Plán činností na období: leden 2011 – prosinec 2011: ODPADY
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 a prohloubit dovednosti třídění odpadu ve třídách, doma
učitelé, ekotým
únor 2011, Zástupci již byli vybráni – členové
Kontrola a pomoc při třídění
průběžně
ekotýmu
odpadů (v každé třídě jeden
žák), vybrat zástupce v každé
třídě a seznámit s ním třídu.
každý
Každý týden naši zástupci chodí po
třídní učitelé,
Kontrola správnosti třídění
týden
třídách a zapisují správnost třídění
K.Melicharová,
odpadu ve škole. Vytvoření
E.Villímová,
tabulky, kde se kontroly
odpadů každé třídy, vše se zapisuje do
zapisují. Vše se bude
tabulek, které si vytvořili. Pokud není
konzultovat s třídním
odpad tříděn správně, konzultují to s
učitelem a poté bude
třídním učitelem a ten pak následně se
následovat vyhodnocení.
svými žáky.
Na koláži se pracuje, do konce března
Vytvořit koláže na třídění
pí. uč.
Březen,
bude hotova a pověšena v prostorách
odpadu
Šponarová
duben
školy.
2011
I v rámci Recyklohraní byly vytvořeny 2
plakáty – na zpětný odběr baterií a na
zpětný odběr elektrozařízení.
Plakát na zpětný odběr baterií jsme
vyvěsili v prodejně ELPROM. Za jeho
ztvárnění jsme získali bonusové body (2.
místo v hodnocení)
Do výuky vložit téma odpady
Pí uč.
průběžně
Při výuce využívat pracovní listy Ekoškoly
Šponarová,

propojení s výukou

finanční náklady

0

0

Výtvarná výchova

Z majetku školy

Občanská výchova

0

Hrát hry na upevnění třídění
odpadů. Rozmístění her na
odpočinková místa, do školní
družiny a zahrát si tyto hry při
výuce informatiky na pc.
Vytvořit tabulky na zapisování
zváženého odpadu

Juránková
učitelé – OV,
Vlastivěda,
Prvouka,
Informatika
ekotým, 6. a 8.
ročník, pí. uč.
Juránková

Naplánovat sběrný týden na
papír

Ekotým
školník

Vyčistit a obnovit kompostéry

PV 2. stupeň, pí.
uč. Nesvadbová,
p. Štěpánek
Ekotým
Učitelé INF, čj

Vytvořit anketu o třídění
odpadů pro naši školu

V rámci ekotýdne proběhne 1
den zaměřený na odpady.
Jeho součástí bude módní

I. Nesvadbová

Minimálně
jednou za
toto období

leden 2011
– vytvoření
tabulek,
vážení
odpadu ‐
každý
týden
listopad
poté každý
3. měsíc

Duben ‐
květen
únor 2011

Duben ‐
květen

Na odpočinkovém místě je odpadové
domino.
Hrám se budeme věnovat hlavně v dubnu
(ve vyučovacích předmětech, v rámci
Ekotýdne)
Odpad se váží již 2 roky.
Nové tabulky jsme vytvořili a poctivě do
nich každý týden zapisujeme – zapisuje
M. Doubínková vždy v pátek.
Tabulky budou využity v hodinách
matematiky (duben)
Už u nás proběhly 2 sběrné akce‐
v listopadu a v únoru.
Další akce ‐ květen
Pan školník vždy o velké přestávce zváží
každému jeho balíček. Po ukončení akce
vyhodnocení nejlepšího sběrače. Sběr
odváží pan školník do sběrny – pomáhají
mu chlapci z 9. ročníku.
Čekáme na pěkné a vhodné počasí.

Anketu vytvořili žáci 7. a 9. ročníku.
Vypracování ankety proběhlo v rámci
českého jazyka – slohové výchovy.
Výsledky ankety jsme zhodnotili a
zpracovali ‐ jsou na samostatné příloze,
byly vyvěšeny na nástěnce ekotýmu.
Ekologický týden proběhne od 26. 4. – 29.
4. Minimálně jeden den bude věnován
odpadům (hry, recyklace)

Občanská výchova,
Vlastivěda, Prvouka,
Informatika

Informatika 6., 8.
Matematika 5. – 7. r.

Hry získány v rámci
projektů, ocenění
školy v oblasti
ekologie, využití
webových stránek
0

Zisková akce
Příspěvek na pohonné
hmoty – 100,‐ Kč z
výtěžku

PV

0

Informatika 7., 9.
ročník
Český jazyk – sloh ‐
ankety

0

Celoškolní akce

0

přehlídka (modely se budeme
snažit vytvořit např. z papíru,
nejlepší budou oceněny ),
dále pak ruční výroba papíru,
hra Ekopolis, atd…
Pokračovat ve třídění odpadů
ve třídách – papír, plasty,
bioodpad, směsný odpad

