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Datum auditu 23.5.2011
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Stručné s|ovní hodnocení - silné a slabé stránky programu Ekoško|a na škole:
ZŠ Bystřice nad Pernštejnem je situována v k|idném prostředí města Bystřice n. Pernštejnem' Ško|u v současné době
navštěvuje ko|em 350 Žáků' Ško|a během pos|edního 2 roku proš|a významnou rekonstrukcí' má nová okna, by|a
zatep|ená a vybudova|a si atrium uvnitř Ško|y-a altánek před Školou. Na pozemku Ško|y je nově zrekonstruované hřiŠtě.
Ško|e patří dvě tě|ocvičny a ško|ní zahrada. Škotníjíde|nu má pronajatou externí firma, proto jsme její provoz nehodnoti|y.
V |etošním roce Ško|a jiŽ potřetí obhajuje tituI EkoŠko|a. TituI EkoŠko|a škola získa|a bez větŠích problémů v předchozích
|etech uŽ dvakrát. Kromě Ekoško|y se Škola zapojuje do programu GLOBE (SdruŽeníTEREZA), Recyk|ohraní(MŠMD,
Socrates Comenius (MŠMT), Tonda oba| na cestách a do Tvořivé ško|y.
Audit zača| setkáním se zastupite|i města _ starostou Bystřice n. Pernštejnem, Ing. Kar|em Pačiskou, Ing. Romanem
Kekrtem a Ludvíkem Šiku|ou za technické s|uŽby a paníVěrou Petrů za odbor ŽP. Pozvání přija|a také redaktorka
z regionálního vydání MF Dnes, která o auditu napsa|a č|ánek. Během Úvodního setkání nám zástupkyně Ekotýmu
promítly PP o činnosti v programu. Mě|y jsme moŽnost diskutovat se vŠemi přítomnými o přínosech programu EkoŠko|a
pro město a o podpoře, kterou zastupite|é městu poskytují. Dá|e probíha|audit jiŽ bez přítomnostizastupite|ů. Po ce|ou
dobu nás prováze|y koordinátorky programu p. Dagmar Pivková a Hana Kopecká. Během auditu jsme hovoři|y s paní
ředitelkou A|exandrou Gabrielovou, učite|i, Ekotýmem a da|Šími Žáky. Proh|éd|y jsme si třídy, počítačovou učebnu,
jíde|nu, atrium a ško|ní zahradu. Na závěr auditu jsme se setka|y s koordinátorkami programu D' Pivkovou a Hanou
Kopeckou a zástupci Ekotýmu, jimŽ jsme poskyt|y zpětnou vazbu o proběh|ém auditu na ško|e. Hovoři|y jsme o si|ných
stránkách ško|y, jimiŽ jsou dobré vztahy a spo|upráce s městem, dá|e si|ný Ekotým a poskytování informací o činnosti
V programu' Naše doporučeníse týká p|ánu činnosti a vyhodnocování úko|ů.

Silné stránky
Skola má velmi dobré vztahy se zastupiteli města. Ekotým se pravide|ně se zastupite|i setkává, Žáci hovořío tom, co se
ve ško|e děje. Město podporuje Ško|u nejen finančně (nák|ady na rekonstrukci apod.). Zastupite|é berou práci Ekotýmu
váŽně a rea|izujíopatřenívzeš|á z výs|edku práce v programu Ekoškola. Např. Žáci Ekotýmu pro místníobyvate|e
zrea|izova|i rozsáh|ou anketu na téma odpady, zpracova|i výstupy do přeh|edných grafů a předa|izastupite|ům města.

!Ýs|edkem by|o rozmístění kontejnerů na e|ektroodpad po městě a umístěnída|ších otevřených kontejnerů na papír.
Sko|e se rovněŽ velmi dobře daří informovat o své činnosti i média, č|ánky o akcích ško|y jsou v ěasopise Bystřicko, na
akce přijíŽdíimístnítelevize. U řeky Bystřice je umístěna informaÓnítabu|e o programu Ekoško|a a GLoBE.
C|eny Ekotýmu jsou žáci 4.-9. třídy. EkokrouŽek má zaběhaný a funkční systém informačních a pracovních schůzek, o
své činnosti si vede kroniku' Do práce se dařízapojovat i ostatníŽáky ško|y, kteří pomáhajíve svém vo|ném čase. Ve
Ško|e je rozmístěno dostatek rost|in, které jsou opatřeny popisky s názvem a nároky daných rost|in.

