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Název školy: ZS Bystřice nad Pernštejnem
Adresa školy: NádraŽní 615' 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Jméno ředitele školy: Mgr. Alexandra Gabrie|ová
Jméno koordinátora projektu ve škole: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

V poětu 2. Žádost o mezinárodní titul Ekoškola této školy.

Jména auditorů: Pavla Feřtová, lva Maršíková
Datum: 3'1.5.2007

kola získala ce|kem 137,5 bodů při auditu Ekoškola.

Bodové hodnoceni
7 kroků Ekoškolv

Splnění
povinných

kritérií
ANOxNE

Počet
bodů -
povinná
kritéria

Počet
přidě-
lených
bodů

celkem

Minimu
m pro

získání
titulu -
povinná
kritéria

Maximá|ní
moŽný

počet bodů

Pracovní tým Ekoško|v ANO I 13,5 I 14,5
Ana|Ýza ško|v ANO 7 10.5 7 11,5
Hodnocení kva|itv ana|Ýzv školv ANO 4 4 2 5
P|án činnosti ANO I 10 8 11,5
Hodnocení přiměřenosti p|ánu činností ANO 5 5 2 5
Mon itorov ání a vvhod nocován í ANO 4 5 4 6,5
Ekolooická výchova ve výuce ANO o 6.5 3 7,5
Informování a soo|upráce ANO 8 14 8 15,5
Ekokodex ANO 3 5 3 6
Celkem (povinná kritéria: min.90%
z minima - tedv 41 bodů)

51 73,5 46=1o0oÁ
51='l'l1olo 83

Ekologický provoz školy
(2 povinná a da|ší nepovinná témata)

Splnění
povinných

kritériÍ
ANOxNE

Body
celkem

Minimum
bodů

Maximum
bodů

Třídí se a|espoň papír. plastv. baterie ANO
Odpadv ANO 24 13 31 a více
Enerqie ANO 19 9 27
Voda ANO '12 5 16
Prostředí školy ANO 16 5 21
Sko|ní iíde|na ANO 2 2 ''|1 a více
ostatní ANO 2 0 7 a více
Celkem 64
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Slovní hodnocení . siIné, nejsi|nější, s|abé a nejslabší stránky programu
Ekoškola na škole:

Audit probíha| ve ve|mi příjemné atmosféře, zaměstnanci ško|y i Žáci vyš|i auditorům vstříc a ochotně splni|i
vŠechny poŽadavky, které na ně auditořiv průběhu své přítomnostive ško|e k|adli.

V úvodu auditu proběhla schQ.zka za přítomnosti zaměstnanců ško|y - paní ředite|ky Mgr. A|eny Gabrie|ové,
pana zástupce Mgr. Radima Štikara, ško|ních koordinátorek projektu Ekoškola Mgr'- Dagmar Pivkové a Mgr.
Hany Kopecké, pana ško|níka, žákŮz ekotýmu, zástupců města a technických s|uŽeb. Při rozhovoru stěmito
zástupci města a da|ších organizací vyp|ynulo, Že se ško|ou úzce spo|upracují a projekt Ekoško|a s nadŠením
podporují'
Záci mě|i připravené 2 prezentace o průběhu projektu, poté jim auditoři klad|i otázky týkající se realizace
projektu v uplynu|ém ško|ním roce. Po úvodní schůzce zástupci ekotýmu provedli auditory po ško|e, kde mě|i
moŽnost také nah|édnout do dalších tříd a m|uvit i s ostatními žáky ško|y.

Škota v |etošním roce poda|a druhou Žádost o titu| Ekoško|a. Při první Žádosti o titu| neuspě|a z důvodu
nedostatečně provedené ana|ýzy eko|ogického stavu ško|y, která je dŮ|eŽitým krokem projektu startujícím
změny k jejímu šetrnějšímu a Životnímu prostředí oh|edup|nějšímu provozu, Da|ším s|abým místem vytýkaným
při minulém auditu by|o zpracování pouze jednoho z témat projektu.

od prvního podáníŽádosti o titu| ško|a odvedla velký kus práce. Nejenom Že odstrani|a všechny výše uvedené
nedostatky,'a|e sp|ni|a i řadu doporučenívyplývajících z minulého auditu. Velmi si ceníme výborné spo|upráce
ško|y s MěU, technickými s|užbami a da|šími institucemi. Rea|izace projektu Ekoško|a má ve|kou podporu u
vedení ško|y, koordinátorky projektu Dagmar Pivková a Hana Kopecká jsou ve|mi nadšené a dokáŽí děti
správně motivovat a vést, coŽ povaŽujeme za ve|mi si|nou stránku projektu. oceňujeme, Že jsou v ekotýmu
zastoupeny všechny s|oŽky ško|y _ Žáci. učite|é, vedení školy, rodiče i zástupce zřizovate|e a technických
s|uŽeb. Ekotým se schází 2x týdně, ze svých setkání pořizuje pravidelné zápisy, které jsou přístupné dalším
Žákůrn ško|y. Ana|ýza by|a zpracována d|e pracovních |istů Naše Ekoško|a, pokýva|a všechna 4 témata
projektu a představovala tak zák|adní stavební kámen pro zpracování P|ánu činností. Akční p|án by| přeh|edně
zpracován do jednot|ivých kroků, které přispíva|y k nap|něnívytyčených cí|ů. oceňujeme, Že p|ánz ve|ké části
obsahova| takové kroky, které mohou rea|izovat, a za které jsou zodpovědné samy děti. P|án mě| dá|e jasný
harmonogram, ze kterého by|o jasné, které kroky se jiŽ podaři|o splnit, a které bude třeba ještě rea|izovat.