Třídní učitelé

průběžně

Ve třídách se třídí bioodpad – vynáší jej
paní uklízečka do kompostérů u školy.
Ve třídách se třídí papír, plasty –
v průběhu týdne probíhá kontrola
správnosti třídění od ekotýmu, vážení a
zapisování, v pátek si služba ve třídě
vynáší koše s papíry, plasty do nádob na
tříděný odpad u školy.
Dlouhodobý cíl: Zlepšit prostředí u sběrných nádob na tříděný odpad u školy
Obnova hřbitova odpadků u
K.Muchová, p.
duben
Cedulky již jsou obnoveny, čekáme na
školy, obnova cedulek
uč. Švanda
2011
přívětivé počasí, abychom hřbitov
odpadků poupravili (v rámci Dne Země –
celoškolní akce)
ekotým
březen,
V měsíci březnu jsme využili chvilkového
Udržování čistoty u sběrných
duben
pěkného počasí a žáci 2. stupně uklidili
nádob. Naplánovat si jednání
2011
prostředí u sběrných nádob u školy. S
s ředitelem Služeb města
ředitelem SMK budeme teprve jednat,
Králíky.
jelikož byl volen nový ředitel.
Na konci března řešen nepořádek u
sběrných nádob (rozbité sklo) –
informování pana ředitele, ten volal
s ředitelem SMK – částečně uklizeno
Dlouhodobý cíl: Být aktivním členem soutěže Recyklohraní
Průběžně plnit vyhlášené
I. Nesvadbová
průběžně
Průběžně plníme úkoly.
úkoly.
12.11.2010 jsme splnili literární úkol „
Příběhy našich dědečků a babiček “ –
český jazyk
12.12.2010 splnění úkolu „ Sešlápni a

0

Celoškolní akce Den
Země

Z rozpočtu školy –
papír, tisk, laminování

PV‐údržba

0

Český jazyk
Fyzika
Výtvarná výchova
Občanská výchova

Zisk bodů
120 bodů

270 bodů

Naplnit kontejner bateriemi,
elektrospotřebiči. Informace
zveřejňujeme ve školním
bravíčku, zapojujeme děti
v mateřských školkách.
Uspořádáme nejméně 2
sběrné akce za rok.

Ekotým
I. Nesvadbová

průběžně

Musíme zkontrolovat sběrné
boxy na baterie v MŠ,
popřípadě vytvořit nové
sběrné boxy.

ekotým

březen
2011

ušetříš “ ‐ fyzika
9.3.2011 jsme splnili úkol „ Baterie do
koše nepatří “ ‐ žáci nakreslili plakát, který
vybízí ke sběru vybitých baterií a
akumulátorů. Tento jsme pak umístili zde
v Králíkách do prodejny elektra Elprom
Loufek. Za tento splněný úkol jsme získali
zvláštní ocenění – umístili jsme se na
2.místě a bonus 500 bodů! – výtvarná
výchova
25.3.2011 splnili jsme úkol na téma ‐
vytvořit obrázek na titulní stranu
časopisu Zpětný odběr ( téma obrázku: „
učíme se recyklovat naše elektronické
kamarády “ ). –výtvarná výchova
Vytvoření letáčků na sběrnou akci do
školek. Vytvoření keramických zvířátek
pro děti, které přinesou elektrospotřebič
(Pv).
Sběrné akce byly už dvě, a to v měsíci
říjnu (velké a malé elektrospotřebiče) a
prosinci (baterie).
Odvoz naplněných boxů objednává I.
Nesvadbová
Duben – objednání svozu baterií a
drobného elektroodpadu
Při setkání ekotýmu 14.3. jsme se
dohodli, že zajdeme do MŠ a
zkontrolujeme sběrné boxy na baterie
tento týden v rámci TV.
V MŠ Pivovarská jim chybí box na baterie,
tudíž jim ho vyrobíme v rámci PV (ŠD)a
doneseme.

650 bodů

200 bodů

Pv

Zisk bodů
270 bodů
400 bodů
210 bodů
168 bodů

TV, PV (školní
družina)

Materiál školy (papír,
barvy, lepidlo)

Dlouhodobý cíl: Prezentovat činnost školy na veřejnosti
pí. uč. Juránková průběžně
Výrobky z přírodních
materiálů, které vytvořili naši
žáci, prezentovat na
veřejnosti.

Informovat veřejnost o akcích
školy pomocí médií

pí.uč.
Nesvadbová,
ekotým

průběžně

Naše výrobky tradičně prezentujeme na
podzimní, vánoční a velikonoční výstavě
v Městské knihovně Králíky.
V prosinci jsme se prezentovali na
Vánočním jarmarku v našem městě, který
organizovala ZUŠ.
Výzdoba prodejny Pekárna Falta (podzim,
Vánoce, Velikonoce)
Informatika – vytvoření žádostí o
sponzorský dar – zbytkové materiály
(stuhy, pytlovina, provazy)
Vytvořili jsme pexeso: žáci společně s
učiteli zjistili informace a získali staré
fotografie o některých budovách a
zajímavých místech v našem městě, které
patří k minulosti Králík a buďto tu již
nejsou nebo jsou změněny. Následně pak
nafotili tyto budovy a místa v dnešní
podobě. Historii domů zpracovali do
příručky. Pexeso se tedy skládá z obrázků
a popisek z minulosti a přítomnosti těchto
míst a budov – prezentace v Městském
muzeu Králíky, v Městské knihovně Králíky
(vytvoření panelů).
Veřejnost o činnosti ekoškoly
informujeme pomocí našeho časopisu
Školní bravíčko (je distribuován do všech
rodin našich žáků, do Městské knihovny
Králíky, do Městského muzea Králíky, na
radnici, našemu sponzorovi Pekárny Falta)
– leden, duben
V průběhu roku bude alespoň jedna

PV, VV
Celoškolní projekt
Informatika

Výrobky z přírodních
materiálů – materiál
nakoupen z prodeje
výrobků
Sponzoring – stuhy,
pytlovina, kokosové
vlákno
Pexeso – vytištěno
z finanční podpory
projektu OP VK Škola
plná života

kroužek Redakce

Z rozpočtu školy –
papír, tisk

tisková zpráva odeslána do regionálních
měsíčníků

