


Znovuvyuži|í vzniklého odpodu = suroviny
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Jok se zochózí ve ško|e s odpody? . rurrŘÍoísr

.. 
rŘÍoÍ sr €oÍhněte):
'-' popír
- piosty/PET|ohvď

- sklo
- hIiník

- orgonickýodpod.
- nebezpečný odpod (boterie"

borvy, chemikó|ie, spre1e.....)

- do|ší: r,1;'ml fi ín.,i'i' N

Výříděný odpod se vyuŽívó joko surovino pro

lni robu do|ších produktů, čímŽ se uŠetřípůvodní
surovino.

,Ca nra*wfu4\ rcq Kj fnt',lcA)
VědÍŽócio učiÍe|é, kde jsou koŠe no

třídění odpodků umístěny?
Je toto umístěníúčelné o postočující?

. ANO

.NE
Jednoduchý průzkum pomůŽe odhoIit sIobó

místo v umístění košů o inÍormovonosti Žóků.

Kdo o kom vynÓší koše s vytříděným

odpodem? Jok čosto?
Co se dó| děje s vyŤříděnými odpody?
Které Íirmy je svóŽejí?

Joké jsou jejich podmínky?

Co s odpody dó|e dě|ojí?

,uill,wi}ť,w, 4,, dn,*,l,

ulrct rS ruu/elrf, f
ZjisŤěte, jokó je dolšícesto surovin vybroných

ve vošíško|e, co všechno o kde se z nich wróbí.

Provódíte ve ško|e sběrové okce? .NE
.'ANQjokď ,* íl t J.l:'r.(l,,',}

MoŽnosf odevzdotjednou zo čos storý popí1

hIiník či PET lohve ródo vyuŽije nejen ško|o, ole
i místníspo|uobčoné, pokud nenív b|ízkosti

fungující sběrné středisko'

Mó školo v|ostní komposl? Kdo se o něj

storó? Jok se humus vzniklý no kompostě

diIe vyuŽívó?

.NE
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Úrodný humus vzniklý kompostovóním (no

kompostě nebo v kontejneru-kompostéru) |ze

uihodně vyuŽít pro pěsŤovónírostlin v kvěŤinóčích

i no ško|ním oozemku.

Kde končí zbytky o odpodky z kuchyně?

Ko|ik se denně vyhozuje jídlo ze školní
kuchvně?
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0rgonické zbýRy zkuchyně se nej|épe vyuŽijí

kompostovóním, zbyfky jídel mohou odebírot
mísŤníchovote|é dobytko o obo|y o do|šíodpody
|ze třídiÍ stejně joko v do|ších provozech ško|y'



Bezpeěné z|ikvidovtíní zby||tového odpodu

Kde končí zbytkový-netříděný odpod?
KterÓ firmo se o to storó?
Zo jokých podmínek?

'4'/J!, TrS mui
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V součosné době se v Čn většino komunó|ních
odpodů sk|ódkuje (osi 90%) o spo|uje (osi6%).
Do|šívyuŽití mojí pouhó 4% komunó|ního

odoodu.

Víte, ko|ik kg odpodu vyprodukuje ce|ó ško|o zo

den/ýden/měs,rc/rok - celkem o v přepočtu no

1 ŽóRo?

Odhodněte, joký podí| no tom mojítřídy/ ško|ní

druŽino/ konce|óře o kobinety/ ško|ní kuchyně/
WC/ koše no dvoře o před ško|ou/ koše no

chodbóch/ do|ší'

V ČR vyprodukuje koŽdý občon ročně průměrně

osi350 kg komunó|ního odpodu.

Jok k této produkci přispívó próvě voše ško|o?
(Produkci odpodů ověřte experimentó|ně o pok

zjistěte toké d|e sm|ouvy o svozu odpodu.)

Zjistěte' no kterých místech se ve ško|e hromodí
odpodky. Jsou ve škole rozmístěny koše no

odpodky úče|ně o v dostotečném mnoŽsfuí?

