
Akční plán pro školní rok 2019/20 

Charakteristika akčního plánu 

Akční plán vychází ze Školního plánu EVVO a je sestavován vždy na 1 školní rok. 

Nedílnou součástí je vyhodnocení akčního plánu. 

Koordinátor EVVO 

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2019/2020 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka 

Martinková. Koordinátor EVVO má splněné kvalifikační studium pro koordinátory 

EVVO v rozsahu 200 hodin (Klub ekologické výchovy). 

 

Ekotým 

vedoucí   -  člen Ekotýmu (žák) 

garant   -  Mgr. Bc. Lenka Martinková 

členové   - žáci školy, pracovníci školy, rodiče, občané obce  

 

Plán činností pro školní rok 2019/20 

Obecně 

• školní koordinátor EVVO vypracuje Školní plán EVVO, který bude předložen a 

schválen členy ekotýmu a vyvěšen na webových stránkách školy 

• všichni pedagogičtí pracovníci školy budou s ŠPEV seznámeni 

• bude sestaven Ekotým školy 

• členové Ekotýmu si zvolí svého vedoucího a stanoví si pravidla práce  

• další schůzky ekotýmu dle potřeby, nejméně 1x/měsíc, vedení zápisu/ vedoucí 

Ekotýmu 

• třídní učitelé budou průběžně (nejméně však 1 za půl roku) informovat 

koordinátora EVVO o svých aktivitách v environmentální oblasti 

• zúčastníme se krajské žákovské konference - leden 2020 (Martinková) 

• koordinátor – DVPP, spolupráce s okresním popř. krajským koordinátorem 

EVVO, popř. účast na krajské konferenci EVVO a setkáních koordinátorů 

EVVO 

• vypracování monitorovací zprávy, autoevaluace (školní koordinátor) 

 

Odpady 

• zpracovat audit / Ekotým + Martinková 

• činnosti 

o zlepšit třídění odpadu  

o vhodná motivace 

o akce Sběr papíru s panem Popelou - celoročně 

o monitoring 



o využívání odpadu 

o zavádění problematiky odpadového hospodářství do výuky (pracovní 

listy, projekty apod.) / všichni 

• dle finančních možností zřídíme kompostér (zbytky jídla ze svačinek) popř. 

budeme hledat jiné řešení jak nakládat s bioodpadem koordinátor  

Voda 

• vypracovat audit hospodaření s vodou 

• problematika vody bude vhodně zařazována do co možná největšího počtu 

vyučovacích předmětů / všichni učitelé 

• vypracovat informační nápisy o hospodaření s vodou / ekotým a třídy 

• dle finančních možností budeme postupně provádět technická opatření na 

snížení spotřeby vody  

• zajistíme barel na dešťovou vodu, budeme ji vhodně využívat např. na zalévání 

zeleně  

Energie 

• vypracujeme informační nápisy na vypínače / ekotým 

• budeme efektivně větrat / všichni 

• kontrola svícení během dne a o přestávkách popř. i v hodinách / Ekotým + 

učitelé 

• zajistit kontrolu teploty ve třídách, využívat termoregulační ventily / p. školnice 

Prostředí školy 

• budeme pokračovat ve zvyšování nárustu zeleně ve škole / všichni 

• budeme informovat o svých aktivitách veřejnost / všichni 

• budeme spolupracovat s dalšími školami popř. organizacemi / učitelé 

• zaměříme se na doplnění školní zahrady o prvky EVVO, např. pocitový 

chodníček, Bylinková zahrádka, Hmyzí hotel, Vrbové týpí apod. 

 

 

 

 

 

V Kujavách dne 2. 9. 2019 

Vypracovala: Mgr. Bc. Lenka Martinková  


