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Název ško|v Zák|adní ško|a Bvstřice nad Pernštejnem
Adresa ško|y NádraŽní 615

Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Jméno ředitele školv Mqr. Alexandra Gabrie|ová
Jméno koordinátora programu Mor. Daqmar Pivková, Mqr. Hana Kopecká

Datum auditu 21.5.2009
Jména auditorů Dana Kalčíková, Pavla Ernekerová

V počtu třetí Žádost ško|y o druhý titu| Ek

Bodové hodnocení školy

Bodové ohodnocení metodiky 7 kroků
ě ffi bodů ce|kem, z toho minimá|ně 39 bodů za

zák|adni kritéria.
Dosaženébody Max moŽných bodÚ

7 kroků programu Ekoško|a zák|adní
kritéria

dop|ňk.
kritéria

celkem bodů
zák|ad.
kritéria

dop|ňk'
kritéria

Pracovní tým Ekoškoly I 10 19 I 11

Ana|Ýza ško|v 8 I 17 8 11

P|án činnosti 8 5 13 B 7

Mon itorov ání a vyhod nocování 5 6 1',1 5 6

Environmentální vÝchova ve výuce 3 7,5 10.5 3 10

lnformování a spo|upráce 7 I 16 7 11

Ekokodex 2.5 4 6,5 3 6

Celkem 42,5 50,5 93 43 63

Škola zá{ajici o ounovení tl
na|ýzu(srovnánínovéapředeš|éana|ýzy),získávájakobonus

2bodynavíczazák|
Št<o|a Vvpracovala srovnáv aci ana|ýzu ANO počet bodů 2
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Bodové ohodnocení ob|astí Ekoško|y
Ve ško|e třídí a|espoň papír, p|asty a dá|e je zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek (popř'

nebezpečného odpadu), které wprodukuie škola.
Skola splňuje toto kriterium ANO I NE

Pro titu| Ekoško|a je třeba získat minimá|ně 36 bodů celkem, z toho minimá|ně 26 bodů za
zák|adni kritéria.

Dosažené bodv Max moŽných bodů
ob|asti programu Ekoškola zák|adni

kritéria
dop|ňk'
kritéria ce|kem bodů zák|ad'

kritéria
dop|ňk.
kritéria

Odpadv í3 13 26 14 17
Enerqie 9 14,5 23,5 I 18
Voda 5,5 7 12,5 7 11

Prostředi 6 5.5 11,5 6 7
Gelkem 33.5 40 73,5 36 53

Bonus bodv za ostatní
Do plánu činností si ško|a vybrala tato témata:

Bodové ohodnocení exteriéru ško|y, ško|ní jíde|ny (pokud isou součástí ško|y)
Skola má získat

. minimálně 3 body celkem, z toho minimá|ně 1 bod za zák|adní kritéria za oblast exteriéru
školy

o minimá|né 2 body celkem, z toho minimálně 1 bod za zák|adní kritéria za ob|ast školní
jídelny

exteriér 3,5 1 4,5 4 3 a více
ško|ní iíde|na Skolní kuchyně nepatří ško|e. 1 9 a více

Při auditorské návštěvě hodnotíme všechny čtyři oblasti z důvodu zhodnocení a doporučení pro školu
do budoucna, důraz je kladen na oblasti, které si ško/a vybrala do svého plánu činností.

Skola Žáda]ící o obnovení titu|u
Zabýva|a se škola doporučeními z předešlého auditu pro metodiku 7 kroků a oblasti
programu Ekoškola?

ANO
Podařilo se škole některá z těchto doporučení zapracovat do nového plánu činností?

ANO
Další podrobnější informace u slovního hodnocení.
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Stručné slovní hodnocení - silné a s|abé stránky programu Ekoškola na škole:

Audit probíha| v příjemné atmosféře , ve škole by|i všichni k auditorkám vstřícní, na audit byli ve|mi
dobře připraveni a by|i k dispozici všichni, s kteými auditorky potřebovaly m|uvit.

