Plán činností na období: leden 2011– prosinec 2011: ENERGIE
Název školy

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Datum sestavení plánu

20.1.2011

Na sestavení plánu spolupracovali

M.Doubínková, K.Melicharová, E.Villímová, D.Bartoníčková, K.Muchová, K.Loufková, T.Augustová,
A.Vyšohlídová, K.Skotáková, M.Chaloupecká, N.Martincová, L.Postl, I.Nesvadbová, A.Uhlíř,
L.Honyisová

cíle

zodpovědnost

časový termín

monitorování, vyhodnocování

Dlouhodobý cíl: Naučit žáky šetřit energií a chovat se odpovědně k její spotřebě
únor 2011,
V každé třídě je žák, který
Zajistit služby na zhasínání světel Ekotým, třídní
průběžně
kontroluje zhasínání světel při
učitelé, učitelé
Vytvořit pravidla na šetření
odchodu žáků ze třídy.
Informatiky,
energiemi ve třídách.
Třídy byly zaúkolovány, aby
českého jazyka
každá vytvořila svůj řád na
úsporu energie
Každá třída si uspořádala anketu
na stanovení třídních pravidel
na šetření energiemi. Z nich
sestavila pravidla, která visí na
viditelném místě.
Ve třídách je vyvěšen řád na
úsporu energií společně se
jménem žáka, který je za tuto
službu zodpovědný.
únor 2011
Cedulky jsou vytvořeny a budou
Obnova cedulek poukazujících na p.uč.Švanda,
zalaminovány a vyvěšeny ve
K.Muchová
úsporu energií
třídách.
L. Honyisová ‐
Cedulky jsou již pověšeny
laminování
(ekotým)
Vytvoření cedulek k vypínačům
pí.uč.Nesvadbová březen
Holky vytvořily a pověsily
ve třídách
E.Villímová, M.
cedulky k vypínačům. Cedulky
Doubínková
jsou ve formě piktogramů, aby

propojení s výukou

finanční náklady

Český jazyk – ankety
(6. – 9. ročník –
slohová výchova, 1.,
2., 4., 5. r. – řečová
výchova).
Informatika 6. – 9.
ročník ‐ zpracování

Z rozpočtu školy
(papír, tisk)

Informatika 6., 8.
ročník

Z rozpočtu školy
(papír, laminování)

Z rozpočtu školy
(papír)

Zajištění kontroly hlavic u topení
ve všech třídách ve škole

N.Martincová,
P.Rakaš,
D.Bartoníčková

průběžně

Zhotovení polštářů do oken tříd

PV, pí.uč.
Juránková a
Nesvadbová

únor, říjen 2011

Za radiátory ve třídách dát
odrazové folie, kvůli úspoře tepla

p.školník

únor

Kontrola zavírání oken ve všech
třídách

p.školník

leden2011

Monitorování a zapisování
teploty ve třídách

p.uč.Švanda ,žáci
6.‐ 8.ročníku

průběžně

Vytvořit cedule na wc: Když
odcházíš, zhasni

8. a 9. ročník,
pí.uč. Juránková,
Nesvadbová,
ekotým

březen 2011

bylo pro každého jasně
srozumitelné, že to a to světlo
se zapne tím a tím vypínačem.
V každé třídě je pověřen žák,
aby hlavice u topení hlídal,
průběžně též chodí na kontrolu
zástupci ekotýmu.
Polštáře byly vyrobeny žákyněmi
2. stupně, již jsou rozmístěny v
oknech v 6., 8. ročníku
(nejkritičtější stav).
Za peníze, které vyděláme
prodejem papíru ze sběrného
týdne, postupně koupíme folie
alespoň do nejchladnějších tříd.
6., 8. ročník ‐ p.školník je tam
přidělal.
Okna byla zkontrolována p.
školníkem, který některá okna
zároveň i poopravil.
Teplota ve třídě se měří a
p.učitel se žáky ji zapisují do
tabulky. Jinak teplotu v celé
škole kontroluje p.ředitel
Tento úkol jsme splnili pomocí
plakátu na šetření energiemi, ve
kterém je obsaženo i toto.

0,‐ Kč

Pracovní vyučování 6.
– 9. ročník dívky

0,‐ Kč – polystyrén
– výplně krabic,
látky ‐ sponzoring
260,‐

0,‐ Kč

Fyzika 8. ročník

0,‐ Kč

Informatika

Z rozpočtu školy

Plán činností na období: leden – prosinec 2011: VODA
Název školy

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Datum sestavení plánu

20.1.2011

Na sestavení plánu spolupracovali

M.Doubínková, K.Melicharová, E.Villímová, D.Bartoníčková, K.Muchová, K.Loufková, T.Augustová
A.Vyšohlídová, K.Skotáková, M.Chaloupecká, N.Martincová,L.Postl, I.Nesvadbová, A.Uhlíř,
L.Honyisová

cíle

zodpovědnost

časový termín

monitorování, vyhodnocování

Dlouhodobý cíl: Naučit žáky šetřit vodou a chovat se odpovědně k její spotřebě
Vytvořit služby na kontrolu
ekotým
únor 2011
V každé třídě je žák, který toto
kapání vodovodních kohoutků
kontroluje. Jeho jméno je
napsáno pod pravidly šetření
energiemi, která jsou vyvěšena
v každé třídě.
ekotým
březen 2011
Jednáno. V podstatě budova je
Jednání s p. ředitelem o nákupu
města a to nemá peníze stejně
úsporných splachovačů, šetřičů,
jako je tomu u výměny oken.
kohoutků
únor 2011
Na sestavení řádu se podílel
Vytvořit návod na šetrné umývání ekotým
ekotým. Bude zalaminován a
nádobí, seznámit s ním vyučující
vyvěšen v kuchyňce. Při této
pracovního vyučování , vyvěsit jej
příležitosti na požádání členů
v kuchyňce.
ekotýmu nakoupil a dal
p.školník nové špunty do dřezů
v kuchyňce.
Řád jsme vyvěsili v kuchyňce
nad dřezy. Učitelé byli s řádem,
pravidly seznámeni na pracovní
poradě.
Kontrola okapů a vany na školním ekotým, p.školník duben 2011
P.školník okap a vanu
pozemku.
zkontroloval: říká, že okap je
starý a co se týče jeho výměny,
tak jedná s p.Moravcem.

propojení s výukou

Český jazyk,
informatika (viz
energie)

finanční náklady

0,‐ Kč

0

Informatika 7., 9.
ročník – sepsání
pravidel na PC

Z rozpočtu školy
(papír, tisk,
laminování)
Špunty – 20,‐ Kč

0,‐ Kč

Obnova cedulek: šetři vodou

K.Muchová, p.uč.
Švanda

únor 2011

Vytvoření služeb na zapisování
vody ve škole

8. ročník,
p.uč.Švanda

každý měsíc

Na obnově cedulek se pracuje.
Vytvořili jsme nové cedulky
(vytiskli nové a zalaminovali) a
členové ekotýmu z ročníků 1.
stupně je vyvěsili na potřebných
místech po celé budově školy.
Vodu zapisuje p.učitel společně
se žáky 8.ročníku. Společně
zapisují záznamy a vytvářejí graf.

Z rozpočtu školy
(papír, tisk,
laminování)

Fyzika

0,‐ Kč