Ško|a v up|ynulém roce zapoji|a všechna 4 témata projektu. Jako nejvíce rozpracované povaŽujeme téma
odpady, žáci i učite|é třídí odpad na úrovni papír, plast, nápojový karton, sk|o, nebezpečný odpad, ve|mi
oceňujeme separaci organického odpadu. Št<ole se podaři|o získat nové odpadkové koše, které jsou
přeh|edně označeny, |íbi| se nám také způsob, kteným je třídění kontrolováno a vyhodnocováno. Škota
prochází postupnou rekonstrukcí, částečně proběh|a rekonstrukce toa|et, byla rekonstruována střecha a čeká
se na výměnu oken' Žáci jsou motivování k úsporám vody i energie. Také prostředí ško|y prochází postupnou
proměnou. Dveře mají nový, barevný nátěr, postupně se budou malovat i jednot|ivé třídy d|e barev, které si
vybra|i sami Žáci. Na chodbách je květinová výzdoba, jednotlivé druhy rost|in mají popisky se jmény a nároky
na pěstování, které vyrobi|i žáci. V p|ánu je i by|inková zahrada, k 1ejíž rea|izaci již by|y uskutečněny první
kroky. Na chodbách postupně vznikají odpočinkové zóny pro děti, je tu spousta nástěnek a vystavených
výrobků žáků.

Při své návštěvě na ško|e jsme neshledali Žádné váŽnější nedostatky, níŽe v textu uvádíme pouze některá
drobná doporučení. Ceníme si, Že o rea|izaci projektu ško|a informuje i navenek - rodiče Žáků, zástupce
zřizovate|e, a|e i širší veřejnost, a to prostřednictvím místního tisku, prezentací v knihovně apod. Ve|mi
oceňujeme i da|Ší aktivity, které ško|a rea|izuje na po|i EWo a domníváme se, Že udělení titu|u nestojí nic v
cestě.
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Konkrétní doporučení auditorů pro příští období:
Pracovní tým
oceňuieme

V,.pracovním týmu jsou zastoupeny všechny s|oŽky ško|y, Žáci'
zřizovate|e ško|y.a 

-technických sIuzeo. Týň se 
"ěn,ii 

á tyoně,
by|y zveřejněny da|ším zájemcům. . -

Doporučuieme

učite|é, vedení školy, rodíče dětí zástupce
ze schŮzek byly pořizovány zápisy, které

Ana|ýza
oceňuieme
- Ana|ýza by|a proved9la.u rozsahu pracovních listú Naše Ekoško|a azahrnova|a všechna 4 témata. Tvoři|atak zák|adní stavební kámen pro zpracování PÍánu čňností. oceňu;emei,,.že zpracování ana|ýzy provádě|izejména žáci a její zajimavé z.pracování formou poit"',:,

Doporučuieme
- -__Ďo zpracování ana|ýzy zapojit t žáky mimo Ekotým.

P|án činností
oceňuieme
- P|án činností sestavi|i zejména studenti, p|án je přehledný, obsahuje konkrétní kroky vedoucí k vytyčenýmcí|ům' V p|ánu jsou zahrnuta všechna' + temátá p|.óiértu, obsahuje krátkodobé i dlouhodobé cíle. Ve|mioceňujeme, že p|án zahrnuje z ve|ké části kroky, t<ieÉ motrou r.eatÉóvat ,., =,které jsou zodpovědné samyděti.

Doporučuieme

Monitorování
oceňuieme_ Pracovní tým .|a pravide|ných schůzkách monitoruje- ..a vyhodnocuje plněnÍ jednot|ivých kroků,prostřednictvím ško|ního rozh|asu s nimí seznamuje ostatní žáky a učite|e školy.

Doporučuieme
- Sp|nění Úko|u zaznamenávat k jednot|ivým krokům (příp. s datem sp|nění).

EWO
oceňuieme

má své pevné místo ve výuce. Ško|a rea|izuje řadu da|Ších ško|ních projektůve ško|e - ško|a V |ese, GLOBE), účastní i" 
"yuro"ý.h 

programo,. poiaJaspo|upráci s MěÚ se podí|í na uýbudování nau8né síezry a zřízení centra

I nformování a spo|upráce
oceňuieme
- |nformace o průběhu projektu mají všichni Žáci i učite|é 

-ško|y, 
o realizaci projektu vědÍ i provoznízaměstnanci. Informace o projektu jsou zveřejňovány na nástěnce u htavního vchodu ško|y, projekt je také

_ Environmentá|nívýchova
(Kyse|ý déšt'' ozón' Les
expedice o zahraničí, ve
ekoIogické výchovy.

