
+ 

+ koše na odpad jsou ve třídách a  

na chodbách  

+ koše na plast jsou ve třídách a  

na chodbách 

+ třídíme plasty, menší množství 

směsného odpadu 

+ jsme zapojeni do projektu Recyklohraní 

+ na velké budově je popelnice na baterky 

+ na malé budově je krabička na baterky 

+ u hlavního vchodu je červená popelnice 

na elektro – vyváží se asi 3 krát do roka 

+ nakupuje se ve velkých baleních  

(kancelář, jídelna) 

+ někdo kopíruje oboustranně a využívá  

co nejvíce plochu papíru 

+ jsme velmi úspěšní ve sběru papíru 

+ odpadový materiál se využívá ve VV, PČ, 

OV, na 1. stupni i v družině 

+ máme na pozemku kompostér 

+ někteří využívají staré nepopsané sešity 

nebo papíry popsané z jedné strany jako 

šmíráky 

 

 

- 

 

- někteří žáci, ale i učitelé netřídí odpad 

- v kabinetech nejsou koše na tříděný 

odpad 

- hliník se sbírá jen na malé budově 

- někteří učitelé nekopírují oboustranně a 

nevyužívají celou plochu papíru 

- tzv. šmíráky nejsou k dispozici ve 

sborovně 

- kompostér se využívá málo 

- v šatnách a v krčku je po obědě veliký 

nepořádek 

- z automatů na mléko vzniká velký odpad 

plastových kelímků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+ 
+ květiny jsou na chodbách i ve třídách 

+ stará se o ně vzorně p.uč. Okénková 

+ některé květiny mají označení s názvem, 

cedulky vyrobili žáci v rámci hodin PČ 

+ každé patro má svou paní uklizečku 

+ někteří učitelé přísně dbají o to, aby si 

žáci před odchodem ze třídy po sobě 

uklidili 

+ paní vrátná zametá před školou, pan 

školník se stará o pozemek za školou a 

v těsném okolí školy 

+ prostor před hlavním vchodem je 

bezpečný pro děti, z jedné strany je 

zátaras, z druhé strany je zákaz vjezdu 

+ prostor před malou budovou je určen 

pro čekající rodiče, také ho využívá družina 

+ skoro všichni se ve škole znají, škola má 

tradici 

+ ke škole zajíždí každý týden bibliobus, 

máme i školní knihovnu v družině 

+ u automatu na nápoje je prostor pro 

vypití si nápoje a popovídání si 

+ v některých třídách jsou stolní hry 

+ pro 1. stupeň je k dispozici vybavená 

družina  

-                               

- o některé květiny ve třídách se nestarají 

žáci, ale učitelé, chybí služba na kytky 

- po odchodu žáků ze třídy zůstává často 

nepořádek 

- do prostoru před hlavním vchodem 

občas zajíždějí řidiči, kteří tak porušují 

zákaz vjezdu 

- u tělocvičny se parkuje na trávníku 

- v době hezkého počasí chodí na dvůr 

většinou jen žáci 1. stupně 

- špatně fungují automaty 

- na školním pozemku se nic nepěstuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

+ 
+ máme hotový energetický audit 

+ automat na kávu se večer a na víkend 
vypíná 

+ snažíme se roztahovat žaluzie 

+ máme cedulky u vypínačů o zhasínání 

+  snažíme se o rychlé a intenzivní     
větrání 

+  v celé budově jsou již plastová okna 

+  také máme ve třídách nové osvětlení  

+  učitelé i žáci při odchodu zhasínají 

+  moderní vybavení – interaktivní tabule 

+  při různých akcích upozorňujeme na 
nutnost šetření energií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

-  některé nefunkční kohoutky u topení  
-  neroztahují se žaluzie 

-  nedůsledné vypínání tabulí  

-  teploměry jsou jen někde  

-  někteří nezhasínají a nevypínají tabule 

-  tabule jsou žrout energie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

+  
+ všude je pitná voda, děti si mohou 

natočit kdekoliv 

+ ve školní jídelně je k obědu kromě 

sladkého pití i pouze jen voda 

+ před jídelnou jsou umyvadla na umytí 

rukou, voda teče v krátkých intervalech, 

sama se vypne 

+ kapající kohoutky kontroluje školník 

+ kohoutky ve třídách kontroluje Ekotým 

+ na wc teče rovnou teplá voda, je zde jen 

jeden kohoutek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
- teplá voda teče jen na wc, ve třídách teče 

jen studená 

- staré kohoutky 

- na wc není dvojí splachování, často jsou 

utržená splachovadla 

- nevyužíváme dešťovou vodu k zalévání 

květin 

 

 

 