Dostalo se nám společného uvítání se zástupci města, zástupci městských technických s|uŽeb, paní
ředite|kou, panem ško|níkem, paní uk|ízečkou, oběma koordinátorkami a zástupci dětí z ekotýmu.
Děti si připravi|y zdaři|ou prezentaci o průběhu programu na ško|e v pos|edních |etech. Koordinátorky
programu ji dop|ni|y prezentací Dne činu' Pak jsme jiŽ mě|y moŽnost přítomné pořádně vyzpovídat'
Po spo|ečném setkání nás zástupci děti z ekotýmu proved|i po ško|e' Zaš|ijsme i do tříd, abychom se
zepta|i da|ších dětí, jak jsou zapojeny do programu. Ceníme si toho, jak důk|adně byla ško|a na audit
připravena'

SiIné stránky
- ško|a má výbornou spo|upráci s Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem
- ško|a rozvijí spo|upráci s technickými s|uŽbami města
- v ekotýmu jsou zastoupeni jak Žáci, koordinátorky, další učite|é, tak vedení, ško|ník, a|e i

zástupce města a technických sluŽeb, zástupce rodičů
- ekotým pravide|ně informuje ve ško|e o tom, co v Ekoško|e probíhá nebo bude probíhat
- srovnávací ana|ýza by|a ve|ice přeh|edně zpracována, zároveň by|y sestaveny si|né a s|abé

stránky ško|y, výstupy z ana|ýzy se promít|y do p|ánu činností
- p|án činnostije přehledně zpracován a pravide|ně je monitorováno, co jiŽ bylo sp|něno a jak
- škola třídí kromě běŽného, papíru, p|astu, sk|a, baterií, také bioodpad, kteý kompostuje a

vyuŽívá na v|astní zahradě a nově sbírá ie|ektroodpad
- ško|a má vypracován energetický audit a připravuje se poŽádat spo|ečně se zlizovate|em o

přidě|ení dotace na nák|adnější opatření v ob|asti energie z evropských fondů (výměna oken,
zatep|ení p|áště budovy)

S|abé stránky
- ekokodex je pěkně, a|e pro děti náročně zpracován a děti mimo ekotým o něm mají ma|é povědomí

Ve škole jsme neshledali závažnější s|abé stránky. Dá|e uvádíme několik doporučení ke konkrétním
oblastem.
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Konkrétní doporučení auditorů pro příští období:

Pracovní tým
oceňuieme
- v ekotýmu jsou zastoupeny děti, učitelé' vedení Ško|y, Ško|ník, zástupce města, technických s|uŽeb, rodičů
- ekotým má svého předsedu, místopředsedu, zapisovate|e' za vedení schůzek i zapisovánÍjsou do znaČné míry
zodpovědny děti
- v ekotýmu jsou zastoupeny dětize všech tříd od 4' do 9' třídy, niŽší ročníky mají určeny svého,,zpravodaje'.
- uŽší tým - koordinátorky a děti - se schází dvakrát týdně' jedna schůzka je informační a jedna schůzka je pracovní
- Žáci na svých pracovních schůzkách rea|izují opatření k eko|ogizaci Ško|y
- Žáci přináŠejí do činnosti ekotýmu v|astní nápady, jsou učite|ům partnery v rea|izaci programu

Doporučuieme

Ana|ýza
oceňuieme
- ana|ýza by|a provedena v rozsahu pracovních |istů, dů|eŽité by|o její srovnání s předchozí ana|ýzou, které by|o velice
přehIedně zpracováno
- byly vypracovány silné a s|abé stránky ško|y
- ana|ýza je zpracována také formou posteru, kteý je umístěn na chodbě ško|y

Doporučuieme
- do ana|ýzy je vhodné ze vzdé|ávacích důvodů zapojit i další Žáky ško|y mimo ekotým

P|án ěinností
oceňuieme
- p|án vychází ze 4ištěnÍ při ana|ýze ško|y
- p|án obsahuje dlouhodobé i krátkodobé cí|e, je zpracován přeh|edně, s harmonogramem, zodpovědnostmi
- obsahuje řadu úkolů, za které jsou zodpovědni a mohou je rea|izovat sami Žáci
- plán poknývá vŠechny čtyři ob|asti EkoŠko|y
- rea|izace někteých kroků p|ánu by|a zařazena do výuky, rea|izova|i je nejen Žáci ekotýmu

Doporučuieme
- pokusit se o většízapojenív rámcivýuky také Žáků mimo ekotým
- pokusit se u něktených bodů p|ánu vyčís|it finanční náročnost reaIizace

Monitorování
oceňuieme
- monitorování je přeh|edné
- řada výstupů je zveřejňována na nástěnkách ve škole, případně ško|ním rozh|asem
- v p|ánu je jasné, kteý Úko| byl a neby| splněn

Doporučuieme

EWO
oceňuieme
- Žáci Ško|y během ško|ní docházky projdou v 6. a7 . očníku předmětem Eko|ogická výchova
- v 8. a 9. roČníku mají žáci moŽnost navŠtěvovat vo|ite|ný předmět Ekologická praktika
- Ško|a má dvě koordinátorky EV, rea|izuje řadu eko|ogických projektů/programů, exkurzí
- výuka je propojena s praktickou rea|izací programu

