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Zpráva z auditu programu Ekoškola 
 

Název školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice 

Adresa školy 
ZŠ a MŠ Čáslavice 
675 24 Čáslavice 110 

Jméno ředitele školy Mgr. Petr Blecha 

Jméno koordinátora 
programu 

Ing. Marie Kružíková 

Datum auditu 24. 11. 2015 

Jména auditorů 
Mgr. Tereza Velehradská 
Mgr. Barbora Janíčková 

První žádost o třetí titul Ekoškola 

 
1. Splnění kritérií 

 

 
7 kroků Ekoškoly 

 

 

 
Ekologický provoz školy 

 
Základními 4 tématy, kterými byste se měli zabývat, jsou Odpady, Prostředí školy, Energie a Voda. Ve 
vašem plánu byste měli pracovat minimálně s 2 vybranými tématy. 
Ve vybraných tématech musí být splněna minimálně 4 základní kritéria a minimálně 3 volitelná 
kritéria. 

 
 
 
 
 

Krok (počet požadovaných kritérií) Počet splněných kritérií 
1. Ekotým (9) 8 

2. Analýza (4) 9 

3. Plán činností (3) 6 

4. Monitorování a vyhodnocování (2) 2 

5. EV ve výuce (2) 4 

6. Informování a spolupráce (5) 8 

7. Ekokodex (2) 5 
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Zpracované téma Počet splněných ZK Počet splněných VK 
Odpady 9,5 6 

Voda 4 4 

Energie 6 4 

Prostředí školy 5,5 2,5 

 
Pokud je školní jídelna pod správou školy, musí si vybrat minimálně 2 VK ze ŠKOLNÍ JÍDELNY. 

Počet splněných VK 4,5 

 
 

 

2. Slovní hodnocení školy 
Níže (od strany 7) naleznete kritéria a indikátory s označeným dosaženým počtem bodů 
 a kritéria ekologického provozu školy. 
 

2.1. Shrnutí kvality realizace programu na škole: 
Program Ekoškola je v základní škole Čáslavice realizován především díky energii a nadšení 
paní koordinátorky Kružíkové, na jejíchž bedrech leží metodická práce se sedmi kroky 
(vyhodnocení Analýzy, sestavení Plánu činností, monitorování i Environmentální výchova ve 
výuce). Její velkou podporou je pan starosta Vladimír Bartes, žákovský Ekotým, provozní 
zaměstnanci školy a někteří kolegové. Naprostá většina aktivit v rámci programu se odehrává 
ve volném čase a předmětech vyučovaných paní koordinátorkou. Velmi kladně hodnocený 
pedagogy i samotnými žáky je již zavedený každoroční celoškolní projekt „Předáváme 
štafetu“, kdy nejstarší žáci vzdělávají v tématech Ekoškoly mladší ročníky, včetně mateřské 
školy. V minulém roce se podařilo získat obci finance na realizaci přírodní zahrady na 
obecních pozemcích. Přírodní zahrada vznikla na základě podnětu a návrhů Ekotýmu, který 
se inspiroval v blízké Ekoškole (ZŠ Domamil). 

 
2.2. Přehled silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech 
 
Ekotým 
Silné stránky: Ekotým stojí na dobrovolném zapojení žáků, kteří jsou pro aktivity vnitřně 

motivovaní. Členové Ekotýmu předávají informace do svých tříd, zapojeni jsou však i žáci 
mimo Ekotým (díky realizaci aktivit v různých předmětech, především volitelné ekologii na 
druhém stupni). Úzká spolupráce je i s provozními zaměstnanci (paní uklízečka denně 
hodnotí a váží množství odpadů v jednotlivých třídách). Podporou je i dobrá spolupráce s 
panem starostou. 
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Slabé stránky a doporučení: Žákovský Ekotým tvoří samostatní žáci (sami zodpovědně 

realizují konkrétní svěřené úkoly), přesto chybí větší podíl na realizaci sedmi kroků. 
K předávání samostatnosti žákům a pomoci paní koordinátorce by mohlo přispět rozdělení 
rolí (fotograf, „PR“ reportér, dohled nad realizací Plánu činností, apod.). 

 
Analýza 
 
Silné stránky: Analýza je realizována každý rok ve všech oblastech, zpočátku s pracovními 

listy Ekoškoly, nyní pomocí dotazníků sestavených podle pracovních listů. Díky tomu je 
možné zpracovat každoročně srovnání mezi jednotlivými roky. 
 
Slabé stránky a doporučení: Analýzu zpracovávají žáci v rámci předmětu ekologie, 

přehledný výstup sepsaných silných a slabých stránek a srovnání mezi roky zpracovala paní 
koordinátorka. Ekotým na schůzkách byl s výstupem seznámen a mohl jej připomínkovat. 
Žáci pomohli spíše se zpracováním na počítači. Větší zapojení žáků do vyhodnocení Analýzy a 
srovnávací Analýzy by mohlo vést k větší žákovské iniciativě a přenosu slabých stránek do 
Plánu činností. O výstupech z Analýzy v jednotlivých tématech doporučujeme informovat i 
v rámci projektu „Předáváme štafetu“. 

 
Plán činností 

 
Silné stránky: Plán činností je přehledný, strukturovaný, rozdělený pro každou oblast 

zvlášť, rozepsaný na celý školní rok.  
 
Slabé stránky a doporučení: V Plánu činností jsou některé aktivity, které přímo s daným 

tématem nesouvisí, nebo málo odráží výstupy z Analýzy (slabé stránky, na kterých chce škola 
zapracovat). Plán činností doporučujeme zveřejnit, např. na nástěnce a svěřit zodpovědnost 
za jeho naplňováním některému z žáků Ekotýmu.  
 
Monitorování a vyhodnocování 
 
Silné stránky: Pravidelné monitorování a vyhodnocování je zavedené ve třídění odpadů, 

které denně hodnotí paní uklízečka a měsíční souhrny i s množstvím vyprodukovaného 
odpadu jsou zveřejněny na nástěnce.  
 
Slabé stránky a doporučení: Monitorování a vyhodnocování Plánu činností provádí paní 

koordinátorka, kde hodnotí splnění krátkodobé aktivity nebo plnění dlouhodobých 
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(pravidelných) aktivit. Hodnocení by bylo lepší směřovat k tomu, jak která aktivita naplnila 
stanovený cíl. Cílům i hodnocení jejich naplňování doporučujeme věnovat čas na delších 
schůzkách a zapojit do těchto aktivit žáky. Zvažovat s žáky například: Proč tuto aktivitu 
zařazujeme, k čemu je dobrá? Odpovídá to některé slabé stránce z Analýzy, kterou tímto 
zlepšujeme? Nebo je aktivita dobrá pro naplňování metodiky sedmi kroků?. Pro zlepšení 
orientace žáků v práci podle 7 kroků Ekoškoly doporučujeme využít Příručku pro žáky na 
webových stránkách Ekoškoly. 
 
Environmentální výchova ve výuce 
 
Silné stránky: Paní koordinátorka s entuziasmem zahrnuje environmentální témata do 

všech předmětů, které vyučuje. Velký prostor pro realizaci různých aktivit poskytuje volitelný 
předmět Ekologie, v rámci kterého se žáci seznámí postupně se všemi tématy programu 
Ekoškola. Informovanost a znalosti žáků v problematice jsou na vysoké úrovni. Podle potřeby 
se daří zapojovat i ostatní pedagogy. 

 
Slabé stránky a doporučení: Zachování volitelného předmětu Ekologie se nám jeví jako 

velmi užitečné a prospěšné. 

 
Informování a spolupráce 
 
Silné stránky: Členové Ekotýmu informují o dění a aktivitách probíraných na schůzkách ve 

svých třídách. Vzhledem k velikosti školy také není problém informování napříč 
pedagogickým sborem. Předávání znalostí v jednotlivých tématech se osvědčilo pomocí 
projektu „Předáváme štafetu“, v rámci kterého si deváťáci připravují pro mladší spolužáky 
vlastní aktivity (prezentace, kvízy, hry, plakáty) na témata Ekoškoly. Nadstandardní je také 
spolupráce se zřizovatelem, pan starosta umožnil na části obecního pozemku (místo části 
plánovaného hřiště) vybudovat přírodní zahradu. Inspirativní je také vzájemná spolupráce 
s blízkou Ekoškolou (ZŠ Domamil). 
 

Slabé stránky a doporučení: Žáci Ekotýmu i ostatní žáci školy mají dobré povědomí o 

ekologických souvislostech, ale velmi málo vědí o výstupech z provedených Analýz a o Plánu 
činností. Ve školním časopise jsou informace o jednotlivých akcích, ale chybí informace a 
návaznost na program Ekoškola. Stejně tak se příliš nedaří zveřejňovat články o realizaci 
programu Ekoškola v regionálním tisku. I přes řadu aktivit školy v jiných oblastech bychom 
uvítali další podporu programu Ekoškola ze strany nového vedení. 
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Ekokodex 
 
Silné stránky: Ekokodex je srozumitelný a z chodu školy je patrné, že se jím naprostá 

většina řídí. Všichni žáci školy jsou s Ekokodexem seznámeni. Ekotým se k Ekokodexu 
pravidelně vrací, jednotlivé třídy si jej upravují do třídních Ekokodexů. Letos byl rozšířen o 
nové pravidlo „Šíříme ekologické myšlení a chování ve škole, doma i na veřejnosti“.  
 

Slabé stránky a doporučení: Nadále aktivně s Ekokodexem pracovat. 

