
  

 Zápis ze schůzky Ekotýmu ze dne 9. října 2012 
 

1) Úvodní slovo (co je to Ekotým, ekoškola a její náplň). 

 

2) Seznámení se s novými členy a jejich přivítání. 

 

3) Shromáždění aktuálních kontaktů a seznam členů Ekotýmu. 

 

 

Stálí členové: 

 

 E4 Anna Toulová 

 E4 Lukáš Zouhar 

 E4 Kateřina Brnová 

 EV3 Petra Melezínková   petka223@seznam.cz 

 EV3 Pavel Horáček    pavel32611@seznam.cz 

 S4 Michaela Toulová 

 S4 Karel Vaněk 

 NS2 Michal Macoun   michalmacoun@seznam.cz 

 NS2 Bezdíčková Tereza   berenika-tereza@seznam.cz 

 S3 Staňková Pavla    kristen98@seznam.cz  

 S3 Svobodová Olga    retrivrik@seznam.cz 

  

 

Noví členové: 
 NS1 Jakub Samson    kuba.samson@seznam.cz 

 EV3 Marie Bránská    janejsemmauu@seznam.cz 

 

Koordinátoři: Chládek, Blézlová 

 

4) Seznámení s tématy, které jsou plněny: ENERGIE, ODPADY. 

 

ÚKOL: 

 

Promyslet, jak zlepšit dosavadní témata – ENERGIE, ODPADY  a jaké další téma budeme realizovat 

Pí uč. Blézlová – nafocení a rozdání pracovních listů. 

 

 

Exkurze – z projektu Zelený most – vždy se účastnilo několik členů z ekotýmu 

Hostětín   14. 9. 2011 – Vzdělávací a informační středisko, obec je známá svými ekologickými projekty 

Rusava   12. 9. 2011 – vítěz solární ligy, solární koupaliště, 

Dlouhé Stráně  18. 9. 2012 – přečerpávací elektrárna 

 

Konference   

Sezimovo Ústí 17. 9. 2013 – celorepubliková konference ZM 

  prezentace tepelného čerpadla MSŠ – Pavel Horáček 

Letovice   25. 9. 2012 - konference k obnovitelným zdrojům energie, 

přednáška - Udržitelný život - dr. Kvasničková 
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 Zápis ze schůzky Ekotýmu ze dne 22. listopadu 2012 

 

Zúčastnili se:  Blézlová, Anna Toulová, Lukáš Zouhar, Petra Melezínková, Pavel Horáček, Michaela Toulová, 

Svobodová Olga, Jakub Samson, Kateřina Brnová,Marie Bránská,  Karel Vaněk 

 

 

1) Shromáždění a vyhodnocení pracovních listů. 

 

2) SWOT analýza školy. 

 

SWOT analýza školy 

 

 

VODA 

            

                + 

* nálepky na toaletách 

 

                - 

* upotřebení dešťové vody 

* úsporná splachovadla 

* analýza stavu spotřeby 

 

 

 

ENERGIE 

            

                + 

* ekologické vytápění školy 

* výměna oken 

* zateplení budovy 

* úsporné zářivky 

* označení vypínačů 

* nové PC – menší odběr elektřiny 

 

                - 

* automaty – velký odběr elektřiny 

* nezhasínání v prostorách školy 

* stále zapnuté PC 

 

 



 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

            

                + 

* zeleň 

* WIFI na DM 

* výmalba tříd 

* vybavení učeben 

* živý plot 

* výměna oken 

* označení vypínačů 

 

                - 

* posezení před školou a na chodbách 

* WIFI na SŠ 

* prostor ke shromažďování a studovna 

* hodiny ve třídách 

* obměna nástěnek 

kantýna na SŠ 

* hřiště 

 

 

ODPADY 

            

                + 

* velké množství druhů košů 

* motivace žáků (soutěže ve třídění) 

* píšeme na "šmírák" 

* sběr víček 

* správné rozmístění košů 

* vlastní kompostér 

 

                - 

* sesypání odpadků do jednoho pytle 

* nedostatek info o historii a výrobě papírů 

* pasivita "netříditelů" 

 

 

 

4) Vyhlášení soutěží: 

* o nejhezčí Vánoční fotografii 

* o nejhezčí Vánoční věnec 

* o nejhezčí vyzdobenou třídu  

 

Exkurze – ze Zeleného mostu – vždy se účastnilo několik členů z ekotýmu 

Agrop, Sluńákov 8. 11. 2012 – desky na stavbu nízkoenergetických a pasivních domů, ekologické centrum 



 

 

 Zápis ze schůzky Ekotýmu ze dne 12. únor 2013 
 

Zúčastnili se:  Anna Toulová, Kateřina Brnová, Petra Melezínková, Karel Vaněk, Staňková Pavla, Svobodová 

Olga, Jakub Samson, Marie Bránská,  Blézlová 

 

 

1) Plán činností ekotýmu na roky 2012/2014. 

2) Vyhodnocení soutěží realizovaných v prosinci. 

3) Kontrola a doplnění popisů košů, vypínačů, 

 

Workshopy žáků 

Letovice  21. 1. 2012 – odborné přednášky (rychlerostoucí dřeviny, spalování  dřeva); pracovní 

listy, skládání modelů 

   5. 2. 2013 – odborné přednášky, pracovní listy, skládání modelů 



 

 

 

 Zápis ze schůzky Ekotýmu ze dne 1. duben 2013 

 

Zúčastnili se:  Kateřina Brnová, Petra Melezínková, Michaela Toulová, Karel Vaněk, Michal Macoun, 

Bezdíčková Tereza, Staňková Pavla, Blézlová 

 

 

1) Plánování akce "Rumuni". 

téma Green Energy for a Clean Earth. Studenti vypracovali prezentace na zadaná témata: Větrná ener-

gie, solární energie. Začali pracovat na společném anglicko-česko-rumunském slovníku s ekologickými 

pojmy, který se bude dokončovat na závěrečném setkání ve Voinesti v březnu 2014. Studenti také na-

vštívili Bioplynovou stanici v Olešnici a vodní přečerpávací elektrárnu Dalešice a také Moravský Kras, 

chráněnou krajinnou oblast v našem regionu  

 

 

2) Plánování exkurze na Větrnou elektrárnu u Svitav a Vírskou přehradu. 

 

 



 

 

 Zápis ze schůzky Ekotýmu ze dne 23. května 2013 

 

Zúčastnili se: Petra Melezínková, Pavel Horáček, Michal Macoun, Bezdíčková Tereza, Staňková Pavla, 

Svobodová Olga, Jakub Samson, Marie Bránská,  Blézlová 

 

 

 

 

1) Projednání exkurze na Vírskou přehradu a větrnou elektrárnu u Svitav. 

 

2) Shromáždění fotografií. 

 

Exkurze – ze Zeleného mostu – vždy se účastnilo několik členů z ekotýmu 

Třebíč     11. 5. 2012 – spalovna biomasy – vytápění města 

Vodní elektrárna Vír  30. 5. 2013  

Větrné elektrárny Pohledy 30. 5. 2013 

 

Přehlídka žákovských projektů - prezentace projektů 

Letovice   12. 4. 2012 – témata související s OZE (biomasa) a životním prostředím 

   23. 4. 2012 – témata související s OZE (fotovoltaika) a životním prostředím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