ť^ /ť
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Jednoduchý průzkum pomůŽe odho|it s|obó
místo.

Jok se Iikvidují odpody z chemické či bio|ogické

ško| ní |o borotoře, prošlé |éky, boterie, nÓtěrové

borvy či |epid|o pouŽívonó údrŽbóři o

školníkem? Kdo se o to storó?

Řodo chemikÓ|ií potřído nebezpečného odpodu,

ýje třebo odevzdóvot do sběrných dvorů či
firmom, které zojistí bezpečné zIikvidovónítohoto

odpodu.
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Spotřebo energiítvoří největšíeko|ogickou zóIěŽprovozu školy. Jok zjistíte, stojítoké
škoIu mnoho peněz. Eko|ogičtějšíspotřebu energiímůŽeme shrnout do tříkroků, jejichŽ

reoIizoce zóvisí no moŽnostech ško|y:

l, Vo|bo eko|ogických zdrojů energie - přednost mojízdroje obnovrielné.

2. ÚčinnÓ regu|oce spotřeby - energie uŽívóme, jen kdyŽ je potřebujeme,

o v optimó|ním mnoŽství. SnoŽíme se vyuŽívot zdroje, které nevyŽodují uk|ódóní
tep|o po de|šÍdobu'

3. Zobróněnízbytečným únikům teplo, nopř. izo|ocí nebo spróvným větróním.

ENERGIE

že ŤoHL€ nsl
Fuil?ovAT |v€euD€!

Mó ško|o zprocovón energetický

oudil?
*,a ,LNE.
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Energetický oudit by pod|e p|otných norem měly mít zprocovóny skoro
ny ško|y. Tento dokument hodnotí hospodořeníškoly s energiemi

o novrhuje úspornó opotření. Pokud si no totroufnete, nechte si vysvět|it,

co oudit vošíško|y obsohuje, o odpověÍe no nós|edujícíotózku.

JokÓ opotření novrhuje energetický
oudit pro z|epšení hospodoření školy
s energiemi?

Většinou se jednó o nÓk|odnó stovební nebo techno|ogickó řešení.
MÓ|okterý zprocovotel ouditu se seznómiI detoi|ně s provozem školy o
novrh| nízkonók|odovÓ nebo beznÓk|odovó opotření. Zde móte ve|kou
pří|eŽitost novrhnout opotřenl kteró ušetří peníze i Životní prostředí.

Kde ško|o stojl co ji obk|opuje?

7Rteré strony nejvíce foukÓ vítr?
SpoÍřebo energie no vytÓpěníje přirozeně vyššív ch|odnějších
ob|ostech o no velmivětrných místech. PrvníÍoktor se ovlivnit nedó,

druhý ono (nopř. výsodbou stromů)'

Kdy je ško|o během roku

newuŽívonó?

. ve všední dny

. o víkendu

. o prózdninóch

V této době můŽe b.it ušetřeno velké mnoŽsfuíenergie především

zo vytÓpění. V době, kdy neníško|o V provozu, stočívytÓpět no niŽší
teplotu.

S|eduje ško|o provideIně spotřebu
energie?

Kdo jisleduje?

ANO. NE
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Pokud znÓme obvyk|ou spotřebu v jednot|ivých měsících, můŽeme ji

porovnóvot s minu|ými roky. Tok snodno zjistíme, kdy nopř. výrozně

stoup|o, o můŽeme učinit okomŽitě protiopotření. JesÍ|i spotřebo
dosud s|edovóno nenl móte pří|eŽitost se do sledovónípustit.

vytdpění

VyŤópění budovy tvořÍ gŽ80% z ce|kových nók|odů no energie. Proto se při hledóní úspor musízočÍt u tep|o. Nej|evnějšíje
zoměřit se no regu|oci tep|o - topit no místech, kde to potřebujeme, o jen iok moc, jok to potřebujeme.