Doporučuieme
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propagován na Webových stránkách Ško|y, v místním tisku, knihovně a na da|ších ško|ách. Velmi
oceňujeme spo|upráci s řadou subjektů, zejména s MěÚ, technickými s|uŽbami a da|ších'

Doporučuieme. Větší spo|upráci s rodiči a da|ší veřejností (pozvat rodiče a da|ší na akce, které Ško|a pořádá, jako např.
Den činu).

Ekokodex
oceňuieme_ Na tvorbě Ekokodexu se podí|e|i všichni žáci z ekotýmu, Ekokodex je vyvěšen na nástěnce na chodbě

ško|y i ve vŠech třídách, o jeho existenci vědí všichni studenti.

Doporučuieme_ Zpracování Ekokodexu nějakou zajímavou výtvarnou formou a jeho větŠí zvidite|nění např. u vchodu do
školy._ Při ztvárnění Ekokodexu vyuŽít i da|šíŽáky (ejich povědomí o Ekokodexu a Ekoško|e není pří|iš dobré)

Odpady
Ocefuieme_ Sko|a (žáci i učite|é) třídí odpady na úrovni papír, p|ast, nápojový karton, sk|o, nebezpečný odpad. ve|mi

oceňujeme separaci organického odpadu' Šrote se podaři|o získat nové odpadkové koše, 
.které 

jsou
přeh|edně označeny, !íbil se nám také způsob. kteým je třídění kontrolováno a vyhodnocováno.

Doporučuieme
- Doporučujeme vyuŽití recyk|ovaného papíru v kance|ářském provozu a využívat oboustranný tisk. Pokud

to je v moŽnostech ško|y, doporučujeme Ve ško|ním bufetu zajistit prodej nápojů ve vratných oba|eeh.

Energie
oceňuieme

- Kapito|a Energie zahrnuje jak aktivity, na ktených se mohou podílet sami Žáci, tak d|ouhodobé a
nák|adné práce na budově ško|y, na které ško|a sehna|a sponzory.- Dobré povědomí žákŮ o úsporách energie.

Doporučuieme
- Více podpořit motivaci žákŮk úsporám energie.

Voda
oceňuieme_ Ve ško|e proběhla rekonstrukce záchodů, je insta|ováno šetrné sp|achování a úsporné baterie. Št<ola

pravide|ně udrŽuje kohoutky a toa|ety v nekapajícím či neprotékajícím stavu.

Doporučuieme. Doporučujeme označit WC cedu|kou s informací jak šetrně sp|achovat, resp' ko|ik proteče vody při
sp|áchnutí ce|ým a po|ovičním obsahem nádrŽe. Da|ší doporučení souvisí s pouŽívání ekologicky
šetrných mycích a čistících prostředků. Žaci ško|y mají nízké povědomí o těchto vyrooóicrr,
doporučujeme seznámit je s ekologickým značením a zakoupit eko|ogicky šetrné výrobky - nejlépe
české výroby. (www.missiva.cz, www.dedra.cz atd.)
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Prostředí škotv
oceňuieme

. říitf."Jj'.'"x!x3t!.:i:?f ;j?y.!"Jilx',"šř;,; o"oisky ke květinám, výrobky z odpadů atd.)- Příprava bylinkové zahrady.'-. 
-.- ',Évvvv||l o^vly.

Doporučuieme:
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Auditoři dle výše uvedených zjištění navrhují udělit titul Ekoškola,

Komise jmenovaná ředitelem SdruženÍ TEREZA souhíasís výrokem auditorů uděIit
Ekoškola'
Zdťtvodnění (v případě rozdíIného rozhodnutí od doporučení auditorÍt):

titul

, l/, n / \
& ' . i tluq"í. q,h(' ,Ťl,ux |'U. .v.t.'t.,1. . .\J. . . . .

Martina Lalatová - Sdr. TEREZA Danie|a ÝJagova - Sdr. TEREZAMiros|av Novák - MŽP ČR

Sdružení TEREZA
HaŠta|ská 17
110 00 Praha I

tet'. 224 816 868
fax 224 819161
www.terezanet.czYiu-

Lipka - Ško|ské zařízení pro environmentá|ní vzdělávání
Lipová 20,602 00, Brno
e-mail: I ipka@ lipka..cz; wrlw. I ipka. cz

Divizna - Středisko eko|ogické výchovy
Masarykova 1347131, 460 01 Liberec I

e-mai | : koci@zoo I i berec. cz; www. zoo I i berec. czld ivizna

TENTo PRoJEKT JE sPoLUFlNANcoVÁN EVRoPSKÝM soc!ÁLNíu roruoeM A STÁTNíM
RozPoČTEM ČEsKÉ nepugL!KY.

Nad projektem převzali záštitu:
Ministerstvo školství, m|ádeŽe a tě|ovýchovy ČR, Ministerstvo Životního prostředí ČR

Partneři projektu:
Provident Financia| s.r.o., Nadační fond Veolia

PROVI DE NT
FINANCIAL
Máte se na leoho obrátit v€oLIA

NAřACN} FoN$
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