 
Ekologický provoz školy 
 
Vybraná témata: Škola se věnuje tématu Odpady, Prostředí školy, Voda, Energie, Doprava 

i tématu Šetrný spotřebitel. Ke čtyřem základním tématům je zpracovaná Analýza, 
srovnávací Analýza a Plány činností. Poslední dvě jsou zahrnuta v předmětu Ekologie a 
informace šířeny i prostřednictvím projektu „Předáváme štafetu“. 
 
Silné stránky: Nejrozsáhleji se škola věnuje tématu Odpady, které i díky dlouhé historii má 

velmi dobře zvládnuté: tříděny jsou prakticky všechny druhy odpadů včetně bioodpadu, žáci 
znají a aplikují zásady pro minimalizaci vzniku či další využívání odpadu, podílí se na úklidu 
obce a nejbližšího okolí a umožňují třídění i veřejnosti (elektroodpad, baterie, hliník, sběrové 
akce na papír). Komplikovanější situace je v ostatních tématech, které ovlivňuje umístění 
školy v budově s dalšími subjekty a nedostatek prostoru. Pro úsporu energie se podařilo 
položit dveřní prahy, bez kterých docházelo k velkým únikům a průvanu. Škola se také 
zapojila do projektu 50/50, kdy žáci měřili intenzitu světla a množství CO2 a podle toho 
přizpůsobují svícení či větrání. V tématu vody oceňujeme používanou škálu čistících a 
úklidových prostředků (kromě běžných chlorových přípravků se používají výrobky z Missivy 
nebo pro vytírání i octová voda). 
 

Slabé stránky a doporučení: Po částečné změně obsazení objektu (místo obchodu další 

prostor školky) je dle slov pana školníka možné sledovat spotřebu vody a energie zvlášť za 
ostatní subjekty a odděleně za školu (školu, školku a školní jídelnu společně), což by bylo 
určitě dobré využít. Vnitřní prostředí školy poskytuje jen minimum možnosti pro změny (není 
prostor pro více květin, žáky vysněný zookoutek nebo relaxační prostory), zato je možné 
využívat obecní pozemky s altánem, hřištěm a nyní budovanou přírodní zahradou (např. 
alespoň pro odpolední schůzky Ekotýmu v teplejších měsících).  
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2.3. Závazná doporučení, která je třeba naplnit do příštího auditu 
Za zásadní pro další období považujeme větší podíl žáků na sedmi krocích a pochopení 
návaznosti jednotlivých kroků. Ekotým by měl být tím, kdo sestavuje Plán činností na základě 
výstupů z Analýzy, i tím, kdo monitoruje a vyhodnocuje jeho plnění. Žáci by měli být schopni 
vysvětlit, co dosud realizovali, co dalšího je naplánováno a proč (jakých cílů chtějí jakými 
aktivitami dosáhnout). 

 
 
 

Komise jmenovaná ředitelem TEREZA, vzdělávací 
centrum, z. ú. uděluje Základní škole Čáslavice  

titul Ekoškola. 
 
 
 

Jména a podpisy členů komise    
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . .  
Mgr. Petr Daniš         Mgr. Petra Šimonová       Ing. Jan Smrčka 

 
 

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 
Národní koordinátor programu Ekoškola 

Haštalská 17, 110 00, Praha 1 
Tel: 224 816 868, fax. 224 819 161 

 E-mail: ekoskola@terezanet.cz; www.ekoskola.cz
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Kritéria k auditu 
 

1. Ekotým (je třeba splnit 9 kritérií) 
1.1. Složení Ekotýmu 

 
1. 2. 3. 4. 

Členy Ekotýmu jsou: 

- žáci, 

- koordinátor programu ve škole, 

- další učitel,  

- zástupce vedení školy a 

zástupce provozních 

zaměstnanců,  

- další dospělá osoba (rodič, 

zástupce obecního úřadu, 

zástupce místní neziskové 

organizace, zástupce 

spolupracující školy apod.). 

Členy Ekotýmu jsou: 

- žáci, 

- koordinátor programu ve škole, 

- další učitel,  

- zástupce vedení školy 

a zástupce provozních 

zaměstnanců. 

Členy Ekotýmu jsou: 

- žáci, 

- koordinátor programu ve škole,  

- další učitel, 

- zástupce vedení školy nebo 

zástupce provozních 

zaměstnanců. 

 

Členy Ekotýmu jsou: 

- žáci,  

- koordinátor programu ve škole,  

- další dospělá osoba ze školy. 

  

1.2. Zastoupení tříd v Ekotýmu  
1. 2. 3. 

Členy Ekotýmu jsou zástupci 

většiny různých tříd a ročníků; je 

zastoupen 1. a 2. stupeň.1 

Členové Ekotýmu jsou zástupci 

více ročníků/tříd. 1 

Členové Ekotýmu jsou zástupci 

jednoho ročníku. 

                                                 
1 U malotřídních škol se počítá s jednou třídou. 



  

8 
 

 
1.3. Role2 v Ekotýmu 

1. 2. 3. 4. 

Role v Ekotýmu jsou rozděleny cíleně. Každý 

člen Ekotýmu umí svou roli popsat.  

Role v Ekotýmu jsou 

rozděleny cíleně.  

Rozdělení rolí v Ekotýmu je náhodné, vždy 

podle aktuální situace či úkolu. 

Role v Ekotýmu nejsou 

rozděleny.  

 

1.4. Posilování týmové spolupráce v Ekotýmu 

1. 2. 3. 4. 

Koordinátor programu 

dlouhodobě a cíleně pracuje 

s aktivitami, které posilují 

týmovou spolupráci. 

Koordinátor programu pravidelně 

zařazuje aktivity, které posilují 

týmovou spolupráci. 

Koordinátor programu zařazuje 

aktivity k posilování týmové 

spolupráce jen v případě, že se 

objeví problémy. 

Koordinátor programu nepracuje 

na týmové spolupráci. 

   

1.5. Pravidla fungování v Ekotýmu 

1. 2. 3. 4. 

Členové Ekotýmu (především 

žáci) si společně stanovili 

pravidla fungování týmu 
(komunikace, rozdělení rolí 

a odpovědnosti apod.). V případě 

potřeby upozorní na nedodržování 

pravidel. 

Koordinátor programu navrhl 

pravidla fungování a členové 

Ekotýmu je připomínkovali a 

doplnili. Členové Ekotýmu 

v případě potřeby upozorní na 

nedodržování pravidel. 

Koordinátor programu vytvořil 

pravidla fungování, Ekotým 

s nimi byl seznámen. 

Ekotým pracuje bez stanovených 

pravidel fungování. 
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1.6. Vedení schůzek Ekotýmu 

1. 2. 3. 4. 

Žáci svolávají schůzky a vedou 

je. 

Žáci svolávají schůzky a zčásti 

se podílí na jejich vedení. 

Žáci svolávají schůzky, 

koordinátor programu schůzky 

vede. 

Koordinátor programu svolává 
a vede schůzky. 

 

1.7. Intenzita schůzek Ekotýmu 

1. 2. 3. 4. 

Členové Ekotýmu se scházejí 

častěji než 1x za měsíc. 

Minimálně 1 schůzka za 2 

měsíce trvá alespoň jednu 

vyučovací hodinu. 

Členové Ekotýmu se scházejí 

častěji než 1x za 2 měsíce. 

Schůzka trvá alespoň jednu 

vyučovací hodinu.  

Členové Ekotýmu se scházejí 1x 

za 2 měsíce. Schůzka trvá aspoň 

1 vyučovací hodinu.  

Členové Ekotýmu se schází 1x za 

2 měsíce. Schůzka je kratší než 

1 vyučovací hodina. 

 

 
 

1.8. Obsah schůzek 
1. 2. 3. 4. 

Na schůzkách se mluví 

o aktuálních úkolech a 

dlouhodobých cílech. Úkoly 

vznikají z iniciativy žáků. 

Na schůzkách se mluví 

o aktuálních úkolech a 

dlouhodobých cílech. Úkoly 

vznikají z iniciativy koordinátora 

programu. 

 

Na schůzkách se mluví 

o aktuálních úkolech. 

Na schůzkách se mluví 

o záležitostech, které nesouvisejí 

s programem Ekoškola. 
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1.9. Struktura zápisů  

1. 2. 3. 4. 

Na jednání Ekotýmu jsou 

pořizovány zápisy, které obsahují 

tyto informace: 

- kdo byl přítomen; 

- o jakém tématu se mluvilo; 

- jaké z diskuse vyplývají závěry 

a úkoly. 

Na jednání Ekotýmu jsou 

pořizovány zápisy, které obsahují 

tyto informace: 

- kdo byl přítomen; 

- o jakém tématu se mluvilo; 

- jaké ze schůzky vyplývají 

závěry. 

Na jednání Ekotýmu jsou 

pořizovány zápisy, které obsahují 

tyto informace:  

- kdo byl přítomen;  

- o jakém tématu se mluvilo. 

 

Na jednání Ekotýmu jsou 

pořizovány zápisy bez jakékoli 

struktury.  

 

 

1.10. Odpovědnost za psaní zápisů 

1. 2. 3. 4. 

Zápisy pořizuje vždy žákovský 

člen Ekotýmu (jeden zvolený člen 

nebo se žáci střídají). 

Zápisy pořizují žáci, kteří jejich 

formát konzultují 

s koordinátorem programu. 
 

Zápisy pořizuje koordinátor 

programu, občas žák určený 

koordinátorem programu.  

 

Zápisy pořizuje vždy 

koordinátor programu. 
 

Paní koordinátorka Kružíková sestavuje zápisy ze schůzek, které potom určený žák přehledně přepíše za účelem zveřejnění probíraného 

programu na nástěnce. 
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1.11. Práce se zápisy 

1. 2. 

Se zápisy se pracuje při dalších 

schůzkách. 

Se zápisy se při dalších schůzkách 

nepracuje.  