Joký mó školo zdq teplo? Je důleŽité vědět, joký zdrojtep|o ško|o mó - je Ío jeden z nejlniznom.

nějších Íoktorů podmiňujících vliv ško|y no živoÍníprostředí.

Jok je řízeno vytÓpění?
na'HaAt *rY

W,ffi vytÓpěnípodle provozu školy o zóroveň regu|oce jednot|ivých

místností.

rysse'e ško|y topí pod|e zkušenosti ško|níko, jiné pod|e venkovní

, do|šípod|e čosového progromu. Nej|epšíje řízení

Jsou součistí topného systému čerpodIo?
Vypínojíse?
Jokou mojíspotřebu?

Čerpodlo spotřebovóvojíe|ektřinu. Čosto běŽL i kdyŽ nemusí.

Je dobré vědět, ko|ik energie zo topnou sezónu spotřebovÓvojí

o ko|ik to stoiÍ.



Móte no rodiÓtorech noinstolovoné
termostotické venti|v] ?
Jsou funkční?

r {N0
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Termostotické venÍi|y při spróvném Íungovónío nostovení udrŽují

optimÓlníteplotu vzduchu v místnosti. Toto regu|oce umoŽňuje
sníŽení spotřeby tep|o no vyiÓpění.

Jsou termoregu|ótory2 v jednot|ivých

místnostech?
ANO NE V koŽdé místnostijsou jiné poŽodovky no tep|otu o tedy ijinó

potřebo teplo' Potřebo tep|o zóvisíno úče|u o době vyuŽívóní
místnosti o toké no její po|oze vůči světouým stronÓm.

Jsou v topném systému kombinovóny
různé typy venti|ů?

ANO ffi* Pokud jsou v topném systému kombinovóny venti|y s různým
průtokem, neníjej moŽné vy|odit. Jednó se o čost.ý nešvor při

"postu pných rekonstrukcíc h.,,

Jsou zo topením umístěny izo|očnÍ

(reÍlexni) desky?
ANO NE Ref|exnídesky odróŽejítep|o do místnosti o zomezují

nodměrnému ohřívóní venkovních stěn. Nedochózítok ke ztrótóm
leplo přes zed'zo rodiótory.

Jsou před rodiÓtory umístěny kryty nebo
jiné překÓŽky, které brÓní prouděnítep|ého

vzduchu do místnosti?

ANo €) Kryty před rodiÓtory mojívýznomný negotivnív|iv no předóvóní

teplo z rodiótorů do místnosti. Ochronné či okrosné kryty,

nóbytek, po|ičky či zóclony sniŽují předÓvÓní tep|o oŽ o 30%,

Měříse někde v prostorÓch ško|y tep|oto

vzduchu?
ANO NE Umístěním tep|oměrů se předejde sporům mezitep|omilnými

o ch|odnomiInými kolegy o měříse kvoIito vytÓpění.

Jokó je průměrnó tep|oto vzduchu
udržovonó v tooné sezóně ve třídóch?

l7-.l9'c
20-21'c'
22-23'C
24 o více "C

Optimó|ní teploto místnosti je 20.C.
Při koŽdém stupni novíc sloupó spotřebo energie o 6%.

Jokó je průměrnó tep|oto udrŽovonÓ

v topné sezóně v šotnóch?
l2-14"C
l5-.|7"c
lB-20'c
nod 20"C

V mísÍnostech užívoných jen nórozově je optimólnítep|oto
'15-lB'c.

Je v prostoróch školy, které se nevyuŽívojí

vůbec nebo zříd ko, udrŽovóno niŽší tep|oto?

ANO NE Stojí zo to zjistil zdo v těchto prostoróch funguje termoregu|oce,

kterÓ zde udrŽuje vhodnou niŽšíiep|otu (mox. 
.|5.C).

Co si myslíŽóci o učitelé o způsobu
regu|oce tep|o ve vošíško|e?
Jok je to u nich domo?

Provedte o vyhodnoťte onketu. Zkušenosti uŽivote|ůjsou přece

stejně dů|eŽité joko leoretické vipočty.