DoporuČuieme
. umoŽňovat koordinátorkám' případně da|Ším učite|ům, dalšÍvzdělávánív ob|asti environmentá|nívýchovy
- zapojit se do sítě MRKEV' bude vám řada materiálů z environmentá|ní ob|asti chodit do školy automaticky
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lnformování a spolupráce
oceňujeme
. ve ško|e je řada nástěnek věnována EkoŠko|e' ekotým informuje ostatní také Ško|ním rozh|asem či přes Žákovský
parlament.- 

Žáci i učite|é vědÍ o programu, mají moŽnost se seznámit na nástěnkách i s p|ánem činnosti, výsledky ana|ýzy...

- o programu dává ško|a vědět i rodičům a svému okolí (č|ánky v místním tisku)
. informace o EkoŠko|e jsou umístěny i na webových stránkách Školy
- )e navázána obdivuhodná spo|upráce s Městským úřadem Bystřice a s rozvíjí se také spo|upráce s Technickými
sIuŽbami
- Ško|a uspořáda|a Den činu (sběr papíru), do kterého zapoji|a i příbuzné Žáků
- na řadu opatřeníjsou sháněny peníze z grantových prostředků

Doporučuieme
- aktuaIizovat častěii webové stránky

Ekokodex
oceňujeme
- ekokodex je nápaditě a originá|ně zpracován' na zák|adě návrhu Žákyně by| vytvářen přímo ve výuce
- v kaŽdé třídě visí ekokodex, je umístěn také na chodbě ško|y

Doporučujeme
- et<ďodexy jsou dva, pro děti poměrně nároČné k zapamatování, pokud byste se rozhod|i pro aktua|izaci ekokodexu,
by|o by dobré vo|it jednoduŠŠí formu textu, aby si k němu děti snáze naŠ|y cestu

Odpady
oceňuieme
- st<olapři různých pří|eŽitostech zapojuje Žáky do vzdě|áváníveřejnosti nejen v ob|astiodpadů
- ce|oŠko|ní úspěšný Den činu - sběr papíru' do kterého by|i zapojeni i příbuzní Žáků
. ve výuce je odpad znovuvyuŽíván na řadu výrobků
- ško|a má dostatek jasně označených košů na tříděný odpad, u košů jsou umístěny také popisky, co do kterého koše
patří
- třídění biodpadu a jeho vyuŽití na v|astní ško|ní zahradě
- zavedení sběru e|ektroodpadu (je vhodné spojit s osvětou ve ško|e, ale tu pravděpodobně ško|a plánuje)

- pravideIné Čištění říčky BystřiČky od odpadu

Doporučujeme
- prohIubovat u dětí povědomí o dů|eŽitosti a moŽnostech předcházení vzniku odpadu
- zamyslet se nad motivací zejména starŠích Žáků ke třídění odpadů, moŽnostíjsou napřík|ad s|uŽby ve třÍdách, které

majíkromě třídnice, tabu|e, květin na starosti i kontro|u tříděníodpadů, na někteých školách funguje jako motivace
odměna,,den vý|etu navíc.. apod.

Energie
oceňuieme
- irlstataci odrazných fó|iÍ na zkoušku v někteých třídách, s|edování teploty v těchto třídách a její porovnávání se

,,stejnými.. třídami, kde fÓ|ie insta|ována neby|a
- pěkně vyrobené cedu|ky k vypínačům a k varným konvicím
- vŠeobecné povědomí dětíve škole o větránív zimním obdobÍ a o Šetření energie při svícení
- pokus o získání peněz na rekonstrukci - výměnu oken a zatep|ení
- připojení ško|y na centrá|nívýtopnu vyuŽívající obnovite|ný zdroj energie - biomasu

Doporučuieme
- vytrvat Ve snaze sehnat finanční prostředky na větŠí energetická opatření
- výhodnotit výs|edky měření ve třídách s tepe|ně odraznými fóliemi a případně přistoupit k jejich zakoupení a insta|aci i

do da|ších tříd
- pokračovat ve výměně osvět|ení za úspornějŠí a efektivnějŠí, tak jak to bude moŽné
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Voda
oceňuieme
. ško|a postupně insta|uje Úsporné systémy sp|achování na WC a úsporné h|avice
- u nových záchodů je informačnícedu|ka, jakzacházet s úsporným sp|achováním
- Žáci vědí o zdroji pitné vody pro Ško|u i o čistÍrně odpadních vod