 

1.12. Přístupnost zápisů 
1. 2. 3. 

Zápisy ze schůzek jsou přístupné 

ostatním, aby si je mohli 

prostudovat (na nástěnce, 

v knihovně, ve sborovně). 

Zápisy ze schůzek jsou přístupné 

pouze členům Ekotýmu. 

Zápisy jsou uloženy 

u koordinátora programu. 

 

Ocenění: 

 Ekotým se schází o velké přestávce 1x za dva týdny ve čtvrtek a projednává aktuální úkoly a plány na nejbližší dny a týdny. Jednou za měsíc 

proběhne „velká“ schůzka Ekotýmu po vyučování, kde je prostor věnovat se Analýze, plánování nebo větším projektům a akcím.  

 Na pravidelných schůzkách se schází 13 žáků ze 4. - 9. tříd a paní koordinátorka Kružíková, paní učitelka Zikmundová, pan školník, paní 

uklízečka a za veřejnost paní Ryglová. Paní koordinátorka přenáší své nadšení na žáky, kteří s ní i spolu ochotně spolupracují. 

 Celý Ekotým je založen na principu dobrovolnosti.  

 V Ekotýmu je dostatek nových členů, kteří letos přišli ze 4. třídy. 

 Ekotýmu a paní koordinátorce se daří zapojovat do činností i další žáky (např. akce Předáváme štafetu, kterou realizuje celá 8. a 9. třída). 

 Ekotým společně absolvoval návštěvu na Ekoškole v obci Domamil, kde načerpal inspiraci a chuť do další činnosti. 
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Doporučení: 

 Žáci v Ekotýmu jsou schopní a motivovaní a jistě by jim prospěla předaná odpovědnost za konkrétní činnost. Rozdělení rolí v Ekotýmu také ulehčí 

paní koordinátorce, přestože zpočátku než se děti do rolí dostanou se zdá, že je naopak třeba vynaložit energie více. Žáci by si mohli rozdělit 

například tyto role: péče o nástěnku Ekoškoly, vedení části schůzek, pořizování zápisů a jejich umisťování na nástěnku, fotografování, zpracování 

údajů o množství odpadů a jejich umístění na nástěnku, zapisování služeb na budoucí zahrádku…) 

 Ekotým by jako skupinu utužilo, kdyby žáci společně jeli na nějakou akci nebo výlet, který by byl určený jen pro ně a měl by tématiku související 

s Ekoškolou. 

 Zápis by mohl být psán s ohledem na potřeby Ekotýmu - aby v jeho závěru byly konkrétní úkoly pro konkrétní žáky. Žáci si pak mohou na 

nástěnce sami zkontrolovat, jaké úkoly mají plnit a do kdy. 

 

2. Analýza (je třeba splnit 4 kritéria) 
2.1. Realizace Analýzy ve škole 

1. 2. 3. 4. 

Analýzu prováděli žáci 

z různých tříd pod vedením 

Ekotýmu spolu s koordinátorem 

programu a s dalšími učiteli 

nebo zástupci další skupiny 

(vedení, provozní zaměstnanci). 

 

 

Analýzu prováděli žáci 

z Ekotýmu spolu 

s koordinátorem programu 
a s dalšími učiteli nebo zástupci 

další skupiny (vedení, provozní 

zaměstnanci) a s přispěním 

dalších žáků, kteří se zapojili 

prostřednictvím anket 

a dotazníků. 

Analýzu prováděli žáci 

z Ekotýmu spolu 

s koordinátorem programu 

a dalšími učiteli nebo zástupci 

další skupiny (vedení, provozní 

zaměstnanci). 

 

Analýzu prováděli žáci 

z Ekotýmu spolu 

s koordinátorem programu. 
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2.2. Zpracování výsledků Analýzy 

1. 2. 3. 4. 

Výsledky Analýzy zpracoval 

Ekotým a třídy, které se podílely 

na sběru dat pro Analýzu. 

Výsledky Analýzy zpracovali3 

společně všichni členové 

Ekotýmu.  
 

Výsledky Analýzy zpracoval 

koordinátor programu.   

 

Výsledky Analýzy pouze zapsal 

koordinátor programu, dále se 

s nimi nepracovalo.   

 

Analýzu zpracovávali žáci 8. a 9. třídy s paní koordinátorkou v rámci předmětu Ekologie s použitím pracovních listů Ekoškoly. 

 

2.3. Realizace Analýzy ve výuce 

1. 2. 3. 4. 

Práce na Analýze se probírala na 

schůzkách Ekotýmu a byla 

zařazena do předmětů 

vyučovaných koordinátorem 

programu a dalšími učiteli 

v různých třídách. 

Práce na Analýze se probírala na 

schůzkách Ekotýmu a byla 

zařazena do předmětů 

vyučovaných koordinátorem 

programu v různých třídách. 

Práce na Analýze se probírala na 

schůzkách Ekotýmu a byla 

zařazena do předmětů 

vyučovaných koordinátorem 

programu v jedné třídě. 

Práce na Analýze se probírala 

pouze na schůzkách Ekotýmu. 

 

                                                 
 

3 Zpracování = zapsání výsledků, jejich zhodnocení a navržení cílů, úkolů a opatření na základě zjištěných skutečností. 
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2.4. Rozsah Analýzy 

1. 2. 

Analýza pokrývá všechny 4 

základní oblasti (odpady, 

energie, voda, prostředí školy). 

Při Analýze se využívají pracovní 

listy Ekoškoly, k nimž jsou 

přidány otázky a specifikace 

konkrétní školy. 

Analýza pokrývá všechny 4 

základní oblasti (odpady, 

energie, voda, prostředí školy). 

Při Analýze se využívají pracovní 

listy Ekoškoly. 

 

2.5. Výstup z Analýzy 
1. 2. 3. 4. 

Výstupem je přehled silných 

a slabých stránek obsahující 

tematicky uspořádané 

informace, které popisují 

výchozí stav v jednotlivých 

oblastech (odpady, energie, voda, 

prostředí školy), a  

také tabulky s údaji o spotřebě 

(např. spotřeba vody, energií, 

vyprodukovaného odpadu) nebo 

výsledky Ekostopy. 

Ve vybraných oblastech jsou 

stanoveny priority pro řešení 

Výstupem je přehled silných 

a slabých stránek obsahující 

tematicky uspořádané 

informace, které popisují 

výchozí stav v jednotlivých 

oblastech (odpady, energie, voda, 

prostředí školy) a  

také tabulky s údaji o spotřebě 

(např. spotřeba vody, energií, 

vyprodukovaného odpadu) nebo 

výsledky Ekostopy. 

 

Výstupem je přehled silných 

a slabých stránek obsahující 

tematicky uspořádané 

informace, které popisují 

výchozí stav v jednotlivých 

oblastech (odpady, energie, voda, 

prostředí školy).  

Výstupem je sled informací 

týkajících se výchozího stavu 

v jednotlivých oblastech (odpady, 

energie, voda, prostředí školy). 

 



  

15 
 

úkolů. 

 

2.6. Seznámení s Analýzou 

1. 2. 3. 4. 

Ekotým s výsledky Analýzy seznámil 

další učitele nebo žáky, kteří o nich 

informují ve třídách, a také vedení školy a 

provozní zaměstnance. Výsledky jsou 

zveřejněny na nástěnce, ve školním 

časopise nebo na webu školy. Ekotým 

s výsledky seznámil i další, které provoz 

školy zajímá – např. rodiče, média a 

zřizovatele školy. 

Ekotým s výsledky Analýzy 

seznámil další učitele nebo žáky, 

kteří o nich informují ve třídách, a 

také vedení školy a provozní 

zaměstnance. Výsledky jsou 

zveřejněny na nástěnce, ve 

školním časopise nebo na webu 

školy.  

Výsledky jsou zveřejněny 

na nástěnce, ve školním 

časopise nebo na webu 

školy.  

S výsledky jsou seznámeni 

pouze žáci, kteří na 

Analýze pracovali. 

 

2.7. Dotazníky 
1. 2. 3. 4. 

V rámci programu byl vytvořen 

alespoň jeden dotazník nebo 

anketa týkající se programu 

Ekoškola. Dotazování se 

zúčastnila celá škola a také 

rodiče a veřejnost. 

V rámci programu byl vytvořen 

alespoň jeden dotazník nebo 

anketa týkající se programu 

Ekoškola. Dotazování se 

zúčastnila celá škola a také 

rodiče. 

V rámci programu byl vytvořen 

alespoň jeden dotazník nebo 

anketa týkající se programu 

Ekoškola. Dotazování se 

zúčastnila celá škola. 

V rámci programu byl vytvořen 

alespoň jeden dotazník nebo 

anketa týkající se programu 

Ekoškola. Dotazování se 

zúčastnily některé třídy. 
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2b. Obhajoba – třetí titul: srovnávací Analýza (je třeba splnit všechna kritéria) 
2b.1. Výstup z Analýzy 

1. 2. 

Výstupy srovnávací Analýzy jsou 

zhodnoceny a interpretovány ve 

vztahu k předchozí Analýze. 

Srovnávací Analýza je provedena 

ve 3 oblastech, které byly 

předmětem předchozího Plánu 

činností. Pracuje s výsledky 

Ekostopy. 

Srovnávací Analýza pouze 

odlišuje nová zjištění od těch 

předchozích. Nezdůvodňuje 

nová zjištění. Je provedena ve 3 

oblastech, které byly předmětem 

předchozího Plánu činností. 

Pracuje s výsledky Ekostopy. 

Výsledky srovnávací analýzy byly zpracovány paní koordinátorkou.  
 

2b.2. Rozsah Analýzy 

1. 2. 

