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Zpráva z auditu programu Ekoškola 
  

Název školy Základní škola Staré Město 

Adresa školy Komenského 1720, 686 03 Staré Město 

Jméno ředitele školy Mgr. Josef Jurnykl 

Jméno koordinátora 
programu 

Mgr. Renata Hájková 

Datum auditu 6. 5. 2016 

Jména auditorů Tomáš Kukuč, Iveta Šedová 

První žádost o druhý titul Ekoškola  

 
1. Naplnění kritérií 7 kroků programu Ekoškola 

 
Název kroku Počet získaných bodů Požadovaný počet bodů 

Ekotým 82 65 

Analýza 75 60 

Plán činností 87 60 

Monitorování a 
vyhodnocování 

86 55 

EV ve výuce 83 50 

Informování a 
spolupráce 

79 65 

Ekokodex 100 50 

 
 

2. Slovní hodnocení školy 

Podrobný popis dosaženého stavu v jednotlivých kritériích najdete v příloze zprávy. 
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2.1. Shrnutí kvality realizace programu na kole: 
Vzhledem k velikosti školy a počtu žáků je program Ekoškola realizován na ZŠ Staré Město 
dvěma týmy (zvlášť pro 1. a 2. stupeň), které spolu na některých aktivitách spolupracují. 
Spolupráce je navázána také se ZŠ Za Alejí, s níž členové Ekotýmu ZŠ Staré Město sdílí své 
nápady a úspěchy a vzájemně se inspirují. Přestože se v tomto školním roce vyměnila většina 
členů Ekotýmu včetně koordinátorů, na jeho předchozí činnost se podařilo úspěšně navázat  
a dokončit započaté projekty. Zároveň nový Ekotým zpracoval vlastní Analýzu a Plán činnosti, 
který si členové Ekotýmu uzpůsobili tak, aby pro ně byl srozumitelný a funkční. Na škole se 
daří realizovat mnoho nápadů a aktivit vzešlých z pravidelných schůzek Ekotýmu, na jejichž 
realizaci se podílejí i ostatní spolužáci. Úspěchy lze přičíst především nadšení koordinátorek  
i dětí, které o své činnosti informují celou školu a dokážou pro tyto aktivity nadchnout  
i ostatní žáky a učitele, kteří se pak zapojují do konkrétních úkolů. 
 
2.2. Přehled silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech 
 
Ekotým 
 
Silné stránky: 
Přestože se Ekotým druhého stupně za poslední rok obměnil, spolupráce jednotlivých členů 
funguje výborně. Členy celého Ekotýmu jsou žáci a tři koordinátorky (jedna na 1. stupni, dvě 
na 2. stupni), několikrát do roka se schůzek účastní i ředitel. Týmy pro první a druhý stupeň se 
scházejí odděleně, na některých akcích spolupracují. Na začátku roku si Ekotým rozdělil 
odpovědnost za jednotlivé úkoly a schází se na pravidelných schůzkách, kde členové týmu 
vyhodnocují své úspěchy i neúspěchy a plánují další činnost. Schůzky vedou koordinátorky, na 
druhém stupni ve spolupráci s předsedkyní a místopředsedkyní týmu. Žáci sami píší zápisy ze 
schůzek a také články o činnosti Ekoškoly do školních i místních novin. V rámci Ekotýmu 
fungují tzv. ekohlídky, které kontrolují vypínání PC, zhasínání světel apod. Proběhlo také 
stmelování týmu na výjezdovém pobytu. Ekotým spolupracuje i s veřejností a s dalšími 
institucemi (spolupráce se záchrannou stanicí při monitoringu čápů, se spolkem zahrádkářů 
při údržbě zahrady apod.). 
 

