Plán činností na období: září 2012 – červen 2014: ODPADY
Název školy

Základní škola praktická a základní škola speciální
Králíky, Nábřežní 130
30. 9. 2012

Datum sestavení plánu
Na sestavení plánu spolupracovali

cíle

zodpovědnost

K. Melicharová, E. Villímová, S. Ruszó, N.
Martincová, M. Chaloupecká, D.Bartoň, I.
Nesvadbová, V. Krsková, připomínkovali učitelé, A.
Uhlíř
časový
termín

propojení s
výukou

finanční náklady

Dlouhodobý cíl: Naučit a prohloubit dovednosti třídění odpadu ve třídách, doma
Výtvarná
0,‐
Učitelé vv,
Únor,
Vytvořit plakát
výchova
všichni žáci
březen
s rozmístěním nádob na
tříděný odpad ve škole,
umístit ve třídách
0
Ekotým, třídní
březen
Provést žáky po škole a
Přírodověda,
učitelé
ukázat jim sběrná místa,
prvouka
splněno
vytvořit kvíz pro žáky o
třídění odpadu
p. u.
Formou her naučit žáky
Průběžně
Nesvadbová, p.
třídit odpad.
Únor
u. Krsková,
1. využití pexesa,
březen
učitelé 1. stupně duben
Černého Petra a
ekotým
dalších her.
Rozmístění do školní
družiny.
2. Hry na internetu
3. Na 1. stupni realizovat
vzdělávací akci na
třídění
problematického
odpadu
Pravidelně kontrolovat
ekohlídka
Každý pátek
třídění odpadu ve třídách
Uspořádat sběrný týden – Třídní učitelé, A. 2x do roka
Uhlíř
svoz papíru, vážení ve
třídách, ve třídách třídění i
sběrového papíru
Dlouhodobý cíl: Být aktivním členem soutěže Recyklohraní
Plnit zadané úkoly
Učitelé Ov, Vv
průběžně

Naplnit kontejner
bateriemi,
elektrospotřebiči

p. u.
Nesvadbová, A
Uhlíř

Informatika,
prvouka,
přírodověda

0

0
Matematika –
práce s čísly

Zisk 300,‐ Kč

Občanská
výchova,
výtvarná
výchova

průběžně
Tv

Zisk bodů
Školní rok
2012/2013
odevzdáno 90 kg
elektrospotřebičů,
27 kg baterií (k 31.

3.)
Dlouhodobý cíl: Zlepšit prostředí u sběrných nádob na tříděný odpad u školy
Ekotým, P.
podzim
Pv
Udržovat čisté prostředí,
Čuma
jaro
pravidelně obnovovat
hřbitov odpadků
Dlouhodobý cíl: Prezentovat činnost školy na veřejnosti
Pracovní
Všichni učitelé
Prosinec,
Prezentovat školu
vyučování
březen
výstavách v Městské
Pracovní den
knihovně Králíky, na
(15. 3.)
vánočním jarmarku
p. u.
Informovat veřejnost o
průběžně
Český jazyk,
Nesvadbová,
akcích školy
informatika
ekotým
prostřednictvím médií –
Školní bravíčko, Králický
zpravodaj,
www.zspkraliky.cz

Papír, tisk,
laminování ‐ škola

Zisk – výtěžek
použit na nákup
materiálu
0

