si složení potravin, omezit plýtvání jídlem, uvědomit si důležitost místních a regionálních potravin. (J) 
 

Termín Úkoly Kdo zodpovídá Téma Finance Plnění 
září 1. schůzka Ekotýmu – rozdělení rolí, plán činností na nový školní rok Smolková, Gažová, 

Prečanová 
O+P+J  

 

Září Recyklovaná šipkovaná (akce Recyklohraní, akce Starší pro mladší) Gažová O  
 

září  Podzimní práce na školní zahradě (sběr výpěstků, rytí, zazimování zahrady…) Gažová P + J  
 

září Obnova hřbitova odpadků na školní zahradě Gažová  300 Kč 
 

říjen 2. schůzka Ekotýmu - analýza, seznámení s výsledky dotazníku o Ekotýmu Smolková, Gažová, 
Prečanová 

P                       
 

říjen Škola v přírodě 6. ročník – Strážci Země (Lipka) Gažová, Odložilíková P + J  
 

říjen  
 

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

říjen Bramborový týden (1. – 5. třída) – bramborová olympiáda, tvoření 
z brambor, vaření z brambor (využití brambor ze školní zahrady) 
Bramborový týden (2. stupeň) – vaření bramborových gulášů v kotlíku na 
školní zahradě 

Smolková, Gažová J  

 

říjen Zpracování a využití plastů – program Tomáš Kolečáře pro 5. – 7. ročník Smolková O  
 



říjen Sběr starého papíru  Gažová O  
 

říjen Výsadba nových stromů a keřů do školní zahrady Gažová P  
 

listopad 3. schůzka Ekotýmu – analýza, dotazník o jídle pro rodiče a rodinné 
příslušníky žáků, Spočítej si vodní stopu 

Smolková, Gažová, 
Prečanová 

J  
 

listopad Tonda Obal na cestách – lektorovaný program pro 1. – 4. třídu Smolková O  
 

listopad Seminář o třídění odpadu pořádaný společností Tonda Obal Prečanová O  
 

listopad Zahájení projektu školní jídelny Mezinárodní menu ve školní jídelně 
Mezinárodní menu pro listopad - Slovensko 

Kasprzyková + 
vyučující 

J  
 

prosinec 4. schůzka Ekotýmu – novinky o odpadech, příprava sběru mobilních 
telefonů                                                                                                                         

Smolková, Gažová, 
Prečanová 

O  
 

prosinec Mezinárodní menu pro prosinec - Španělsko Kasprzyková + 
vyučující 

J  
 

prosinec - 
leden 

Sběr starých mobilních telefonů Smolková, Gažová, 
Prečanová 

O  
 

leden 5. schůzka Ekotýmu – Mladí reportéři o ochraně životního prostředí Smolková, Gažová, 
Prečanová 

P  
 

leden Mezinárodní menu pro leden - Maďarsko Kasprzyková + 
vyučující 

J  
 

leden - únor Mladí reportéři – článek a videoreportáž na téma Ochrana životního 
prostředí 

Gažová, Prečanová P  
 

únor 6. schůzka Ekotýmu                                                        Smolková, Gažová, 
Prečanová 

  
 

únor Mezinárodní menu pro únor - Francie Kasprzyková + 
vyučující 

J  
 

březen 7. schůzka Ekotýmu Smolková, Gažová, 
Prečanová 

  
 



březen Mezinárodní menu pro březen - Itálie Kasprzyková + 
vyučující 

J  
 

březen Schůzka s družinou ohledně využívání školní zahrady  P  
 

duben 8. schůzka Ekotýmu  Smolková, Gažová, 
Prečanová 

  
 

duben Mezinárodní menu pro duben - Řecko Kasprzyková + 
vyučující 

J  
 

duben Jarní práce na školní zahradě  Gažová P  
 

duben Obnova EKOnástěnky na školní zahradě  P  
 

duben  
(19. 4.) 

Den Země  
1. stupeň  
 
 
 
2. stupeň  
 
 
 
 

Smolková, Gažová, 
Prečanová 

  

 

květen 9. schůzka Ekotýmu Smolková, Gažová, 
Prečanová 

  
 

květen Mezinárodní menu pro květen - Indie Kasprzyková + 
vyučující 

J  
 

květen Jarní práce na školní zahradě Gažová P  
 

květen  
(10. 5.) 

Slavnostní otevření Naučné stezky školní zahradou (akce pro veřejnost) + 
představení projektu Jak šetřit vodou 

Smolková, Gažová, 
Prečanová 

P+V 1000 Kč 
 



květen Sběr papíru Gažová O  
 

červen 10. schůzka Ekotýmu – VÝLET EKOTÝMU Smolková, Gažová, 
Prečanová 

 500Kč 
 

červen Mezinárodní menu pro červen - USA Kasprzyková + 
vyučující 

J  
 

září - červen Změny v jídelně (snížení množství zbytků, omezení jogurtů po obědě, 
nahrazení mražené zeleniny zeleninou čerstvou, upřednostnit lokální a 
sezónní potraviny) 

   
 

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

   
 

září - červen Ekologický seminář    
 

září - červen Biologická stanice Přerov (vše dle aktuální situace)    
 

září - červen Recyklohraní    
 

září - červen Ekoškola ve výuce – pracovní listy    
 

září - červen Tvorba a ověřování pracovních listů pro Naučnou stezku školní zahradou    
 

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

   
 

 
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  
 