Slabé stránky a doporučení: 
Starší žáci by mohli předávat více zkušeností mladším spolužákům, aby činnost programu 
Ekoškola pokračovala i po odchodu deváťáků. Žáci by si také mohli vyzkoušet vést schůzky 
sami, za účasti a podpory koordinátorů. Žáci tak získají možnost rozvíjet řadu svých 
dovedností, které pak využijí nejen ve svém profesním životě. Členem Ekotýmu by se mohl 
stát i ředitel, školník, rodiče nebo zástupci spolupracujících institucí. 
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Analýza 
 
Silné stránky: 
Nově sestavený Ekotým si vytvořil vlastní Analýzu, na níž se podíleli i ostatní žáci. 
Prostřednictvím papírových a později elektronických dotazníků proběhlo velké dotazníkové 
šetření na škole i v rodinách žáků na téma třídění odpadů, nošení svačin do školy a zlepšení 
prostředí školy. Dotazníky i jejich výsledky zpracovali členové Ekotýmu a informovali o nich 
své spolužáky. Přehled silných a slabých stránek v jednotlivých tématech byl také publikován 
ve školním časopise, který je k dispozici online na webových stránkách školy a je tedy 
dostupný pro všechny žáky, učitele i rodiče. 
 

Slabé stránky a doporučení: 
Při vytváření nové Analýzy vycházet i z předchozí Analýzy a porovnat jejich výsledky a změny 
v silných a slabých stránkách. Takové porovnání umožní zjistit, co se ve škole daří zlepšovat  
a co naopak zůstává slabou stránkou. Pozitivní výsledky jsou pak důkazem o smysluplnosti 
aktivit v rámci Ekoškoly a mohou sloužit jako dobrá motivace pro další. 
 

Plán činností 
 

Silné stránky: 
Ekotým využívá dva Plány činností. Podrobnější Plán činností v tabulkovém formátu slouží 
především koordinátorkám, jednodušší a přehlednější variantu si vytvořili sami žáci. Tento 
Plán činností při schůzkách používají a v nové podobě je pro ně srozumitelný. Žáci jsou 
iniciátory činností a aktivit, kterým by se chtěli věnovat (pomalování záchodů, tzv. WC Art, 
adopce pandy v ZOO Lešná, výroba předmětů z recyklovaných materiálů apod.) Pro každý 
měsíc jsou v Plánu činností stanoveny úkoly i osoby, které mají za daný úkol odpovědnost. O 
těchto činnostech informují také své spolužáky, kteří se mohou do úkolů zapojit. Plán činností 
je vyvěšen na nástěnce a členové Ekotýmu na něm odškrtávají splněné úkoly.  
 

Slabé stránky a doporučení: 
V Plánu činností by měly být stanoveny cíle, které vycházejí z výstupů Analýzy. Na základě 
těchto cílů by měly být vytvářeny konkrétní úkoly pro jejich naplnění. Například na základě 
slabé stránky z Analýzy „V některých kabinetech, sborovně, odborných učebnách, na 
chodbách a v atriu chybí některé koše na třídění odpadu“ může být stanoven cíl: „Ve škole 
bude dostatek košů na tříděný odpad“, z kterého budou vycházet úkoly: zmapovat místa, kde 
koše chybí a zjistit, jaký druh odpadu se zde většinou vyhazuje; spočítat počet potřebných 
košů a zjistit jejich cenu; nakoupit nebo vyrobit koše na tříděný odpad dle finančních 
možností; připravit cedulky ke košům s informací o správném třídění; rozmístit koše a cedulky 
do kabinetů, sborovny a učeben. Podobně by se mohly rozpracovat i ostatní výstupy  
z Analýzy slabých a silných stránek. 
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Monitorování a vyhodnocování 
 
Silné stránky: 
Členové Ekotýmu průběžně na schůzkách hodnotí splněné a nesplněné úkoly. Tyto informace 
jsou dostupné také na školních nástěnkách. Sběr dat o spotřebě energie, vody a odpadu mají 
na starost provozní zaměstnanci (především školník). Ekotým pak tato data zpracovává  
a informuje o nich zbytek školy. 
 