Termostatické venÍily omezují průtok vody radiótorem při dosožení nostovené teploý zobroňují tedy přetipění'
IndÍvÍduólní ternoregullce umožňuje nastovení různé teploý v prŮběhu ýdne (i libovolného dne) v koždé nístnosti' Jednó se o nejúčinnější systém regulace
teploty.



Ohřevvody

Norozdí| od ohřótého vzduchu, který můŽeie ve ško|e zodrŽel,1e droze
ohřótó tep|ó vodo téměř okomŽiiě odvóděno pryč z budovy. Mě|o by proto

b'it k dispozicijen v čose o mnoŽsfuL které oprovdu potřebujeme'

Joké mÓte ve škole ohřívoče vodv? . průtokové e|eKrické
. p|ynové kormy
. p|ynové/elektrické boj|ery
. slunečníkolektor
.;iné

Nejekonomičtější ze tří k|osických ohřívočů jsou průtokové

ohřívoče vody nebo miniboj|ery no p|yn' V poslednídobě se
všok zočínojí objevovot i sluneční ko|ektory. Jejich provoz nós
téměř nic nestoií o neničí oni Životní prostředí.

DochózÉ|i k okumu|ocitep|é vody -
kde jsou umístěny okumulótory?

/?u/*,ilr,*
Akumulótortep|évody (nopř. bojIer) mÓ tím vyššíÍepelné ztróiy,
čím je ch|odnějšíjeho oko|í. Pokud ztrocené tep|o unikó do
prostoru, Kerý je vyrópěn, šetřítok nók|ody no vytópění.

Jokó je reguloce no ohřevu teplé

vody?

No jokou teplotu se vodo ohřívi?

/í,(JI/,}.,rt. ciil,u4n)
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Chybějící nebo neÍunkčníreguIoce tep|é vody znomenó, Že vodo

se přehřívó, o tím dochózík p|'ýŤvónítep|o, Keré uŽitkovou vodu
ohřívó. Optimó|ní tep|oto, no kterou se vodo ohřívó, je 45 .C,

0kno o dveře

Okny unikó ve|ké mnoŽství tep|o, obvyk|e oŽ 5x více neŽ oko|ními stěnomi. Tep|o

můŽe uniltot sk|eněnou 1.ýp|nL mezeromi v rómu okno nebo v osozeníokno ve

stěně. Utěsněníse většinou vyp|otí během několiko |et. Utěsněnó okno nós sice
nutímys|et no provide|né větrónímístnostl o|e ito |ze dě|ot eÍektivně.

Dovírojí okno dobře, nejsou

z\ÍíženÓ?
Jsou škvíry pod poropety nebo mezi
rómem o zdí?

Obvyk|ý nedostotek storších oken - nejdou dovírot, přípodně
jsou zkříŽenÓ. Vznikojítok mezery, Kerými trvoIe unikó tep|o

(tzv. inÍi|troce)

Těsnění zobrÓní zbytečným ztrótóm tepIo.

Proudí zovřenými venkovními
dveřmi dovnitř studený vzduch?

Těsnění zobróní zbytečným ztrótóm tepIo'

Nej|epšíje krótké (5 min) o intenzÍvní větróní. Nedochózí při

něm k och|ozovónístěn, oouze se wměnívzduch.

VyuŽívi ško|o rekuperoci?
Pokud ono _ ve kterých prostoróch?

Rekuperoce je outomotické větrón.t, při kterém je tep|o

z odpodního vzduchu předóvóno čerstvému vzduchu, který

proudído budovy. Větróníse provÓdí pomocí přístroje, který



Osvěttovdní

Dostotečné o kvo|itníosvěÍleníje pro noše oči nezbytné o.nóhíddbré no něm
šetřit. Přesto existuje řodo moŽností, jok nók|ody no osvětlovónísníŽit. Zce|o

beznók|odové opotřeníje zhosínÓnív prostoróch kde se svíÍízbytečně' Krokem
sice nóklodnějším' o|e zoto účinným o zvyšujícím komÍort, je uýměno svÍtidel.
Někdy stočí umísiěnísvÍlide| blíŽe k osvět|ovoným místům (spuštěníze stropu
níŽe).

