
PLÁN ČINNOSTÍ – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

VODA 

Cíle činnosti odpovídá termín plnění stav plnění 

NEZAPOMEŇ VRACET 
VODU ZPĚT DO PŘÍRODY, 
POTŘEBUJE JI. 

Na zálivku v atriu školy využívat 
dešťovou vodu 

učitelé pracovních činností Září, letní měsíce splněno 

Kontrola těsnosti kohoutků pan školník průběžně splněno 

Informační cedulky o šetření vodou Ekotým Září 2019 splněno 

Šetřit vodou Všichni, žáky poučí  třídní učitelé průběžně splněno 

Kontrola spotřeby vody pan školník průběžně splněno 

Používání šetrných čisticích 
prostředků 

uklízečky průběžně splněno 

Využívání pítek na chodbách všichni průběžně splněno 

 

  



PROSTŘEDÍ 

Cíle činnosti odpovídá termín plnění stav plnění 

STAREJME SE O 
PROSTŘEDÍ, AŤ SE NÁM 
TU LÍBÍ. 

Využívání nástěnek na chodbách 
k výstavě prací žáků. 

všichni průběžně 
splněno 

Pečovat o pozemek školy. všichni průběžně splněno 

Využívat atrium i přilehlou zahradu 
k výuce. 

všichni v jarních a letních měsících 
splněno 

Výuka v lese všichni průběžně splněno 

K trávení volných hodin využívat PC 
učebnu, knihovnu školy. Před budovou 
školy dopravní hřiště. 

dozor v učebnách průběžně 
splněno 

Pečovat o květiny ve třídách i na 
chodbách. 

třídní služba, paní 
vychovatelky 

průběžně 
splněno 

Úklid okolí školy všichni průběžně splněno 

Projekt „Život v zeleni“ - MŽP 
Mgr. Alena Grajciarová, 
Ing. Bc. Radka Nevečeřalová 

Červen 2020 
splněno 

Realizace projektu „Život v zeleni“ 

Mgr. Alena Grajciarová, 
Ing. Bc. Radka Nevečeřalová 
Mgr. Pavla Blahušová 
Jiří Kordula - školník 

Červen 2020 

splněno 

Interaktivní tabule do více tříd Mgr. Alena Grajciarová - 
Nelze splnit 
z finančních důvodů 

Skříňky v šatnách Mgr. Alena Grajciarová - 

Nebude realizováno, 
šatny jsou vzdušné, 
hygienické a 
přehledné, žáci mají 
osobní skříňky ve 
třídách 



Více pohovek na chodbách Mgr. Alena Grajciarová - 

Nebude realizováno 
z důvodu 
bezpečnosti a 
požárních předpisů 

 Obnova vybavení školní dílny – projekt 
Podpora vybavení dílen v základních 
školách 
 

Mgr. Alena Grajciarová, 
Ing. Bc. Radka Nevečeřalová 
Mgr. Pavla Blahušová 

Do června 2020 splněno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERGIE 

Cíle činnosti odpovídá termín plnění stav plnění 

ŠETŘI, KONTROLUJ, UPOZORŇUJ A 
VYŘEŠ! 

Kontrola termoventilů pan školník průběžně splněno 

Informační cedulky o šetření energií Ekotým září 2019 splněno 

Šetřit energií – větrat krátce a 
intenzivně, nevětrat u čidel, 
zbytečně nesvítit při zatažených 
žaluziích 

Všichni - žáky poučí třídní učitelé průběžně 

splněno 

Kontrola spotřeby energie pan školník, paní účetní průběžně splněno 

Kontrola popsání vypínačů Ekotým říjen 2019 splněno 

Výměna světel za úsporná – ve 
třídách 

pan školník, paní ředitelka průběžně 
splněno 

Výměna světel za úsporná – na 
chodbách 

pan školník, paní ředitelka průběžně 
splněno 

 

 

  



ODPADY 

Cíle činnosti odpovídá termín plnění stav plnění 

PŘEDTÍM, NEŽ NĚCO VYHODÍŠ, 
ZAMYSLI SE, ZDA TO JEŠTĚ NELZE 
VYUŽÍT! 
SNAŽME SE O SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ 
ODPADU. 

Třídění odpadů všichni průběžně splněno 

Využívání odpadů ve výuce všichni průběžně splněno 

Kompostování pracovní činnosti průběžně splněno 

Celoroční soutěž sběrových aktivit 
Všichni, Mgr. Igor Šiška (papír),  
Mgr. Michaela Navrátilová (kaštany, 
PET vršky) 

zahájení září 2019 
splněno 

Nákup ve velkých baleních Paní Kurtinová průběžně splněno 

Vynášení košů na tříděný odpad 
Žáci ekologického semináře, 
pracovních činností 

průběžně 
splněno 

Oboustranné kopírování učitelé průběžně splněno 

Sběr železa  Pan školník červen 2020 splněno 

Zvýšení počtu popelnic na bioodpad 
– žádost na Technické služby Zlín 

Paní asistentka září 2019 
splněno 

 

 

  



 

DOPRAVA 

cíle činnosti odpovídá termín plnění stav plnění 

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 
Výuka na dopravním hřišti učitelé, školní družina 

podzimní, jarní a 
letní měsíce 

splněno 

Dopravní výchova ve 4. ročníku učitelé 4. ročníků průběžně splněno 

Využívat školní autobus, kola všichni průběžně splněno 

Upozornit rodiče, aby nejezdili do 
areálu školy 

Mgr. Alena Grajciarová 
září 2019, 
opakovat 

splněno 

Upozornit rodiče, aby nejezdili do 
areálu školy 

Ekotým 
zahájení listopad 
2019 

splněno 

Účast na Dni bez aut Ing., Bc. Radka Nevečeřalová září 2019 splněno 

Více parkovacích míst Mgr. Alena Grajciarová - 
Nelze realizovat 
z prostorových 
důvodů 

 

 

  



BIODIVERZITA 

Cíle činnosti odpovídá termín plnění stav plnění 

POZNÁVEJME PROSTŘEDÍ, VE 
KTERÉM ŽIJEME. 

Využívání okolí školy pro výuku všichni průběžně splněno 

Sbírka pro útulek Ekotým březen 2020 splněno 

Péče o zookoutek Mgr. Simona Wunderle průběžně splněno 

 

  



 

JÍDLO 

Cíle činnosti odpovídá termín plnění stav plnění 

BER SI JEN TO, CO SNÍŠ! Podpora nákupu regionálních 
potravin ve školní jídelně 

vedoucí školní kuchyně průběžně 
splněno 

Ovoce do škol paní ředitelka průběžně splněno 

Příprava školních svačinek vedoucí školní kuchyně průběžně splněno 

Pěstování bylinek, zeleniny učitelé pracovních činností 
v letních měsících 
bylinky – trvale 

splněno 

Obědy pro sociálně slabé zdarma paní Kurtinová – asistenta ŘŠ průběžně splněno 

Výběr z více jídel vedoucí školní kuchyně - 
Nelze realizovat 
z personálních 
důvodů 

Málo místa v jídelně paní ředitelka - 

Prostory v jídelně 
jsou dostačující, 
vždy si všichni 
sedli. 

 