Analýza pokrývá všech 5 

základních oblastí (odpady, 

energie, voda, prostředí školy, 

doprava). Při Analýze se 

využívají pracovní listy 

Ekoškoly, k nimž jsou přidány 

otázky a specifikace konkrétní 

školy. 

Analýza pokrývá všech 5 

základních oblastí (odpady, 

energie, voda, prostředí školy, 

doprava). Při Analýze se 

využívají pracovní listy 

Ekoškoly. 

Analýza pokrývá 4 oblasti (odpady, energie, voda, prostředí školy).  
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Ocenění: 

 Provedená analýza pěkně rekapituluje silné a slabé stránky školy.  

 Výsledky analýzy jsou šikovně rozděleny podle témat Ekoškoly.  

 Do analýzy nebyl zapojen jen Ekotým, ale také celá 8. a 9. třída, které mají s paní koordinátorkou předmět Ekologie a výrazně zapracovaly na její 

realizaci. 

 

Doporučení: 

 Prezentovat výsledky analýzy viditelně ve škole (buď na nástěnce Ekoškoly nebo na jiném vhodném místě), příp. na webových stránkách školy, 

aby se s nimi mohli všichni ve škole (příp. veřejnost) seznámit a přemýšlet nad jejími výsledky a nad posunem, kterým škola prošla. Pro členy 

Ekotýmu bude motivující vidět přehledně vyjádřené a zpracovaní vše, co už dokázali.  

 Do zpracování přehledu silných a slabých stránek a srovnávací analýzy (porovnání mezi jednotlivými roky) více zapojit Ekotým. V případě, že se 

silné a slabé stránky nemění a není mnoho rozdílů, které by se mezi jednotlivými roky daly porovnat („máme to tak nějak furt stejné“), bylo by 

dobré zaměřit se na nějakou oblast detailněji tak, aby bylo možné určitý posun pojmenovat a rozlišit. 

 

Závazná doporučení do příštího auditu: 

 Zařadit vždy příslušný výsledek analýzy do informací při akci Předáváme štafetu, které starší žáci předávají mladším. Např. až bude téma Voda, 

zařadit zjištěnou spotřebu vody ve škole a např. ji přirovnat k nějaké vodní ploše, kterou si děti dokáží představit. Dále sdělit žákům, jak se 

spotřeba změnila za poslední období, jaká opatření se ve škole dělají za účelem úspory vody, co jsou ekologicky šetrné výrobky a které a proč se 

ve škole používají, apod. 
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3. Plán činností (je třeba splnit 3 kritéria) 
3.1. Obsah Plánu činností 

1. 2. 3. 

Plán činností 

odráží:  

- výstupy z Analýzy; 

obsahuje: 

- konkrétní, dlouhodobé a  

krátkodobé cíle a s nimi 

související úkoly, 

- termíny pro splnění úkolů, 

- rozdělení odpovědnosti za 

plnění úkolů, 

- výstupy z Analýzy, 

- informace o finanční 

náročnosti; 

 

- je přehledný, 

- dobře se v něm orientuje, 

- je průběžně upravován podle 

aktuálních změn. 

 

Plán činností  

odráží:  

- výstupy z Analýzy; 

obsahuje: 

- cíle, 

- naplánované úkoly, 

- termíny pro splnění úkolů, 

- rozdělení odpovědnosti za 

plnění úkolů; 

 

- je přehledný, 

- dobře se v něm orientuje. 

 

 

 

Plán činností obsahuje: 

- naplánované úkoly, 

- termíny pro splnění úkolů, 

- rozdělení odpovědnosti za 

plnění úkolů. 

 

 

Plán činností obsahuje naplánované úkoly, u kterých je poznamenáno, zda jde o krátkodobý nebo dlouhodobý cíl. Konkrétní cíle nejsou 

formulovány. 
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3.2. Charakteristika úkolů v Plánu činností  

1. 2. 3. 

- Úkoly na sebe navazují. 

- Úkoly jsou konkrétní a směřují 

k naplnění cílů. 

- Za některé úkoly nesou 

odpovědnost žáci.  

- Některé úkoly realizují žáci 

samostatně. 

- Úkoly jsou řazeny od 

jednodušších k náročnějším.  

- Náročnější úkoly jsou členěny 

na dílčí úkoly. 

 

- Úkoly na sebe navazují. 

- Za některé úkoly nesou 

částečnou odpovědnost žáci.  

- Některé úkoly realizují žáci 

samostatně. 

- Náročnější úkoly jsou členěny 

na dílčí úkoly.  

 

  

 

- Úkoly na sebe navazují. 

- Za některé úkoly nesou 

částečnou odpovědnost žáci.  

- Některé úkoly částečně realizují 

žáci pod dohledem koordinátora 

programu.  

     

3.3. Realizace úkolů v Plánu činností  

1. 2. 3. 

Úkoly realizuje Ekotým spolu 

s žáky z různých tříd. Na 

realizaci úkolů se podílí 

i provozní zaměstnanci 

a vedení školy. 
 

Úkoly realizuje Ekotým a žáci 

ze tříd, ve kterých vyučuje 

koordinátor programu. 

Úkoly realizuje pouze Ekotým, 

který o jejich plnění diskutuje na 

schůzkách.  
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3.4. Tvorba cílů a úkolů v Plánu činností 
1. 2. 3. 

Členové Ekotýmu sami vymýšlí 

některé cíle a úkoly řazené do 

Plánu činností. 

Členové Ekotýmu vymýšlí cíle a 

úkoly řazené do Plánu na základě 

nápadů a podnětů koordinátora 

programu. 

Cíle a úkoly řazené do Plánu 

vymýšlí koordinátor programu. 

  

3.5. Seznámení s Plánem činností 

1. 2. 3. 4. 

Ekotým s Plánem činností 

seznámil další učitele nebo 

žáky, kteří o něm informují ve 

třídách, a také vedení školy a 

provozní zaměstnance. Plán je 

zveřejněn na nástěnce, ve 

školním časopise nebo na webu 

školy. Ekotým s Plánem 

seznámil i další, které provoz 

školy zajímá – např. rodiče, 

média a zřizovatele školy. 

Ekotým s Plánem činností 

seznámil další učitele nebo 

žáky, kteří o něm informují ve 

třídách, a také vedení školy a 

provozní zaměstnance. Plán je 

zveřejněn na nástěnce, ve 

školním časopise nebo na webu 

školy.  

Plán je zveřejněn na nástěnce, 

ve školním časopise nebo na 

webu školy.  

S Plánem jsou seznámeni pouze 

žáci, kteří na něm pracovali. 

Plán činností je sice na začátku roku vyvěšen na nástěnce k připomínkování, ale později tam již umístěn není. Členové Ekotýmu ho fakticky 

neznají, ví jen o úkolech na dílčí krátké období, které jim sdělí paní koordinátorka. 
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3.6. Počet témat v Plánu činností 

1. 

Do Plánu činností byla zařazena 2 témata 

(voda, energie, odpady, prostředí školy). 

 

3b. Obhajoba – třetí titul: rozšíření Plánu činností (je třeba splnit všechna kritéria)   
3b.1. Obsah Plánu činností 

1. 2. 3. 4. 

Plán je rozšířen o nové úkoly a 

cíle související s novým tématem 

a doplněn o nové úkoly v rámci 

stávajících témat. Zahrnuje 

dlouhodobé cíle z minulé verze. 

Pracuje s úkoly, které se 

nepodařilo splnit, a hledá nová 

řešení úkolů.  

Plán je rozšířen o nové úkoly a cíle 

související s novým tématem 

a doplněn o nové úkoly v rámci 

stávajících témat. Zahrnuje 

dlouhodobé cíle z minulé verze. 

Pracuje s úkoly, které se nepodařilo 

splnit, a snaží se hledat nová řešení 

úkolů. 

Plán je rozšířen o nové úkoly a cíle 

související s novým tématem a 

doplněn o nové úkoly v rámci 

stávajících témat. Zahrnuje 

dlouhodobé cíle z minulé verze. 

Nepracuje s úkoly, které se 

nepodařilo splnit, a nehledá nová 

řešení úkolů. 

Plán je rozšířen o nové 

úkoly a cíle související 

s novým tématem a doplněn 

o nové úkoly v rámci 

stávajících témat. 

Nepracuje s dlouhodobými 

cíli z minulé verze Plánu 

činností. 

3b.2. Počet témat v Plánu činností 

1. 

Do Plánu činností bylo přidáno 1 nové 

téma – celkem tedy obsahuje 4 témata 

(voda, energie, odpady, prostředí školy, 

doprava). 
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Ocenění: 

 Plán byl na začátku roku vyvěšen na nástěnce, takže se k němu mohl vyjádřit kdokoli ze školy a podílet se na jeho tvorbě. Žáci 8. a 9. ročníku 

dostali prostor pro vymýšlení aktivit a úkolů v Plánu činností. 

 Plán je opravdu precizně zpracovaný, přehledný, pěkně rozčleněný podle 4 témat Ekoškoly, zpracovaný na celý školní rok, nechybí v něm termín 

plnění úkolů, ani kdo úkol plní a kdo z učitelů je za úkol zodpovědný. 

 Plán rozlišuje úkoly na dlouhodobé a krátkodobé. Paní koordinátorka s plánem pracuje na schůzkách Ekotýmu. 

 Na uskutečňování úkolů z Plánu činností pracuje celá škola – Ekotým, ostatní žáci, pedagogové, provozní zaměstnanci i vedení školy. 

  

Doporučení: 

 Vyvěsit plán činností na nástěnku Ekoškoly a průběžně ho aktualizovat (např. je možné nechat několik dolních řádků prázdných pro případ, že se 

objeví nové plány; nechat prázdný jeden sloupec na zaznamenávání plnění úkolů,…) a pracovat s ním na schůzkách Ekotýmu. Péči o plán může 

mít na starost některý z členů Ekotýmu. 