Ve kterých prostoróch ško|y je osvět|ení

v průběhu dne zopnuté nepřetrŽitě?
ó-tte^',,ů^,,

Je dů|eŽité zvÓŽiI,zdo je svět|o vŽdy skutečně zopotřebí.

Ve kterých místnostech by se pod|e

vošeho nózoru vypIotilo lniměno svÍtide|?
*^ furi'r, u,

Lyl'|ař

U prostor pouŽívoných denně o vybovených k|osickými

Žórovkomi se vyp|otívni měno zo znočkové kompoKnízóřivky
(tzv. úsporky). V přípodě prostor osvětlených zóřivkomi nebude
po vi měně zo modernítypy rozdí| ve spotřebě tok rlýrozný o|e

podstotně se zuýší kvo| ito osvět|ení o otmosféro místnosti'

Zhosínóte světlo oo odchodu z místnosti? (Áful NE Toto úsporo energie nevyŽoduje ŽÓdné nÓk|ody'

šrolní kuchyně

Št<otní kuchyně se svým provozem rrýznomně podí|íno spotřebě energie
ve ško|e. E|ektrické nebo plynové sporóky' ohřÍvoče vody, venti|ótory o

do|ší zořízení spotřebovóvojí ve|ké mnoŽství energie. Proto je ve|ice

důleŽité, jok se v kuchyni s energií hospodoří. Důs|edným dodrŽovóním
providel pro minimó|níspotřebu energie (vypínot spotřebiče, kdyŽ se
nepouŽívojl sIedovot provideIně spotřebu, vyuŽívot zbytkové tepIo,

neohřívoÍ nodbytečné mnoŽstvívody opod.) je moŽné jiuýrozně sníŽit.

Říoit se těmito zósodomivyŽoduje znočnou vů|i, proio je dobré, je.|i

personó| kuchyně k tokovému chovóní vhodně motivovón.

ďffi@,W.
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Zopínojí se spoŤřebiče v kuchyni jen

v době, kdy se pouŽívojí?
@NE Zkontrolujte, zdojsou spotřebiče v provozujen v době, kdy se

pouŽÍvojí' Zkuste si spočítol ko|ik jednotlivó zořízeníspotřebují
energie - vynósobte jejich příkon dobou. po kterou se pouŽívojí

(odhodem).

Vede se v kuchyni stotistiko nopř. spoÍřebo

e|ektřiny no jedno jíd|o?
@NE Sledovónítohoto ukozote|e je prvním krokem k úspornému

chovóní. Novíc je tento údoj dů|eŽiti pro porovnónís jinými

kuchyněmi v jiných školóch.





šrolní bozén

No provoz bozénu nestočípochopite|ně jen tolik vody, joký je jeho objem' ole
někoIikonosobně více, neboť vodo se v něm průběŽně vyměňuje o čisŤí.

Mó školo v|ostníplovecký bozén?
Joký mó objem vod

Pokud mó voše ško|o bozén, zjistěte jokÍunguje o jokou mó

Pi|ntÍ, užitkovó o odpodnívodo

Budete-|i se zomýš|et nod hospodořením s vodou, nezopomeňte, Že to, co
teče ve vošíško|e z kohoutku, je odk|oněnó řeko nebo promen. To co odtékó,
odÍékó zose do řeky. Stejně joko mnoŽsfuí je z hIedisko hospodoření s vodou
dů|eŽitó i její kvo|ito.

Je všechno studenó vodo ve ško|o oitnó?
0dkud se bere?

pitnó vodo z kohoutku mó čosto |epšív|ostnosti neŽ|i

bo|enó vodo z obchodu.

