
Krok Oblast Popis  kroku Zodpovědnost Termín Finanční náklady

1
Informovat žáky 1. ročníku o projektu Ekoškola a správném třídění odpadů 

na SGO. 
30.09.2019

Sestavit časový harmonogram prezentací v jednotlivých třídách po předchozí 

domluvě s konkrétními vyučujícími, harmonogram odeslat J. Dümlerové.
23.09.2019

Realizovat prezentace v jednotlivých třídách dle časového harmonogramu. 30.09.2019

2
Vytvořit společnou fotku Ekotýmu s novými členy a doplnit na nástěnku 

Ekoškoly
D. Kaštovská 04.10.2019

3 Na schůzkách ekotýmu zařazovat tmelící aktivity. všichni průběžně

4
Naplánovat a zajistit výjezd ekotýmu do některého ze středisek ekologické 

výchovy v závěru školního roku.
D. Brindžák, K. Vašíčková 28.02.2020

5 Zjistit, jaké množství směsného odpadu a plastů ve škole vyprodukujeme. K. Vašíčková 26.06.2020

Měření provést druhý týden v měsíci říjnu, listopadu a prosince. Výsledky 

vyvěsit na nástěnku.
K. Vašíčková 10.01.2020

Měření provést druhý týden v měsíci dubnu, květnu a červnu. Výsledky vyvěsit 

na nástěnku
K. Vašíčková 19.06.2020

Výsledky měření odpadů porovnat s předchozím školním rokem, vyvěsit na 

nástěnku a analyzovat možné příčiny při zhoršení stavu.
K. Vašíčková 26.06.2020

Členové ekotýmu informují spolužáky o správném způsobu třídění, poukazují 

na nedostatky a sjednávají nápravu.
všichni průběžně

Koordinátor EVVO ve spolupráci s Mgr. S. Paterovou seznamuje učitele a 

správní zaměstnance s aktuálním stavem
S. Paterová průběžně

25.10.2019

17.04.2020

Monitorovat spotřebu kancelářského papíru na škole ve spolupráci s paní 

Poláškovou a paní Procházkovou.
průběžně

Na nástěnku Ekoškoly vyvěsit tabulku a graf srovnávající spotřebu (nákup) 

kancelářského papíru od roku 2016.
11.01.2019

8 Monitorovat měsíční spotřebu energie, plynu. průběžně

D
lo

u
h

o
d

o
b

é 
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le 2. V rámci metodiky 7 kroků se zaměřit na krok "Informování a spolupráce" -  navýšit počet získaných bodů v rámci auditu.

3. Rozpracovat jedno z dalších nabízených témat Ekoškoly.

4. Snížit podíl plastového odpadu ve sběrných nádobách pro směsný odpad o 10 %.

Ekotým

L. Štorková, K. Jahodová,     K. 

Vašíčková, T. Burdová

1. V roce 2021 obhájit zisk mezinárodního titulu Ekoškola.

6

7

Odpady

K. Beníšková, K. Jahodová
Zkontrolovat polepy na koších pro tříděný odpad, v případě poškození nebo 

absence polepů nedostatky odstranit.

K. Daníčková

Kaštovská, Prokešová

Plán činnosti pro šk. rok 2019 - 2020

Plnění 

SWOT

V Opavě dne 20. 9. 2019

Zpracovala: Mgr. Jana Dümlerová



Na nástěnku Ekoškoly umístit tabulku a graf srovnávající spotřebu energie a 

plynu za jednotlivé měsíce šk. roku 2019/2020 včetně finančních nákladů  za 

jednotlivé položky. 

do 10. dne každého měsíce

Graficky zpracovat spotřebu el. energie, plynu za rok 2019 ve srovnání s 

předchozími lety, výsledek umístit na nástěnku Ekoškoly.
10.01.2020

9
Předložit hospodářce školy p. Procházkové vypracovaný návrh na nákup 

reflexních těles za topná tělesa
Vašíčková, Daníčková 01.11.2019

10
Vypracovat návrh instalace pohybových čidel na WC a předložit jej 

hospodářce školy p. Procházkové. 
Brindžák 13.12.2019

V kabinetech provést monitoring volného prostoru v okolí topných těles, aby 

nedocházelo k zamezení proudění vzduchu.
29.11.2019

Se správci kabinetů a kanceláří si členové ekotýmu domluví termín kontroly, 

zpracují do tabulky, kterou zašlou J. Dümlerové a vyvěsí na nástěnku.
31.10.2019

12
Zkontrolovat stav popisků vypínačů v učebnách, v případě zjištění nedostatků 

zajistit nápravu.
Štorková, Jahodová 31.01.2020

13
Zkontrolovat, zda jsou na dveřích všech učeben vylepeny   "Zhasínejte 

prosím", v případě zjištění nedostatku zajistit nápravu.
Beníšková, Jahodová 29.11.2019

14
Zkontrolovat štítky o spotřebě vody na splachovadlech na toaletách, v 

případě jejich poškození sjednat nápravu.