 Doplnit Plán činností o cíle – tj. proč se o danou věc ve škole snažíme, čeho chceme dosáhnout. 

 

Závazná doporučení do příštího auditu: 

 Věnovat jednu schůzku Ekotýmu na zpracování Plánu činností a seznámení s ním, tak aby členové Ekotýmu plán znali a průběžně s ním přicházeli 

do kontaktu (nejen skrze paní koordinátorku). 

 

4. Monitorování a vyhodnocování (je třeba splnit 2 kritéria) 
4.1. Vyhodnocování úkolů 

1. 2. 3. 4. 

U každého úkolu je označeno, 

zda byl, či nebyl splněn a 

zdůvodnění, proč se jej 

nepodařilo splnit. Členové 

U každého úkolu je označeno, zda 

byl, či nebyl splněn a zdůvodnění, 

proč se jej nepodařilo splnit. 

U nesplněných úkolů je uveden 

U každého úkolu je označeno, 

zda byl, či nebyl splněn. 

U nesplněných je uveden další 

postup.  

U každého úkolu je označeno, 

zda byl, či nebyl splněn. 
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Ekotýmu dokážou popsat 

proces hodnocení úkolu. 

U nesplněných úkolů je uveden 

další postup. 

další postup. 

   

4.2. Vyhodnocování cílů 

1. 2. 3. 4. 

Členové Ekotýmu hodnotí, co se 

podařilo/nepodařilo. Na základě 

shromážděných dat a splněných 

úkolů hodnotí, proč některé cíle 

byly/nebyly naplněny. Navrhují 

změnu cílů a způsobu, jak jich 

dosáhnout.  

Členové Ekotýmu na základě 

návrhů koordinátora programu 
hodnotí, co se 

podařilo/nepodařilo. Podle 

shromážděných dat a splněných 

úkolů hodnotí, proč některé cíle 

byly/nebyly naplněny. 

Koordinátor programu hodnotí, co 

se podařilo/nepodařilo. Určuje, 

zda byl konkrétní cíl splněn či 

nikoli, ale nezkoumá příčiny. 

Cíle jsou hodnoceny intuitivně. 

Koordinátor programu hodnotí, co 

se podařilo/nepodařilo. 

V plánu činností nejsou stanoveny cíle jako něco, k čemu škola směřuje (jako cíle je zde označováno, zda je plnění úkolu krátkodobé či 

dlouhodobé, nejedná se však o určené cíle). 

 
4.3. Průběh Monitorování a vyhodnocování 

1. 2. 3. 4. 

Monitorování a vyhodnocování 

probíhá v pravidelných, 

předem naplánovaných 

intervalech, podle časového 

Monitorování a vyhodnocování 

probíhá pro všechny úkoly 

stejně, v pravidelných 

intervalech určených v Plánu 

Monitorování a vyhodnocování 

se provádí několikrát 

v průběhu programu. 

Monitorování a vyhodnocování 

se provádí jednorázově (před 

odesláním žádosti o titul). 
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vymezení a náročnosti 

jednotlivých úkolů. 

činností. 

 

4.4. Prezentace Monitorování a vyhodnocování  

1. 2. 3. 4. 

Ekotým s výsledky seznámil 

další učitele nebo žáky a také 

vedení školy a provozní 

zaměstnance. Výsledky jsou 

zveřejněny na nástěnce, ve 

školním časopise nebo na webu 

školy. Ekotým s výsledky 

seznámil i další, které provoz 

školy zajímá – např. rodiče, 

média a zřizovatele školy. 

Ekotým s výsledky seznámil 

další učitele nebo žáky a také 

vedení školy a provozní 

zaměstnance. Výsledky jsou 

zveřejněny na nástěnce, ve 

školním časopise nebo na webu 

školy.  

Výsledky jsou zveřejněny na 

nástěnce, ve školním časopise 

nebo na webu školy.  

S výsledky jsou seznámeni 

pouze žáci, kteří na 

Monitorování a vyhodnocování 

pracovali. 

 

Ocenění: 

 Ekotým pravidelně vyhodnocuje a prezentuje množství odpadu, vyprodukovaného ve škole už po několik let (záznam provádí denně paní 

uklízečka).  

 Reflexe Plánu činností je prováděna na schůzkách Ekotýmu. 

 

Doporučení: 

 Zavést pravidelné monitorování spotřeby vody a elektřiny žáky z Ekotýmu, kteří dostanou na starost spolupracovat na tom s panem školníkem. 

Nedávno byl zřízen samostatný elektroměr i vodoměr odděleně pro školu a další instituce sídlící v budově, což znamená, že sledování je možné. 

 Čas od času zveřejnit výsledky monitorování ve školním časopise a využívat je i při akci Předáváme štafetu. 
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Závazná doporučení do příštího auditu: 

 Začít do Plánu činností umístěného na nástěnku pravidelně zaznamenávat stav plnění jednotlivých úkolů (např. ve formě nalepovacích smajlíků u 

splněných úkolů apod.), případně zdůvodnění, proč nebyly úkoly splněny (vyhodnocují žáci).  

 

5. Environmentální výchova ve výuce (je třeba splnit 2 kritéria) 
5.1. Začlenění témat Ekoškoly 

1. 2. 3. 4. 

Ve výuce se pracuje s cíli 

z pracovních listů a na 

tématech obsažených 

v Plánu činností. 

Koordinátor či učitelé 

vyberou cíle (systematicky 

nebo nesystematicky) 

z jednotlivých témat a zvolí 

způsob jejich naplňování 
(pracovní listy, vlastní 

hodiny, exkurze, projekty). 

Tato práce navazuje na 

Školní program EVVO, 

pokud je zpracován. 

Ve výuce se pracuje s cíli 

z pracovních listů. Tématům 

Ekoškoly se žáci věnují v rámci 

různých předmětů (minimálně 

čtyř). Pokud má škola Školní 

program EVVO, jsou zahrnuta 

také v něm.  

Ve výuce se pracuje 

s pracovními listy. Tématům 

Ekoškoly se žáci věnují v rámci 

různých předmětů (minimálně 

tří). Pokud má škola Školní 

program EVVO, jsou zahrnuta 

také v něm.  

S tématy Ekoškoly se pracuje 

nahodile. Dvěma vybraným 

tématům se žáci věnují v rámci 

různých předmětů (minimálně 

dvou). Pokud má škola 

zpracovaný Školní program 

EVVO, jsou zahrnuta také 

v něm.  
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5.2. Vzdělávání učitelů 

1. 2. 3. 

Pedagogický sbor se vzdělává 

v oblasti související 

s programem Ekoškola (témata 

Ekoškoly, EVVO obecně, 

metody práce s žáky, týmová 

spolupráce). 

Koordinátor a další učitelé se 

vzdělávají v oblasti související 

s programem Ekoškola 
(témata Ekoškoly, EVVO 

obecně, metody práce s žáky, 

týmová spolupráce). 

Koordinátor programu se 

vzdělává v oblasti související 

s programem Ekoškola 
(témata Ekoškoly, EVVO 

obecně, metody práce s žáky, 

týmová spolupráce). 

 

5.3. Znalost témat Ekoškoly 

1. 

Žáci porozumí vybraným 

environmentálním problémům v oblastech 

energie, vody, odpadů, prostředí školy, 

klimatických změn, dopravy a 

spotřebitelství, které se projevují ve škole 

a jejím okolí. Analyzují jejich příčiny, 

důsledky a konflikty vznikající při jejich 

řešení. 
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5.4. Vzájemné vzdělávání žáků 
1. 2. 3. 

Žáci školy vedou program pro 

žáky z jiných tříd/ročníků 
související s Ekoškolou. Program 

navrhují a připravují sami žáci. 

Žáci školy vedou program pro 

žáky z jiných tříd/ročníků 
související s Ekoškolou. Program 

navrhuje učitel a připravují ho 

žáci. 

Žáci školy vedou program pro 

žáky z jiných tříd/ročníků 

související s Ekoškolou. Program 

navrhuje a připravuje učitel. 

 

Ocenění: 

 Na škole již několik let úspěšně probíhá několikrát ročně akce „Předáváme štafetu“, při které starší žáci vzdělávají děti v nižších ročnících a ve 

školce v tématu Ekoškoly, kterému se škola daný půlrok věnuje. Žáci dostávají hrubé zadání, konkrétní podobu hodiny, během které informace 

předávají, si plánují sami. Jsou do akce nadšení, baví je a má zřejmé výsledky (žáci jsou seznámeni s programem Ekoškola, orientují se 

v tématech, zlepšuje se jejich informovanost např. o správném třídění odpadků,…) 

 Jednotlivé aktivity z Plánu činností jsou realizovány především v hodinách vyučovaných koordinátorkou programu (ekologie, výtvarné a pracovní 

činnosti, ale také angličtina), díky tomu jsou do aktivit zapojeni všichni žáci z ročníku, a nejenom Ekotým. 

 Někteří pedagogové nápaditě začleňují témata Ekoškoly do výuky (např. slovní úloha o šetrném chování v matematice, diktát s ekologickou 

tématikou, literární soutěž – básničky s ekologickou tématikou, v hodinách přírodopisu…). 

 Žáci mají základní znalosti v oblastech, které pokrývají témata Ekoškoly. 

 Škola si v minulém školním roce zapůjčila přístroje k měření emisí CO2 v místnosti a k měření intenzity světla v rámci projektu EURONET 50/50 

MAX. Žáci prováděli měření, zanášeli je do grafů a porovnávali stav v různých třídách.  

