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

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,
Nábřežní 130
5. 12. 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

Dlouhodobý cíl: Naučit žáky šetřit energiemi ve třídách, doma
Ekotým, třídní
Začátek roku,
Zajistit vypínání PC,
učitelé
průběžně
monitorů, CD přehrávačů ve
třídě
třídní učitelé
Začátek roku,
Poučení žáků o zacházení
průběžně přes zimní
s termoregulačními hlavicemi
období ‐ denně
u radiátorů – zamezení
zbytečnému přetápění
Vyměnit netěsnící okna –
Ekotým
Březen
jednání s panem ředitelem
Sledování spotřeby el.
8. ročník – P.
průběžně
energie a plynu
Čuma
Výměna spotřebičů D třídy za I. Nesvadbová
Leden –průběžně
spotřebič třídy A+ +
Ekotým,
Průběžně
Zkontrolovat cedulky
s tematikou úspory energie a
instalovat v potřebných
místech
Vytvořit – obnovit
Ekotým, třídní
Listopad
energetická pravidla třídy
učitelé

propojení s výukou

finanční
náklady

0,‐ Kč
Informatika, ostatní
vyučovací předměty
0,‐ Kč

?
fyzika

0,‐ Kč
80000,‐ Kč

informatika

0,‐ Kč

0

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

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,
Nábřežní 130
5. 12. 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

Dlouhodobý cíl: Naučit žáky chovat se bezpečně v silničním provozu
Upozornit MÚ na
Všichni učitelé
duben
nebezpečná místa v Králíkách
Ekotým,
Únor
Vytvořit anketu dojezdu do
L. Šponarová
duben
školy – zaměstnání, způsob
dopravy, navrhnout
ekologičtější řešení
Uspořádat výuku na
L. Šponarová
Duben ‐ květen
dopravním hřišti
Nakoupit cyklistické
L. Šponarová,
průběžně
vybavení, praktická výuka
učitelé Tv
žáků

propojení s výukou

Ekologický týden
informatika
Výtvarná výchova

vlastivěda
Tělesná výchova

finanční
náklady

0,‐ Kč
0,‐ Kč

Zaplaceno
z grantu EU
Zaplaceno
z grantu eu

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

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,
Nábřežní 130
5. 12. 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

Dlouhodobý cíl: Naučit žáky šetřit vodou ve škole, doma
Opravit protékající kohoutky, p. u. Uhlíř,
průběžně
splachovače wc
ekotým
I. Nesvadbová,
březen
Vytvořit cedulky
ekotým
k umyvadlům, kohoutkům –
pitná voda
Ekotým,
Průběžně
Zkontrolovat cedulky
s tematikou úspory vody a
instalovat v potřebných
místech
Ekotým – jednání Březen
Instalovat hospodárné
s panem
splachovače na záchodech,
ředitelem
chybějící pákové baterie
Sledovat spotřebu vody
8. ročník – P.
průběžně
Čuma
Ekotým, I.
Leden ‐ březen
Zjistit možnost nákupu
Nesvadbová
ekologických prostředků a
doporučit jejich používání
vedení školy
p.u. Uhlíř
Duben, květen
Zajištění využití povrchové
P.Čuma
vody k zavlažování pozemku
– zdymadlo, revize (nákup)
čerpadla

propojení s výukou

finanční
náklady

0,‐ Kč
informatika

informatika

Vytištění,
laminování,
přilepení ‐ škola
0,‐ Kč

Informatika, český
jazyk

?

fyzika

0,‐ Kč

informatika

?

Pracovní vyučování

?