Doporučuieme
- opatřit návodem i starší záchody, u kteých je Úsporný systém sp|achování
- postupně pokračovat v rekonstrukci tak, jak to finance dovo|í
. u nově rekonstruovaných sprch u tě|ocvičen volit Úsporné sprchové h|avice zapuŠtěné do zdi a tzv. stop.systém
spouŠtění vody

Prostřediškoly
oceňuieme
- podí| ŽákŮ na výzdobě Ško|y a na péči o ní
- dobý nápad s vyma|ováním pater různými barvami, nejen zpříjemňuje prostředí, a|e napomáhá i lepŠíorientaci ve ško|e
- popisky květin na chodbách
- pěkný nápad s,,vyma|ováním'. ekologické učebny

Doporučuieme
- pro návŠtěvníky, nové Žáky a dalŠí' kteřÍ školu jeŠtě pořádně neznají, by pomohly orientačníšipky či cedulky na
chodbách (např. ko|ikáté je to patro, Šipka k ředitelně apod'), mohou být vtipně zpracované, nejlépe by pomoh|i se
značením noví Žáci, kteří vědí, co potřebují najít

ostatní
oceňuieme
- děti mají moŽnost jezdit do ško|y na ko|e a kolo si umístit do stojanu
- Škola preferuje při nátěrech Ba|akry|, coŽ je ekologicky Šetrný výrobek
- Ško|a organizuje sbírky na charitativní Úče|y, organizuje také sběry by|in

Doporučujeme

Exteriér (pokud škola má)
oceňujeme
- Ško|ní zahrada, o kterou pečují děti
- Ško|a vyuŽívá na školnízahradé v|astnÍkompost
-vyuŽívání zachycené deŠťové vody na za|évání

Doporučujeme
- moŽnost vyuŽívat dětmivenkovní prostory o přestávkách, ško|a to má v p|ánu

Šrolni jídetna (pokud je pod správou škoIy)
Št<ola tridi v jíde|ně odpady' Šrolni kuchynijsme však nehodnoti|y, není pod správou školy.

Stručně zhodnot'te, jakým způsobem ško|a zapracovala doporučení z předešlého auditu.
Případně vysvětlete, z jakého důvodu některá nezapracova|a.

Ško|a do svého p|ánu činností zapracova|a větŠinu doporučení z předchozího auditu. Doporučujeme kromě toho opravdu
zapojit Žáky ce|é Školy v rámci výuky různých předmětů do ana|ýzy Školy' Da|Ším doporučením, které se zcela nepodařilo
nap|nit, je vyuŽití recyklovaného papíru, ktený Škole nebyl do nové kopírky doporučen.
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Auditoři navrhují udělit titul Ekoškola.

Komise jmenovaná ředitelem Sdružení TEREZA uděluje ZŠ Bystřice nad Pernštejn em titul
Ekoškola.

Zdůvodnění (v případě rozdílného rozhodnutí od doporučení auditorů):

Jména a podpisy členťl komise

t,Í *'c /' 4
lng. Andrea Bachtíková

odbor environmentá|ního
vzdě|ávání vtŽp Čn

Mgr. olga Lyžbická

SdruŽení TEREZA

Mgr. Jitka Krbcová

SdruŽení TEREZA
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Sdružení TEREZA
Hašta|ská 17, 110 00, Praha ,l

Tel:224 816 868, fax.224 819161
E-mai I : ekoskola@terezanet. cz; www. ekoskola. cz

Lipka - ško|ské zaiÍzení pro environmentální vzdě|ávání, Brno, Lipová 20
Koordinátor: V|ad'ka Cikánková, te|: 51 7385429
E-mail: ekoskola@lipka.cz; www. lipka.cz

Divizna - Středisko eko|ogické výchovy, Masarykova 1347l 31, Liberec 1

Koordinátor: Martina Horáková, te|.'.482712982, 605 891 670'
E-ma i | : h orakova @zool ibe re rec. cz, www. zool i berec. czld ivizna
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Připravili: Sdružení TEREZA - Praha ve spolupráci s
Lipkou - Brno a auditory programu Ekoškola

Generá|ní partner programu Ekoško|a
Provident Financial s.r.o.

PROVIDENT
FINANCIAL

Ministerstvo životního prostředí Audit by| financován z prostředků Ministerstva Životního prostředí ČR.
České repub|iky

Program Ekoško|a získa| v ČR záštitu Min.isterstvo Životníh-o prostředí Čn a Ministerstva ško|ství,
m|ádeŽe a tě|ovýchovy ČR.
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