 

Doporučení: 

 Do akce Předáváme štafetu zařadit jako informaci vždy nějaký výsledek z analýzy školy, aby žáci získali povědomí o silných a slabých stránkách 

školy. 

 Do budoucna pro výuku hojně využívat, když to je možné, připravovanou školní zahradu a možnosti, které nabízí. Členové Ekotýmu se těší, že 

tam stráví více času. 
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6. Informování a spolupráce (je třeba splnit 5 kritérií) 
6.1. Umístění nástěnky programu Ekoškola  

1. 2. 3. 4. 

Nástěnka je viditelně umístěna 

v prostorách, kde se pohybují 

žáci a učitelé. Tyto prostory 

jsou volně přístupné běžným 

návštěvníkům (rodiče apod.). 

Nástěnka je umístěna 

v prostorách, kde se pohybují 

žáci a učitelé. Tyto prostory 

nejsou volně přístupné 

běžným návštěvníkům (rodiče 

apod.). 

Nástěnka je umístěna 

v prostorách, kde se pohybuje 

jen část učitelů a žáků. 

Nástěnka je umístěna 

v prostorách, kde se schází 

pouze Ekotým. 

 

6.2. Kvalita informací o programu Ekoškola (nástěnka, školní časopis, web, média) 

1. 2. 3. 

Informace týkající se aktivit v rámci 

programu Ekoškola jsou 

srozumitelné a snadno 

pochopitelné. Je z nich jasné, co je 

Ekoškola a co se ve škole aktuálně 

děje. Fotografie jsou opatřeny 

popisky, takže čtenář ví, k čemu se 

vztahují. Z informací je zřejmé, že 

program v ČR koordinuje Sdružení 

TEREZA.  

Informace týkající se aktivit 

v rámci programu Ekoškola jsou 

srozumitelné pouze pro učitele a 

žáky. Chybí kontext a souvislosti. 

Jde buď pouze o fakta o tom, co je 

Ekoškola, nebo o informace 

o aktuálním dění ve škole. 

Fotografie k činnosti nejsou 

popsány, takže čtenář neví, k čemu 

se vztahují. 

Informace týkající se aktivit 

v rámci programu Ekoškola jsou 

určeny pouze pro členy 

Ekotýmu. 
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6.3. Informace ve veřejných médiích 

1. 2. 3. 4. 

Škola o své činnosti v rámci 

programu napsala alespoň čtyři 

články. Tři se podařilo 

uveřejnit v médiích (tisk, 

rozhlas, televize).  

 

Škola o své činnosti v rámci 

programu napsala alespoň tři 

články. Dva se podařilo 

uveřejnit v médiích (tisk, 

rozhlas, televize). 

Škola o své činnosti v rámci 

programu napsala alespoň dva 

články. Jeden se podařilo 

uveřejnit v médiích (tisk, 

rozhlas, televize). 

Škola o své činnosti 

v programu napsala alespoň 

dva články. Ani jeden se 

nepodařilo uveřejnit v médiích 

(tisk, rozhlas, televize). 

Články se týkají obvykle realizovaných akcí, bez uvedení přímé souvislosti s programem Ekoškola. 

6.4. Školní média  

1. 2. 3. 4. 

Na webu školy je pravidelná 

aktualizovaná rubrika 

věnovaná Ekoškole nebo má 

škola zvláštní stránky 

o Ekoškole, které jsou snadno 

přístupné (bez zdlouhavého 

proklikávání), nebo ve škole 

vychází školní časopis, kde je 

sekce vyhrazená Ekoškole. 

Na webu školy je ucelený oddíl 

vyhrazený Ekoškole nebo má 

škola zvláštní stránky 

o Ekoškole, které jsou snadno 

přístupné (bez zdlouhavého 

proklikávání), nebo ve škole 

vychází školní časopis, kde je 

sekce věnovaná Ekoškole. 

Na webu školy je ucelený oddíl 

vyhrazený Ekoškole nebo ve 

škole vychází školní časopis, kde 

je sekce věnovaná Ekoškole. 

Na webu školy jsou stručné 

informace o Ekoškole nebo ve 

škole vychází školní časopis, kde 

se čas od času objeví aktuality 

o Ekoškole. 
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6.5. Autorství článků   
1. 2. 3. 

Články píší žáci, a to nejen 

členové Ekotýmu. Svou práci 

konzultují s koordinátorem 

programu a spolupracují 

s dalším učitelem. 

Články píší žáci z Ekotýmu. 

Svou práci konzultují 

s koordinátorem programu. 

Články píše vždy koordinátor 

programu. 
 

 

6.6. Spolupráce  
1. 

Na realizaci programu se podílí Ekotým 

a další učitelé, žáci a provozní 

zaměstnanci. Škola v rámci programu 

Ekoškola spolupracuje s dalšími 

organizacemi a skupinami (místní 

zastupitelstvo, různé podniky, další 

školy, místní organizace, rodiče). 

 

6.7. Akce školy 

1. 2. 

Škola uspořádala „Den činu“ 

nebo jinou celoškolní akci, 

která byla smysluplně 

propojena s programem 

Ekoškola. Akce byla určena 

Škola uspořádala akci, která 

byla smysluplně propojena 

s programem Ekoškola 

a která byla určena pouze 

pro žáky a zaměstnance 
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také pro veřejnost. školy. 

     

6.8. Získávání financí 

1. 2. 3. 

Aby škola získala potřebné 

materiály a finance na realizaci 

aktivit v rámci programu 

Ekoškola, oslovila veřejnost, 

rodiče, sponzory, zřizovatele 

a obec nebo navrhla projekt 

v grantovém řízení. Škola 

získala materiální nebo 

finanční podporu 

dlouhodobějšího charakteru 
(minimálně na 2 roky). 

Aby škola získala potřebné 

materiály a finance na realizaci 

aktivit v rámci programu 

Ekoškola, oslovila veřejnost, 

rodiče, sponzory, zřizovatele 

a obec. Škola získala materiál, 

dobrovolníky nebo finance 

jednorázově na konkrétní 

akci, vybavení učebny apod. 

Aby škola získala potřebné 

materiály a finance na realizaci 

aktivit v rámci programu 

Ekoškola, oslovila veřejnost, 

rodiče a sponzory. Žádosti 

byly zamítnuty. 

 

6a. Obhajoba titulu 

6a.1. Spolupráce s další školou 

1. 2. 3. 

Škola spolupracuje s další 

Ekoškolou v ČR nebo 

v zahraničí (výměna informací 

a zkušeností, společné 

Škola spolupracuje s další 

Ekoškolou v ČR (výměna 

informací a zkušeností, 

společné projekty). 

Škola spolupracuje s další 

Ekoškolou v nejbližším okolí 
(výměna informací 

a zkušeností, společné 
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projekty). projekty).  

 

Ocenění: 

 Program Ekoškola je respektován a podporován zřizovatelem, tedy obcí. 

 Škola získala z projektu EU finance na zrealizování školní přírodní zahrady. S podporou obce se začal v březnu 2015 upravovat malý obecní 

pozemek, který má nyní podobu útulné přírodní zahrádky s vrbovými stavbami, s prostorem na květiny, na kompost, vyvýšené záhony a 

bylinkovou spirálu. Žáci z Ekotýmu se významně podíleli na přípravě a realizaci, většinu práce zde zastali obecní zaměstnanci díky velké 

spolupráci s obcí a podpoře pana starosty. Škola plánuje zapojit žáky do péče o zahradu a využívat venkovní prostory k výuce. 

 Žáci školy každoročně věnují jeden den úklidu odpadků na území obce Čáslavice v rámci akce „Čistá vysočina“.  

 Ekotým se snaží informovat i veřejnost vně školy pomocí plakátů vyvěšených venku na terase. Rádi by měli vlastní prosklenou nástěnku u 

vchodu, což je komplikované vzhledem k dalším institucím sídlících ve stejné budově (po zábavě podnapilí spoluobčané vyvěšené plakáty či 

výrobky ničí).  

 Žáci Ekotýmu s koordinátorkou navštívili Ekoškolu v obci Domamil a s místními žáky a koordinátorem si navzájem vyměnili zajímavé nápady 

k činnosti v programu Ekoškola.  

 Články o Ekoškole se objevují ve čtvrtletně vydávaném školním časopise a v Obecním zpravodaji. 

 

Doporučení: 

 Rozdělit role ohledně informování a spolupráce žákům z Ekotýmu. Někdo z vyšších ročníků může mít na starost hlídání včasného napsání článku 

z akcí, které se týkají Ekoškoly, někdo z nižších např. obměňování informací na nástěnce apod. 

 Pokračovat v úspěšné spolupráci s obcí Čáslavice a se školou v obci Domamil. Při spolupráci se spřátelenou Ekoškolou se zaměřovat na témata, 

která mají obě školy společná, např. některý ze 7 kroků Ekoškoly. 

 V článcích z akcí, souvisejících s Ekoškolou, zmínit, že se jedná o program Ekoškola koordinovaný sdružením Tereza nebo alespoň návaznost na 

program Ekoškola. 
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7. Ekokodex (je třeba splnit 2 kritéria) 
7.1. Tvorba Ekokodexu 

1. 2. 3. 4. 

Na formulování a tvorbě 
Ekokodexu se podíleli nejen 

žáci z Ekotýmu, ale i další žáci, 

kteří vytvářeli svůj třídní 

Ekokodex, a dále koordinátor 

programu ve škole a další 

učitelé. Konečná podoba 

Ekokodexu je výsledkem 

dohody. 

Na formulování a tvorbě 
Ekokodexu se podíleli žáci 

z různých tříd pod vedením 

Ekotýmu spolu 

s koordinátorem programu a 

učiteli. Konečná podoba 

Ekokodexu je výsledkem 

dohody. 