          K. Kudelová (dívky)        

 D. Brindžák (chlapci)
 1.10.2019

15 Provést ve spolupráci s panem školníkem revizi vodovodních kohoutků. Prokešová 28.02.2020

16 Zajistit exkurzi školního ekotýmu na ČOV v průběhu měsíce března. Jahodová 30.01.2020

17
Prodiskutovat  s paní Danou  případné změny  v nabídce školního bufetu v 

rámci zero waste.
D. Kaštovská 30.11.2018

Prostředí Zkontrolovat stav popisků pokojových rostlin v učebnách a na chodbách.

Zmapovat pokojové rostliny v budově školy, u kterých chybí popisek.

Tvorba popisků s druhovým názvem a QR kódem

Tisk popisků a jejich laminování.

Výroba zapichovátek s popisky a jejich umístění do květináčů.

Umístění popisků do květináčů

Do obsahu VH biologie v 1. ročníku zařadit pokojové rostliny 

Analyzovat možnost přechodu na ekologicky šetrné čistící prostředky v 

provozu školy.

Zjistit, jaké čistící prostředky jsou používány správními zaměstnanci při úklidu 

školy.

Vyčíslit náklady spojené s nákupem těchto používaných prostředků

18

19

Voda

11

Energie

D. Brindžák

Kaštovská, Prokešová

D. Brindžák

SWOT

Kaštovská

03.04.2020

02.12.2019

SWOT

V Opavě dne 20. 9. 2019

Zpracovala: Mgr. Jana Dümlerová



Vyčíslit náklady na pořízení alternativních, k přírodě více šetrných čistících 

prostředků

Po konzultaci s ekonomickým úsekem školy navrhnout vedení školy přechod na 

k přírodě šetrnější prostředky

Provést revizi nástěnky ekotýmu nacházející se vedle učebny č. 303

Zvolit obsah nové nástěnky tak, aby korespondoval s jedním z témat Ekoškoly

Zvolit správce nástěnky

Provést úpravu nástěnky

Projektový Den Země D. Brindžák 22.04.2020

Brainstorming - návrh jednotlivých stanovišť a témat, která budou 

prezentována při příležitosti Dne Země na SGO
všichni 18.12.2019

22
Pověsit certifikát Ekoškoly vedle nástěnky ve spolupráci s paní učitelkou 

Novou.
K. Vašíčková 18.10.2019

23 Umístit na nástěnku Ekoškoly fotografie z předávání ekotitulu. D. Brindžák 25.09.2019

24 Na konci týdne pravidelně aktualizovat nástěnku ekotýmu Z. Kušnírová průběžně

25
Provést revizi obsahu Ekokodexu tak, aby jednotlivé výzvy byly formulovány 

pozitivně.
19.06.2020

Vytvořit odkaz pro elektronické hlasování mezi žáky. 08.04.2020

Vyvolat elektronické hlasování mezi žáky školy. 22.04.2020

Zpracovat výsledky hlasování a provést úpravu Ekokodexu. 29.05.2020

Aktualizovanou verzi Ekokodexu umístit v učebnách. K. Vašíčková 19.06.2020

26
Zajistit exkurzi tříd 1. ročníku na třídicí linku ve spolupráci s vyučujícími 

chemie a biologie.
K. Beníšková, K. Jahodová 01.04.2020

27
Realizovat přednášky týkající se šetrného přístupu k prostředí na vybraných 

mateřských školách a ZŠ členů ekotýmu.
01.04.2020

Oslovit ZŠ s nabídkou tematické přednášky, . všichni 30.01.2020

Zpracovat obsah přednášky s využitím ppt, zařazením interaktivních prvků, 

hry,… Obsah konzultovat s Mgr. S. Paterovou.

budou určeni garanti dle 

zájmu ZŠ
20.03.2020

Oslovit ZŘŠ s žádostí o přednášku na téma "Jak dobře prezentovat?". Domluvit 

termín přednášky.
D. Brindžák 18.12.2019

28 Využívat web ekotýmu  všichni průběžně

Seznámit se s podobou webu našeho ekotýmu všichni 18.10.2019

Oslovit Mgr. P. Vaňka s žádostí na umístění odkazu na náš web na 

www.slezgymopava.cz
L. Štorková 31.10.2019

Spravovat a pravidelně aktualizovat web ekotýmu L. Štorková průběžně

Zpracovat projekt na podporu aktivit v zahradách J. Dümlerová 17.10.2019

D. Brindžák

19

20

21

A. Prokešová, D. Kaštovská 22.04.2020

D. Brindžák 02.12.2019

SWOT - vytipovat šternější prostředky - cena X výkon

v rámci 1 vyučovacího dne zařadit napříč předměty 1 z 

témat Ekoškoly - SWOT

SWOT

zapojit se do akce Ukliďme Česko, úklid lesa ve spoluprací S 

M. Hrstkovou - ekotým

SWOT

V Opavě dne 20. 9. 2019

Zpracovala: Mgr. Jana Dümlerová