Slabé stránky
Program Ekoškola na ZŠ funguje zejména díky koordinátorkám Dagmar Pivkové a Haně Kopecké, které do práce vnáší
ve|ké nadšenía demokraticky vedou Ekotým. Po odchodu paní Pivkové do důchodu práci převezme paní Kopecká, která
bude současně zástupkyní ředitele. Doporučujeme pro zachovánísoučasného aktivního a nadŠeného fungování
Ekotýmu přizvat da|ší učite|e, kteříse budou na iinnosti Ekotýmu podí|et.
Plán činnostije rozč|eněn na d|ouhodobý a krátkodobý, dá|e je č|eněn d|e témat. Doporučujeme v p|ánu dá|e rozepisovat
s|oŽitějŠí úko|y do jednodušších kroků a řadit Úko|y od jednodušŠích k náročnějším a d|ouhodobějším. Ke snazší orientaci
by pomoh|o označit úko|y d|e priorit' Dá|e doporučujeme uvádět finanční nároÓnost jednot|ivých kroků a konkrétní jména
u zodpovědnosti za p|nění Úko|ů.
Ekotým na svých schůzkách hovořío sp|něníči nesplnění Úko|ů, pravide|ně také monitoruje tříděníodpadů a tep|otu ve
třídách. Doporučujeme rozšířit monitorování i do da|ších ob|astí, např. na vodu Či dopravu. Pravide|ně vyhodnocovat
úkoly, vyuŽívat různé způsoby hodnocení, popsat proces p|nění úko|ů. Pokud neby| úko| rea|izován, vysvět|it důvod a
uvést da|ší postup.

Zpráva o auditu programu Ekoško|a
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Konkrétní doporučení auditorů pro příští období:

7 kroků Ekoškoly

oceňujeme:. Č|eny ekotýmu jsou Žáci i pedagogové, kteříjsou ve|mi motivovaní pro práci V programu.

!

I

I

I

I

I

Zaběhnutý a fungujícísystém v práci ekotýmu (schůzky pracovnía informační)' Na pracovníschůzky chodí i
kamarádi Č|enů Ekotýmu' Žáci Ekotýmu pravide|ně informují o své činnosti ve třídách' Starší Žáci předávají
informace pověřeným Žákům z 1 ,.3' tříd tak, aby o iinnosti vědě|a ce|á ško|a.
KaŽdý rok je vo|en Žáky předseda, místopředseda a zapisovate| z řad č|enů Ekotýmu.
Schůzky Ekotýmu vede předsedkyně.
Zápisy ze schůzek pořiz$í ŽácL
Ekotým je úzce propojen se Žákovskou radou, informace jsou předávány paní ředite|ce'
Ekotým jezdí o prázdninách na expedice do zahraničí, akce pomáhají tme|it kolektiv
Ekotým spo|upracuje s týmem GLOBE, učíse od něj např. metody monitoringu vody apod.

Doporučujeme:. obohatit zápisy ze schůzek o hodnocení minu|é činnosti. VyuŽít zna|osti o osobnostech dětí a rozdě|it ro|e pro práci Žáků v Ekotýmu' Žaci tim získají odpovědnost za
určitou ob|ast a mohou se rea|izovat v ob|asti, která je baví a za1ímá.

Zpráva o auditu programu Ekoško|a

krok: Pracovni tÝm EkoŠ
Zák|adní kritéria Splněno

ANO/NE
V týmu jsou zastoupeny a|espoň tři zájmové skupiny (Žáci, koordinátor programu na ško|e a jedna
da|šískupina - např: da|Ší učite|é, vedeníškoly, provoznízaměstnanci, rodiče, zástupce samosprávy
nebo ekologické orqanizace, iiné skupinv)

A

Ce|ý pracovní tým se schází minimá|ně jednou za dva měsíce A
Z jednání týmu jsou pořizovány zápisy A
Tým zajišťuje rea|izacida|ších 5 kroků (ana|ýza, p|án činností, monitorovánía vyhodnocování,
informování a spo|upráce, ekokodex)

A

Zácijsou odpovědni za rea|izaci něktených úko|ů v plánu činností A

VoIitelná kritéria
Záci se podí|ejí na vedení týmu A
V týmu jsou zastoupeni Žáci různých tříd A
Ze zápisŮjsou jasná přijatá rozhodnutí A
Záci sami dě|ajízápisy ze schůzek A
Zápisy jsou vo|ně přístupné ostatním k prostudování(v knihovně, na webových stránkách, na
nástěnce'... )

A

2. krok: Ana
Zák|adní kritéria Splněno

ANO/NE
By|a provedena srovnávací ana|ýza A
Ana|ýza pokývá všechny 4 zák|adní ob|asti (odpady, energie, voda, prostředíško|y) A
Ana|ýzu provádě|i především Žáci (a|espoň z Ekotýmu) A
Záci se aspoň částečně podí|e|i nazpracovánívýs|edků ana|ýzy A
Zana|ýzy je vypracován konkrétnívýstup seznamujícís výchozím stavem ško|y A
Zana|ýzy je vypracován přeh|edný výstup seznamujícís výchozím stavem ško|y A
Z ana|ýzy jsou jasně čite|né si|né a s|abé stránky ško|y v jednot|ivých oblastech (odpady, energie,
voda, prostředíško|y)

A
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VoIiteIná kritéria

Na ana|ýze spolupracova|i Žáci z rťzných tříd, včetně Žáků, kteří nejsou v Ekotýmu A
Tým EkoŠko|y seznámi| s výsledky ana|ýzy ostatní ve ško|e A
Práce na ana|ýzeby|azařazena do vyučování A
Na ana|ýze spolupracova|y da|šískupiny (ostatní pedagogové, vedeníško|y, provoznízaměstnanci) A
Kana|ýze by|y pouŽity pracovní|isty Ekoško|y A

oceňuieme:. Práce naana|ýzeby|azařazena částečně i do vyučování.. Přeh|edný výstup si|ných a s|abých stránek ško|y.