Na formulování a tvorbě 
Ekokodexu se podíleli žáci 

z Ekotýmu, koordinátor 

programu ve škole a další žáci. 

Na formulování a tvorbě 
Ekokodexu se podíleli žáci 

z Ekotýmu spolu 

s koordinátorem programu. 

  

7.2. Umístění Ekokodexu   

1. 2. 3. 4. 

Ekokodex je umístěn viditelně 

v prostorách, kde se pohybují 

žáci a učitelé. Tyto prostory 

jsou volně přístupné běžným 

návštěvníkům (rodiče apod.). 

Dále je umístěn na webových 

stránkách. 

Ekokodex je rozšířen o třídní 

Ekokodex je umístěn 

v prostorách, kde se pohybují 

žáci a učitelé. Tyto prostory 

nejsou volně přístupné 

běžným návštěvníkům (rodiče 

apod.). 

Ekokodex je umístěn 

v prostorách, kde se pohybuje 

jen část učitelů a žáků. 

Ekokodex je umístěn 

v prostorách, kde se schází 

pouze Ekotým. 
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Ekokodexy. 

 

7.3. Obsah Ekokodexu  

1. 

Ekokodex vyjadřuje představu 

žáků o tom, jakou Ekoškolu 

chtějí mít a co pro to chtějí 

udělat. 

Je graficky či jinak výtvarně 

zpracován. 

 

       

7.4. Povědomí o Ekokodexu  

1. 2. 3. 

Členové Ekotýmu jsou schopni 

vysvětlit obsah Ekokodexu. 

Náhodně oslovení žáci a učitelé 

vědí, kde Ekokodex najdou a 

co je jeho účelem. 

Náhodně oslovení žáci a učitelé 

vědí, kde Ekokodex najdou a co 

je jeho účelem. 

Náhodně oslovení žáci a učitelé 

vědí, kde je Ekokodex umístěn. 

 

7a. Obhajoba: aktualizace Ekokodexu  
Členové stávajícího Ekotýmu jsou na základě otázky nebo vybrané části Ekokodexu schopni vysvětlit jeho obsah. Pokud žákům a učitelům vyhovuje 

aktuální podoba Ekokodexu, je jim srozumitelný jeho obsah a celý dokument je tedy funkční, není třeba jej měnit. 
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Ocenění: 

 Ekokodex je na chodbách dokonce ve více velmi pěkně výtvarně zpracovaných verzích a každá třída má svůj Ekokodex viditelně umístěný na 

nástěnce. 

 Náhodně oslovení žáci vědí, kde Ekokodex je a co obsahuje. 

 Na začátku letošního školního roku bylo na základě diskuze v Ekotýmu dodáno do Ekokodexu nové velmi pěkné a náročné pravidlo – „Šíříme 

ekologické myšlení a chování ve škole, doma i na veřejnosti.“  

 

Doporučení: 

 Vytrvat v průběžné práci s Ekokodexem i v příštích letech – čas od času ho s Ekotýmem zhodnotit. 

 Aktualizovat Ekokodex na webových stránkách školy (zatím není dodáno nové pravidlo).
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EKOLOGICKÝ PROVOZ ŠKOLY 
 
Základními 4 tématy, kterými byste se měli zabývat, jsou Odpady, Prostředí školy, 
Energie a Voda. Ve vašem plánu byste měli pracovat minimálně s 2 vybranými 
tématy. 
Ve vybraných tématech musí být splněna minimálně 4 základní kritéria a 
minimálně 3 volitelná kritéria. 
Pokud je školní jídelna pod správou školy, musí splnit minimálně 2 volitelná kritéria 
ze ŠKOLNÍ JÍDELNY.  
 
Škola do svého plánu činností zapracovala tato témata: 

 odpady 
 voda 
 energie 
 prostředí školy 

 
 

ODPADY 
 

Základní kritéria  Splněno 
ANO/NE 

Žáci a zaměstnanci třídí odpad minimálně na úrovni papíru a plastů ANO 

Je zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř. 
nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola 
E: Zajišťujete odběr vybitých baterií, zářivek popřípadě elektrospotřebičů? 

ANO 

Koše jsou dostatečně rozmístěny ANO 
Koše jsou jasně označené a u košů jsou popisky, co kam patří a nepatří ANO 
Žáci jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využívání odpadů 
E: Víte, jak se dá odpadu předcházet nebo ho minimalizovat? 

ANO 

Zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využívání 
odpadů 
Z: Víte, jak se dá odpadu předcházet nebo ho minimalizovat? 

ANO 

Škola má vyřešeno dotřiďování odpadů a jejich odvoz příslušnými firmami 
E: Víte, kde končí vytříděný odpad z kontejnerů a kdo a kam jej odváží? 

ANO 

Škola používá v provozu některé výrobky z recyklovaného papíru (např. sešity, 
obálky, kancelářský papír) 
E: Jaký papír ve škole používáte? 

ANO 

Ve škole se používá papír z obou stran (tzv. šmíráky) 
E: Víte, co to jsou šmíráky a k čemu slouží? Kde je ve škole používáte? 

ANO 

Ve škole je používán oboustranný tisk, tam, kde je to možné 
E: Jak ve škole tisknete?  

ANO/NE 
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Volitelná kritéria  

Ve škole se třídí další druhy odpadů (sklo, tetrapak, hliník, organický odpad) ANO 

Škola uspořádala osvětovou akci o odpadech (např. pro rodiče, žáky, veřejnost) 
E:, K: Uspořádali jste nějakou akci na téma odpady? Jakou? 

ANO 

Škola znovuvyužívá odpadů ve výuce (např. výtvarná výchova, pěstitelské práce,…) 
E:, K: Ve kterých předmětech znovuvyužíváte odpad? Můžete nám uvést příklady? 

ANO 

Žáci se podílí na úklidu okolí školy (obce, lesa, řeky) 
E: Podíleli jste se na úklidu okolí školy? Máte z této akce nějaké fotografie? 

ANO 

Do systému třídění je zapojena i provozní část školy (jídelna, kuchyň) 
E: Jaké druhy odpadů třídíte ve školní jídelně? 

ANO 

Škola kompostuje bioodpad 
E: Třídíte bioodpad? Odkud bioodpad u vás ve škole pochází? Kde ho kompostujete? 

ANO 

Poznámky k jednotlivým kritériím: 

 
Koše ve třídách jsou označeny, ale podrobnější popisky chybí (nejsou potřeba), u některých 

dalších tříděných odpadů bližší popisky jsou (např. u elektroodpadu, určeného i pro veřejnost. 

Používání oboustranného tisku je dáno spíše osobními návyky jednotlivých pedagogů, než 

všeobecně daným pravidlem. 

Kompost je naplánován na přírodní zahradě, ale vzhledem k zavedenému systému třídění 

bioodpadu v obci a místně provozované bioplynové stanici, je bioodpad vyhazován do 

obecních kontejnerů, umístěných u školy, a to včetně bioodpadu z jídelny.  

Některé druhy odpadů jsou skladovány a hojně využívány pro tvoření v hodinách výtvarné 

výchovy. 
 

 
PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

 

Základní kritéria  Splněno 
ANO/NE 

Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je dostatek zeleně ANO/NE 

O zeleň ve vnějších i vnitřních prostorách se alespoň částečně starají žáci 
E: Jakým způsobem pečujete o prostředí v okolí školy? E: Kdo se stará o květiny ve 
škole? (myšleno na chodbách)? 

ANO 

Školní pozemek a zeleň jsou využity k ekopedagogickým účelům 
E: Víte co vám roste na školním pozemku? 

ANO 

Ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně (např. 
herní/sportovní, čítárna, přístupná počítačová učebna) 

ANO/NE 

Žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy 
E: Kdo provádí výzdobu školy? 

ANO 

  

Volitelná kritéria  

Škola vytvořila výukový prvek na školním pozemku či v okolí školy pro veřejnost 
E: Máte někde na školním pozemku označeno, co vám tady roste? 

ANO 

Škola je přívětivá ke svým návštěvníkům (např. z hlediska orientace) ANO 
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Pro žáky je zajištěn pitný režim (např. pítka na chodbách)4  
K: Jak zajišťujete pitný režim? 

NE 

Na zahradě se pěstují především domácí druhy rostlin 
E: Víte, co pěstujete na zahradě? 

ANO 

Při péči o zahradu se používají trvale udržitelné metody5  ANO 

Poznámky k jednotlivým kritériím: 

 
Množství zeleně ve třídách či na chodbě je dáno omezeným prostorem – škola v budově 

zabírá jednu třídu v přízemí a jednu chodbu s přilehlými místnostmi v prvním patře, kde 

musela být vybudována malá učebna i z dřívějšího kabinetu či komory. Proto na chodbě 

nejsou žádné živé rostliny a ve třídách jsou pouze tam, kde to prostor umožňuje.  

Škola nemá vlastní pozemky, ale využívá obecní pozemek za rodným domem B. Václavka, 

kde sídlí i obecní úřad a je zde altán, dětské hřiště, ve spolupráci se školou budovaná přírodní 

zahrada a plánované víceúčelové sportovní hřiště. Přírodní zahradu (vrbovou chýši a tunel 

z vrbových větviček, bylinkovou spirálu, vysoké záhony, chodníčky) budovali částečně 

zaměstnanci obce, částečně žáci, a to i o prázdninách. K prvkům přírodní zahrady vytváří žáci 

školy informační cedulky a k jednotlivým bylinkám i štítky se jmény.  

Přístup do budovy je několika vchody, každý vchod je označen (nebo odkazuje na jinou 

možnost vstupu), další pomůcky pro snazší orientaci v rámci jedné chodby nejsou potřeba.  