Slabé stránky a doporučení: 
Ekotým by mohl podrobněji vyhodnocovat dopad svých aktivit na fungování školy a na životní 
prostředí. Například doplňování krmítek pro ptáky vede pravděpodobně k tomu, že se slétají 
do areálu školy. Bylo by zajímavé zjistit, kteří ptáci nejčastěji přilétají a zda je žáci (nejen 
členové Ekotýmu) chodí pozorovat.  Doporučujeme žáky zapojit do sběru a vyhodnocování 
dat, čímž budou rozvíjet své matematické a další dovednosti a díky lépe pochopí smysl 
úsporných opatření. 
 

Environmentální výchova ve výuce 
 
Silné stránky: 
Environmentální výchova je ve škole součástí různých předmětů. Učitelé se věnují průběžně 
všem tématům Ekoškoly (Odpady, Voda, Energie, Prostředí školy). Ve fyzice například žáci 
zjišťují, kolik energie spotřebuje průměrně jedna domácnost, v pracovních činnostech se 
starají o květiny a zeleninu na zahradě. Environmentální témata se prolínají řadou dalších 
činností a projektů na škole, např. monitoring čápů, kontrola a doplňování krmítek v zimním 
období, projekt na dobu rozpadu přírodních a umělých látek v přírodě aj. Někteří žáci sami 
vedou programy s environmentální tematikou pro další žáky. 
 

Slabé stránky a doporučení: 
Žáci by se mohli více věnovat analýze a příčinám environmentálních problémů a dále s tím 
pracovat, doporučujeme využít Učební celky Ekoškola ve výuce. Také by mohli samostatně 
připravovat více programů pro mladší žáky, kteří by se pak mohli také zapojit do programu 
Ekoškola. 
 

Informování a spolupráce 
 
Silné stránky: 
Informace o aktivitách Ekotýmu lze dohledat na nástěnce Ekotýmu i na dalších nástěnkách. 
Na chodbách školy mají esteticky poutavé nástěnky, na kterých jsou zveřejňovány informace 
z Analýz. V Ekotýmu fungují fotografové, kteří se věnují fotodokumentaci akcí. S veřejností 
komunikuje Ekotým skrze články do místních novin a prostřednictvím webových stránek. 
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Aktivní je i v dotazníkových šetřeních, které pro letošní rok změnily formu z papírové na 
elektronickou. Díky elektronické verzi je větší návratnost dotazníků pro ankety. Na škole 
funguje časopis a rozhlasem se zveřejňují aktuální informace. Ekotým spolupracuje s nově 
vzniklým školním parlamentem. Aktivity obou organizací jsou většinou odlišné a v případě, že 
se překrývají, navzájem si vypomáhají. Adaptační kurz parlamentu byl spojen se stmelováním 
Ekotýmu. Ekotým se zapojuje i do hromadných aktivit spolu s občany města (úklid okolí).  
V letošním roce byla navázána spolupráce se ZŠ Za Alejí v Uherském Hradišti. 
 

Slabé stránky a doporučení: 
V současné době je informování Ekotýmu o jeho činnostech na vysoké úrovni, můžeme však 
doporučit pokusit se více zapojit média typu kamery, video prezentací, Facebooku nebo 
Instagramu, kreslených vtípků meme, pro větší propagací akcí a myšlenek. V případě, že se 
Ekotým začne věnovat některým globálním tématům, jako je palmový olej, nepřímá spotřeba 
(např. vody), bylo by pěkné představit tato témata spolužákům, rodičům nebo zastupitelům 
města. Na webových stránkách by mohlo dojít k lepší viditelnosti programu Ekoškola (vlastní 
záložka) a zveřejnění informací tak, aby byly lehce dohledatelné (samostatný oddíl pro 
dokumenty jako je Plán činností, zápisy, Analýza). 
 
Ekokodex 
 
Silné stránky: 
Ponechání si Ekokodexu minulého Ekotýmu bylo dobrou volbou, protože i současný tým  
s hesly souhlasí a považuje je za své. Ten jednotlivé ročníky rozšiřují o své třídní Ekokodexy, 
které jsou zajímavě a vtipně zpracované. 
 