Kde se vodo uprovuje? Vodo se čistímechonicky od větších kusů rostlin, odpodků,
ko|ů, drobného písku o orgonismů o chemicky se pok

uprovuje jejíkvoIito.

Mó ško|o zoveden zv|óštnírozvod
uŽitkové vody? No co se vyuŽívó?

No některé věci nenítřebo používoi kvolitnípitnou vodu, kdyŽ

by stoči|o vodo uŽitkovÓ (sp|ochovóní WC, zo|évóní zohrody).

Jímó se někde dešťovó vodo?
Joké mó wuŽití?

Dešťovó vodo je čosto měkčL vhodnó zejméno pro zo|évóní

rostlin, jímónído rybníčku no školnízohrodě'

Co se děje s odpodní vodou z voší ško|y? (ť/nbh' bD , llfr.rAbťJUn,a d4|rtd
VelkÓ čist odpodnívody je dó|e vyuŽite|nó, noz'ývÓ se téŽ

,,šedÓ vodo."

SnoŽíte se ve ško|e pouŽívot no mytí

mýd|o či šompony snodno roz|oŽite|né

ve vodě?

Řodo chemických |ótek přidÓvoných do čisticích prostředků

přechózí ihned po použití do odpodních vod. Prob|emotické jsou

zejméno ÍosfÓty - ÍosÍorečnony, neboť ÍosÍor v povrchových

vodóch způsobuje růsÍ tzv. vodního květu, který znemožňuje

koupónív řekÓch, znesnodňuje úprovu vody no pitnou o odebíró

kys|ík dů|eŽit.ý pro dýchóní vodních orgonismů.

PouŽívÓÍe no mýínÓdobío Úk|id rnycí

o čisticíprostředky bez ÍosÍótů, snodno
roz|oŽiteIné ve vodě?

Víte, co se nesmívy|évot do odpodu?
Vědíto uk|izečky o do|ší provozní

zoměstnonci?
0dkud se to mohou dozvědět?

Mnoho chemických |ótek se ve vodě neroz|oŽí, čištěním
v čistírnóch odpodních vod neodstronío ve vodě přetrvóvoií

nebo se dostóvojído tě| vodních orgonismů.



Spotřebo vody o její úspory v čís|ech

Teprve konkrétní průzkum budovy ško|y nóm umoŽnísi udě|ot předstovu o rozsohu
Úsporných opotřen,t, jejich nóklodech o nóvrotnosti.

Zkuste odhodnoul joký podí| mojí no

spotřebě vody jednot|ivé ško|ní provozy
(škoIníkuchyně, třídy, WC, bozén,

zohrodo, ...).

W* Průtokoměr stojíněko|ik set korun, o|e dokóŽe odhoIit úniky
vody zo tisícikoruny.

Ko|ik umyvode| mÓ
. jenom kohoutky no studenou vodu
. kIosické kohoutky
. pókové boterie
. termostotické boterie
. boterie no Íotobuňku s přednosfovenou

teplotou
. úsporné hlovice

Í * u}xl,Á,
Úsporné h|ovice (nebo téŽ per|ótory) zojišťují míseníse
vzduchem no ýoku z kohoutku, čímŽ se spotřebuje méně

vody. Nostovovóní přiměřeně tep|é vody trvó nejkrotšídobu
u termostotických o pókových boterií nevýhodou většiny

mode|ů pókovich boteriíje všok příliš ve|ký průtok vody,

protoŽe se pÓko otevkÓ nop|no. Je otÓzkou, zdo|i ve všech
provozech potřebujeme drohou o nepitnou tep|ou vodu'

Srovnejte experimentó|ně spotřebu vody no stejné úkony

u různých typů boterií.

Jsou úsporné hIovice providelně čištěny? Usporné h|ovice se čosem zonesou o znemoŽňují pok vo|ný

průtok vody.

Kolik kohoutků nemó v pořódku těsněnl
kope?

Pou hým utoŽením kohoutků či výměnou těsnění |ze

dosÓhnout čosto znočných Úspor vody.

