
Plán činnosti pro rok 2018 – 2020 
 Cíl Úkol Cena Kdo Do kdy Splněno 

Energie 
zajištění většího povědomí o 

spotřebě energie, a následné snížení 
této spotřeby 

    ano 

nemáme 
termostatické 
izolační folie 

zlepšení proudění teplého vzduchu v 
místnosti 

nainstalovat termostatické izolační folie 
do jedné učebny pilotně 

 škola 

konec 
školního 

roku  
2018/2019 

ano 
3. S 

  zjistit levnější varianty 0 Kč Ekotým 
duben 
2019 

ano 

překážky před 
radiátory 

zlepšení proudění teplého vzduchu v 
místnosti 

odsunout lavice a jiné překážky kus od 
radiátorů 

0 Kč Ekotým únor 2019 ano 

neúsporné větrání 
zvýšení povědomí o způsobu 

správného větrání, a následné použití 
v praxi 

domluvit s vedením školy, aby klika od 
oken byla v každé třídě 

0 kč 
p. uč. 

Hodková 
únor 2019 

ne 
bezpečnostní důvody 

  úsporněji větrat, především jednorázově 0 Kč 
ekotým a 
jednotlivé 

třídy 
únor 2019 ano 

neúsporné svícení 
více využívat denní světlo a úsporněji 

svítit 
informovat spolužáky o zásadách šetrného 

svícení 
0 Kč 

ekotým a 
jednotlivé 

třídy 
únor 2019 ano 

  
vyrobit popisky na vypínače + polepit 

vypínače 
0 Kč ekotým 

prosinec 
2019 

ano 

úspornější 
spotřebiče do 

kuchyňky 

snížení spotřeby energie spotřebičů v 
kuchyňce 

koupit nové spotřebiče  škola 
konec šk. 

roku 
2019/2020 

v jednání 

neodvzdušněné 
topení 

zlepšení využití tepla z radiátorů pravidelně odvzdušnit topení 0 Kč pan školník  ano 



staré zářivky 
snížení spotřeby energie zářivek ve 

třídách 
vyměnit zářivky ve třídách  škola 

konec šk. 
roku 

2019/2020 
ano 

nezateplená 
zateplenou školu 

snížení množství tepla potřebné 
k vytopení školy 

  škola 
do roku 

2020 
ne 

 

Odpady 
zajištění většího povědomí o produkci 

odpadů, a následné snížení této 
produkce 

    ano 

nikdo nekontroluje, 
zda je odpad dobře 

vytříděn 
účinnější dotřiďování odpadu zkontrolovat a případně dotřídit odpad 0 Kč ekotým  v jednání 

Škola nevyhlašuje 
sběrové akce 

hromadný sběr odpadu vyhlásit sběrovou akci např. víček 0 Kč 
ekotým + 

škola 

konec 
školního 

roku 
2019/2020 

v jednání  
akce na Den Země 

 všeobecný průzkum, a následné 
vyhodnocení a uveřejnění 

vytvořit dotazník - pití vody z kohoutku a 
znovuvyužití obalů např. krabičky od 

svačin, PET lahve apod. 
0 Kč ekotým 

konec 
školního 

roku 
2019/2020 

připravuje se 

nedostatek šmíráků snížení spotřeby papíru 
znovu využít papír z domovů, prací rodičů, 

který by se jinak vyhodil 
0 Kč   ano 

  
zřídit sběrné místo na šmíráky v každé 

třídě 
0 Kč  listopad 

2019 
ano 

  
výtvarné znovuvyužití odpadů při 

tematickém dnu 
0 Kč  

konec 
školního 

roku 
2019/2020 

připravuje se 



učitelé a žáci ZŠ 
nevědí, že máme 

kompostéry 
zvětšení účinnosti třídění odpadu informovat ZŠ o kompostérech 0 Kč  květen 

2019 
ano 

nepoužíváme 
recyklovaný papír 

snížení dopadu na životní prostředí 
vlivem používání nerecyklovaného 

papíru 
začít používat recyklovaný papír  škola 

konec 
školního 

roku 
2019/2020 

v jednání 

velké množství 
odpadů z bufetu 

snížení množství odpadu, především 
obalů ze školního bufetu 

místo papírových kelímků používat vlastní 
hrnečky z domova 

0 Kč ekotým 

konec 
školního 

roku 
2019/2020 

ano 

nemáme sběrné 
místo bioodpad 

zvýšení účinnosti třídění 
zřídit koš na bioodpad  a vynášet ho na 

kompost 
0 Kč ekotým 

prosinec 
2019 

v jednání, hygienické 
důvody  

 


