
Zápis ze 7. Schůze Ekotýmu dne 23. 1. 2014 

 

Zúčastnili se: Melezínková, Svobodová, Motyčková, Staňková, Kočár, Davidová, Horáček, Studnařová, 

Sekaninová, Vítková, Doskočil, Jelínková, Sedlák, Jelínek, Kiršner 

 

1) Hlasování v soutěži Naše Ekotřída  http://www.spolusvami.cz/priroda/546-nase-ekotrida 

 

2) Exkurze třídy P1A (odměna v soutěži „Třiďte s námi“) + část Ekotýmu 

 Probrání zážitků a nových informací 

 Zadání úkolu – tvorba prezentace - 

 Předání poznámek a fotografií 

 Kontrola na další schůzce 

 Určení kdy a kde budou prezentovat – na další schůzce 

 Prezentace Exkrze P1A  v REMATU – vytvoří Studnařovy a Kiršner s Kočárem 

 

 

3) Exkurze Ekotýmu – SAKO Brno 5. 2. 2014 

 Proškolení o bezpečnosti a následné podepsání 

 Proškolení o bezpečnosti a následné podepsání - SAKO 

 Rozdání “ Souhlas zákonných zástupců s exkurzí v areálu společnosti SAKO Brno“  

 Tvorba podrobných informací na den 5. 2. 2014 

 Odjezd Osobním vlakem 6:58, přesun na tramvaj číslo 2 směr výstaviště“ 

 Vystoupení zastávka u nemocnice Milosrdných bratří -> pěšky Lipka Kamenná -> program 

od 8:15 do 12 

Přesun Sako Brno  

 Tramvaj č. 2 -> zastávka Nové sady přestup na tramvaj č. 8 

 tramvaj č. 8 zastávka Bělohorská 

 po skončení exkurze směr Hlavní nádraží tramvaj č. 8 

 Hlavní nádraží -> nejbližším Vlakem směr Letovice 

 Předpokládaný návrat do Letovic 17h 

Rozdání podrobného popisu dne. 

 

4) Grant Nestlé pro vodu v krajině 2014 

 Možnosti a návrhy: 

 Obnovení projektu JEZÍRKO – tůně  

 Návrh Jezírka etotýmu z roku 2012 u budovy SOŠ – využití dešťové vody 

 Jezírko z projektu DM využití vody z řeky 

 Oprava protékajících WC 

 Probrat a zjistit možnosti – momentálně nejsou protíkající WC 

 Splachovadla na čidla 

 Nové úsporné baterie 

 Šetřiče vody 

 Propagace kohoutkové vody 

 Barely a odchyt dešťové vod – zapojení do projektu okolní firnu TEluria 

 Probrat a zjistit konkrétní využití na naší škole – ještě na další scůzce a s p. 

Haškou 

 Ekoden v KD i pro veřejnost na propagaci vody 

 Ekoolympiáda   

 Úsporné kohoutky – na budově SOU v patře u tělocvičny, toalety mezi tělocvičnou a 

počítačovou učebnou (kapají) 

http://www.spolusvami.cz/priroda/546-nase-ekotrida


 Diskuze o instalaci úsporného zařízení na toalety, proti protíkání a přebytkovému 

splachování – antivandal.  

 

 Diskuze s vedoucím technického úseku panem Doskočile.  

o Objasnění úsporných opatření na sociálních zařízeních.  

o Další možné alternativy, jak šetřit vodu na soc. zařízeních.  

 

 

5) Kontrola opravy dosavadních opatření –  

 SPLNĚNO na budovu SOŠ, SOU vrchní patro (Davidová, Jelínková, Motyčková, 

Studnařovi) 

 NESPLNĚNO na budově SOU přízemí a 1.patro (Báča, Popelář – odchod z Ekotýmu) 

  Získání nových členů z učebních oboru (Kočár) 

 ZADÁNO Nalepit lístečky k vypínačům na obou budovách.  Kiršner a Kočár 

 

6) Diskuze ke zkratkám pro třídění odpadu – RECYKLAČNÍ ZKRATKY  

 Rozdání konkrétních úkolů nafocení značek 

 Drogerie 

 Mléčné výrobky 

 Nápoje 

 Masové výrobky 

 Určení počtu fotografií na člena – 20 kosů       Všichni 

 Prezentace Exkrze P1A  v REMATU – vytvoří Studnařovy a Kiršner s Kočárem 

 

Př.: 

  



  

 

 

 