Ko|ik sprch mÓ stop venti|y?
"Při 

mydlení se či nonóšení šompónu není nutné, oby vodo

odtéko|o do odpodu, |ze pouŽívot STOP venti|'

Kolik WC mó noinsto|ovoné
. k|osické splochovóní

(10|no 1splóchnut|
. dvojísp|ochovóní(mo|é o ve|ké)
. sp|ochovónítypu Skrblík (vodo teče jen

pokud drŽíme splochovod|o nebo |ze

zmóčknout voIbu ST0P)

4,Á},,ýl-,,t-
- )^h lrud'rw
lYw

K efektivnímu splÓchnutíno WC čosto stočímnohem menší
mnoŽsfuívody neŽ ce|ó nódrŽko.l

1 nóvod na slovní úlohu do mqtemotiky - propočÍtot, kolik vody se použije jen" no WC zo jediný den

aL€ PnN( uúreLro,
nYTí JE nirvtiuí VoDou

A To J€ PROTI €KoKoDFÁu:



ffir^
Ať chceme, nebo nechceme, prostředl které nós obklopuje, mó v|iv no noši nólodu, chovónl procovníuýkonnost, mo1voci,
spo|ečné prostory ve ško|e mohou nést řodu uŽitečných inÍormocí.

Líbíse Žókům o učite|ům prostředíško|y?

Co se |íbío co ne?
LtBt--A,il,*'a
Nt t-l pí.nak.Á

Provedle průzkum nózorů ve vošíško|e.

Jok hodnotí ŽÓci o učitelé jednot|ivé

prostory?
Nejhezčí třído je'e','Pl.l,!.fe,:

neiméně se nÓm |íbí !, ',,441

Přívětivost jednot|ir,nich prostor je vŽdy výs|edkem
něčí próce. Určitě si zos|ouŽí ocenění o|espoň ve
vošem vnizkumu'

Kdo se o které prostory storo? V joké míře
se no péči podí|ejíŽóci?

Péče o své oko|ívede k zodpovědnosti o ocenění
próce druhých.

Je moŽné tróvit přestóvky, vo|né hodiny
. no chodbÓch
. v herních koutcích
. studovně
. no dvoře, hřišti, zohrodě
. do|šímoŽnosti,vypište

.vANo ;.t{E'

ANO .NE

.A}9, NE'

ŽÓci tróvíve ško|e poměrně ve|ké mnoŽsfuísvého
vo|ného čosu. Zó|eŽíjen no ško|e, joké smys|up|né
moŽnosti pro jeho tróveníjim poskytne, joký prostor
je dÓn jejich sebereoIizoci.

Co by ještě Žóci uvÍtoli pro tróvenívolného
čosu ve škole? Alrum,r' r/eou,/r,#,1 a)

a/uo{nncu

Provedte průzkum nózorů ve vošíško|e.
LepšíneŽ s|oŽitě vymýšlet o investovot do něčeho,
co nokonec nebude mít úspěch, je zeptot se přímo

h|ovních účostníků.

Do ško|y nepřichózejípouze Žóci o učite|é, kteříjsou se svou školou obeznómeni, orientujíse v nío vědL co o kde hIedot. Do
školy zovÍtojítoké rodiče o různé nóvštěvy, moŽnó méně čosto, o|e o io dů|eŽitějšíje jejich poh|ed.

ňlň(é

Jď ?rort rotq
oze teŇpvaipť t llrepléBu
v zds{vé 1llrc ueudH,

aLe Ť€N PoTor. rle> rároq eé
Ftt rřl.rpe už.r?pcuul ť<oc..'

Je ško|o přívětivó k příchozím

nÓvštěvníkům? (orientoce ve škoIe' vzhIed
vstupních prostor...)

Ško|o spo|uprocuje s rodiči i do|šíveřejnostl tokŽe
je v jejím v|ostním zójmu vychÓzetjim vstříc,
informovot je o novinkóch, v|ostních úspěších opod.