 

ENERGIE 
 

Základní kritéria  Splněno 
ANO/NE 

Škola sleduje svoji spotřebu energie na vytápění a spotřebu elektřiny 
E: Kde si zaznamenáváte, jakou máte spotřebu elektřiny? 

NE 

Žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie 
E: Kdo sleduje spotřebu energie? 

NE 

Ve škole se sleduje a udržuje vhodná teplota v jednotlivých místnostech školy 
(teplo je tam, kde je potřeba, v čase kdy je to potřeba) 
E: Jakou teplotu máte ve třídě, v šatně a tělocvičně? 

ANO 

Je zabezpečeno, že ve škole nebo v jejich příslušných částech je udržována 
přiměřená teplota (temperace)6 a není vytápěna v době, kdy to není potřeba 
(víkendy, doba mimo vyučování, prázdniny) 
E: Víte, jak topíte, když ve škole nikdo není? Třeba o víkendu nebo o prázdninách? 

ANO 

Ve škole se v zimním období větrá krátce a intenzivně, všichni jsou s tímto 
systémem seznámeni 
E: Jak ve škole větráte? 

ANO/NE 

Je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů (pokud se jedná o zakrytí 
radiátorů z bezpečnostních důvodů, je zajištěna alespoň částečná cirkulace) 

ANO 

                                                 
4 Nejedná se o nápojové automaty. 

5 Např.: škola se snaží používat pro hnojení, ochranu rostlin, atd. co nejmenší množství chemických 

prostředků, snaží se je nahrazovat přírodními metodami 

6 Tzn. Ohřívání a udržování teploty na stanovené hodnotě 
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Žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání (cedulky, monitorování spotřeby, 
informační kampaně, atd.) 

ANO/NE 

Zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími  
E: Které prostory ve škole jsou vhodné pro používání úsporných zářivek a kde byste 
naopak nainstalovali žárovky obyčejné? 

ANO 

Škola preferuje při dokupování spotřebiče energetické třídy A+, A 
K: Dokupovali jste v poslední době nějaké spotřebiče? Víte, o jakou energetickou třídu se 
jedná? 

ANO 

  

Volitelná kritéria  

Škola má zpracován energetický audit. S auditem se dále pracovalo 
K: Zpracovávala vaše škola energetický audit? Můžeme nahlédnout? Realizovala se 
některá doporučení z auditu? 

NE 

Ve škole se snaží o izolaci 
K: Dovolí vám finance izolaci? 

ANO 

Škola má možnost regulovat teplotu v jednotlivých místnostech (pomocí topné 
soustavy, termostatické regulace, manuální regulace) 
E:, K: Jakým způsobem regulujete teplotu ve třídách? 

ANO 

Zdroj tepla je alespoň částečně obnovitelný (např. peletky) nebo je využita úsporná 
technologie (např: kondenzační kotel) 
E:, K: Jaký je váš zdroj tepla? 

NE 

Za radiátory jsou tepelně odrazné fólie  NE 

Je zřejmé, který vypínač ke kterému světlu patří (popisky) NE 

Zdroje světla jsou účelně umístěny ANO 

Je minimalizováno množství non-stop a stand-by běžících spotřebičů (počítače, 
čerpadla) 
E:, K: Které spotřebiče u vás běží non-stop? 

ANO 

Poznámky k jednotlivým kritériím: 

 

Vzhledem k umístění školy v objektu s dalšími subjekty nebylo možné sledovat spotřebu 

energie pouze pro školu. Od letošního školního roku se místní obchůdek přesunul do vlastních 

prostor a tyto prostory byly upraveny pro druhé oddělení mateřské školy, a tím dle slov pana 

školníka vznikla jedna větev pro školu, školku a školní jídelnu, takže bude možné spotřebu za 

tyto tři součásti školy společně sledovat. Je potřeba zohlednit pouze fakt, že školní jídelna vaří 

i pro cizí strávníky, kteří mohou tvořit čtvrtinu až třetinu z připravovaných jídel.  

Otopná soustava je regulována na základě teplotních čidel ve venkovním a vnitřním prostředí, 

v době volna a prázdnin je topení utlumeno. Do budoucna chystá zřizovatel zavedení 

rekuperace. 

Z drobných opatření na úsporu energie se podařilo ve škole osadit dveře prahy, okna jsou 

nová plastová. Žáci znají správný způsob větrání, ne vždy ho však dodržují (malé místnosti se 

rychle vydýchávají, a tak je někdy trvale otevřená ventilačka i v zimním období). 

Zdroje světla jsou všechny nové, úsporné zářivky, vypínače popisky nemají částečně proto, že 

některé (malé) mají pouze jeden vypínač.  

Počítače v počítačové učebně jsou zapínány pouze na hodiny informatiky, v učebně jinak sídlí 

jedna třída, počítače pedagogů běží většinou v pohotovostním režimu nebo zapnuté celé 

dopoledne. 
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VODA 
 

Základní kritéria  Splněno 
ANO/NE 

Žáci se podílejí na monitorování spotřeby vody 
E: Kdo monitoruje spotřebu vody? Jak často ji monitorujete? 

NE 

Ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody (WC, kohoutky) 
E: Monitorujete kapající kohoutky, protékající záchody? 

ANO 

Žáci jsou motivováni k úsporám vody (cedulky, monitorování spotřeby, výukové 
programy, atd.) 

ANO 

Škola má (nebo se snaží o postupnou instalaci) úsporných systémů splachování 
WC 
E: Jaká máte splachovadla? Víte, jak je používat? 

ANO 

Škola má (nebo se snaží o postupnou instalaci) úsporných vodovodních baterií 
E:, K: Jaké používáte vodovodní baterie? 

ANO 

Škola používá k úklidu ekologicky šetrné výrobky7 
K:, Z: Jaké používáte prostředky k úklidu? 

ANO/NE 

Zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody (cedulky, atd.) ANO 

  

Volitelná kritéria  

Baterie jsou opatřeny perlátory 
E: Víte co jsou perlátory? Máte je na některých vodovodních bateriích? 

ANO/NE 

Sprchy jsou opatřeny úspornými hlavicemi 
E: Jaké hlavice máte u sprch? Můžete nám je ukázat? 

- 

Místo pitné vody je ve vhodných případech využívána dešťová voda, případně jiný 
lokální zdroj 
E: Jakou vodu používáte na zalévání? 

- 

Žáci monitorují čistotu povrchových vod v okolí školy 
E: Zajímáte se o kvalitu vody ve vašem okolí? Jak konkrétně? 

NE 

Žáci se podílejí na čištění toků či nádrží v okolí školy 
E: Byli jste někdy uklízet potok či vodní nádrž v okolí? 

ANO 

Žáci vědí o místním zdroji pitné vody 
E: Víte, odkud berete pitnou vodu? 

ANO 

Poznámky k jednotlivým kritériím: 

Podobně jako s energií bude možné od letošního školního roku spotřebu vody (s určitými 

omezeními, viz výše) sledovat. Záchody jsou opatřeny dvojím splachováním, některé baterie 

mají perlátory. K úsporám vody motivuje především Ekokodex a osobní příklad paní 

koordinátorky a pedagogů. Ekologicky šetrné výrobky jsou používány částečně pro úklid i ve 

školní jídelně, použití různých prostředků se střídá (1x za 2 měsíce vytírá paní uklízečka 

Savem). Ve škole nejsou využívány sprchy.  

Žáci vědí o místním zdroji pitné vody, podílejí se na úklidu a čištění okolí. Stav povrchových 

vod v okolí není systematicky zjišťován, žáci jezdí ale na různé exkurze, např. do čistírny 

odpadních vod.  

 
                                                 
7 Více v příručce k ekologizaci provozu, téma voda 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

Volitelná kritéria Splněno 
ANO/NE 

Školní kuchyně využívá velkých balení potravin 
Z: V jak velkých baleních kupujete výrobky a suroviny? 

ANO 

Ve školní kuchyni jsou při mytí používány ekologicky šetrné výrobky 
Z: Jaké používáte prostředky k úklidu a mytí nádobí? 

ANO 

Školní kuchyně využívá biopotraviny 
Z: Využíváte ve vaší kuchyni nějaké biopotraviny? 

NE 

Školní kuchyně nakupuje suroviny místního původu  
Z: Jsou nějaké produkty, které nakupujete od místního výrobce? 

ANO 

Školní kuchyně se snaží rozšiřovat nabídku bezmasých jídel (nejen sladkých) 
Z: Jaká je nabídka bezmasých jídel? 

ANO 

Školní kuchyně omezuje používání polotovarů 
Z: Vaříte si všechno sami nebo používáte nějaké polotovary? 

ANO/NE 

Poznámky k jednotlivým kritériím: 

 
Školní jídelna má zavedené dodavatele – z místní produkce např. bere brambory, využívá i 

nedaleká jatka, kde zohledňuje i původ porážených zvířat. Zavedení jsou i dodavatelé ryb a 

rybích polotovarů (osvědčené recepty z tresky, z důvodu naplnění spotřebního koše). 

V rámci změn spotřebního koše jsou zkoušeny i nové recepty, paní vedoucí uvítá i další 

možnosti vzdělávání či inspirujících materiálů a nových receptů (včetně materiálů Sdružení 

TEREZA: Jezte zodpovědně, případně programu Ekoškola), založených např. na rostlinných 

bílkovinách z luštěnin. Ve škole vzniká platforma Sdružení rodičů a veřejnosti, které 

s vedením školní jídelny připomínkují sestavování jídelníčku – nutné zohledňovat různé 

zájmy i povinnosti dle stanoveného spotřebního koše. Na mytí nádobí jsou používány 

prostředky z Missivy.  

 
       
  
 

 

 

 

 