Slabé stránky a doporučení: 
K Ekokodexu můžeme doporučit zkusit si odpovědět na otázky „Proč máme to a to heslo  
v Ekokodexu?“, „Co pro nás tato hesla znamenají?“ a při nalezení odpovědí dál své myšlenky 
rozpracovávat a popularizovat mezi žáky nebo veřejnost. 
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Ekologický provoz: 
 
Škola se skládá z několika budov, které jsou různě po rekonstrukci. Na druhém stupni chybí 
dodělat například záchody, v jiné části budovy jsou už hotovy. Škola se snaží, už z podstaty 
ušetření financí, hledat možnosti úspor nákladů na vodu, elektřinu, vytápění.  

 
Vybraná témata:  
Škola pracuje s tématy Voda, Prostředí školy, Odpady, Energie.  
 
Silné stránky: 
Na škole se třídí základní druhy odpadů (papír, plast, baterie, víčka), navíc se Ekotým s celou 
školou dlouhodobě zapojuje do sbírání použitého kuchyňského oleje se společnosti Fritex.  
Na školním pozemku mají žáci k dispozici nové kompostéry, kam ukládají bioodpad. 
Ačkoliv začal Ekotým tento školní rok znovu od začátku (obměna celého Ekotýmu II. stupně), 
zpracoval velice kvalitně Analýzu k jednotlivým tématům, se slovním i grafickým hodnocením. 
Pro jednotlivá témata vytvořil velice přehledné Plány činností ve dvou variantách 
(obsáhlejší/jednodušší). Úkoly a stanovené cíle pro hledání úspor vody, energie, snížení 
množství odpadů a zútulňováni vnitřního i venkovního prostředí školy podle návrhů žáků jsou 
zdárně realizovány. V tématu Prostředí školy navazují na předchozí Ekotým. Vytvářejí 
odpočinkové místa pro žáky (pytle na sezení), nově vznikla klubovna Ekotýmu a parlamentu. 
Pokračují ve snižování množství odpadů a snaží se maximalizovat třídění papíru, plastů, oleje. 
 

Slabé stránky a doporučení: 
Ekotým by mohl rozšiřovat již vykonanou práci v tématech o další úrovně. Například se může 
kromě úspory vody soustředit i na tzv. virtuální vodu, u potravin na jejich původ (Éčka, 
palmový olej, košenila apod.) a vliv složek potravy na zdraví. Tato rozšíření pak může používat 
dále pro své spolužáky nebo projektové dny. 
 
2.3. Závazná doporučení, která je třeba naplnit do příštího auditu 

Ekotýmu se může určitě zdát zajímavé zkusit vymyslet způsob, jak by mohli členové, kteří se 
už lecčemu naučili, předávat své zkušenosti mladším tak, aby nemusel každý Ekotým začínat 
znovu. Budování předávání zkušeností mezi současnými a nadcházejícími generacemi je 
důležité pro udržení současné úrovně. Nadcházející Ekotýmu už tak nemusí začínat od 
začátku, ale mohou dále rozvíjet společné cíle a myšlenky. 

 
3. Příloha: kritéria a indikátory s označeným dosaženým počtem bodů 
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Komise jmenovaná ředitelem vzdělávacího centra TEREZA 
uděluje Základní škole Staré Město titul Ekoškola. 

 
 
 
 
 

 
 

Jména a podpisy členů komise    
 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . .  
Mgr. Petr Daniš        Mgr. Martina Hoferová       Ing. Jan Smrčka 

 
 
 
 
 

TEREZA, vzdělávací centrum z.ú.,  
Národní koordinátor programu Ekoškola 

Haštalská 17, 110 00, Praha 1 
Tel: 224 816 868, fax. 224 819 161 

E-mail: ekoskola@terezanet.cz; www.ekoskola.cz 
 