Doporučuieme:. Zdůvodňovat zjištěné rozdí|y. Například u spotřeby energie za jednotlivé roky uvést proč se spotřeby |iší. Zaznamenávat podrobnější výstupy z ana|ýzy věetně tabu|ek se spotřebami.

3. krok: Plán činnosti
Zák|adní kritéria Splněno

ANO/NE
P|án vycházíz ana|ýzy Ško|y A
P|án je |ogicky uspořádán (úko|y na sebe navaz$í, od jednodušších k nároČnějším a d|ouhodobějším) fuN
P|án obsahuje jasný časový harmonogram plnění Úkolů A
P|án obsahuje odpovědnost jednot|ivých osob za p|nění úko|ů A/N
P|án pokývá nejméně tři ob|asti (odpady, voda, energie, prostředí Ško|y) A
C|enové Ekotýmu se podí|í na vymýš|ení úko|ů v p|ánu činnost A
P|án obsahuje úko|y, které mohou rea|izovatžáci A
P|án činností byladekvátně přizpůsoben aktuá|ním změnám A

VoIite!ná kritéria

Za p|nění někteých úkolů nesou odpovědnost Žáci A
P|án obsahuje přeh|ed finanční náročnosti jednot|ivých kroků N
Rea|izace jednot|ivých kroků p|ánu by|a zařazena do výuky A

oceňuieme:. Plán odráží výstupy zana|ýzy. pvlv nap|ánovány d|ouhodobé úko|y, jsou rozdě|eny na odpady, Energie, Voda, Prostředí. Skola má podrobné měsíční p|ány činností, přeh|edně rozdě|ené dle témat odpady, Energie, Voda, Prostředí

Doporučuieme:

' Rozepisovat s|oŽitější úko|y do jednodušších kroků. Řadit Úko|y od jednodušších k náročnějším a d|ouhodobějším. označitprioritníúko|y. Uvádět finanční náročnost jednot|ivých kroků. Uvádět konkrétníjména u zodpovědnosti za p|nění úko|ů. Pracovat s úko|y, které se nepodaři|o splnit, h|edat nová řešení

Zpráva o audítu programu Ekoško|a
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4. krok: Monitorovánia nocovan
Zák|adní krltéria SpIněno

ANO/NE

U kaŽdého Úko|u v p|ánu je jasné, zda by| či neby| rea|izován A
Pokud úkol neby| realizován, je vysvět|en důvod a případně stanoven náhradnítermín N
Na monitorování a vyhodnocování se podí|ejí Žáci _ minimá|ně z Ekotýmu A
Monitorování a vyhodnocování se uskutečňuje průběŽně A
V průběhu rea|izace programu Ekoškola je vedena dokumentace A

Volite!ná kritéria

S procesem monitorováníjsou seznamováni da|ší učite|é, Žáci a zaměstnanci ško|y A
Součástí dokumentace programu jsou fotografie, kopie článků, propagační |etáky nebo dotazníky A

oceňuieme:. Žácimonitorují spotřeby energie, třídění odpadů. Ekotým si vede bohatou fotodokumentaci své práce, z akcí i videa.

Doporučuieme:. Pravide|ně úko|y vyhodnocovat, popsat proces p|nění Úkolů.
da|ší postup.

. Doporučujeme rozŠířit monitorování i do da|ších témat, např.. Rozmys|et a rea|izovat různé způsoby vyhodnocování.

Pokud neby| úko| realizován, vysvět|it důvod a uvést

na vodu či dopravu.

5. krok: EV ve ce
Zák|adní kritéria SpIněno

ANO/NE

Do výuky jsou zpracována minimá|ně 3 témata Ekoško|y A
Výuka je propojená s praktickou rea|izací programu A
Záciznají témata Ekoško|y (voda, odpady, energie, prostředíško|y, popřípadě doprava, Šetrný
spotřebite|) a dokáŽí o nich hovořit

A/N

Učite|é se vzdě|ávajív ob|asti EWo A/N
Sko|a se účastníekologických výukových programů, exkuzí, návštěv botanické zahrady, atd. A

Volitelná kritéria
Ucite|é vyuŽívajÍ ve výuce pracovní |isty Ekoško|y A

oceňujeme:
' Ško|a rea|izuje exkurze (čistírna odpadních vod, kotelna na biomasu), žáci se účastní eko|ogických výukových

programů (Lipka' Cha|oupky). Ško|a má v 6. a 7. ročníku předmět Eko|ogická výchova (1 hodina týdně)' v 8' ročníku Eko|ogická praktika (í
hodina týdně). 1x za dva roky se uskutečňuje Den Země zaměřený na témata programu Ekoško|a

Doporučuieme:. Systematické vzdě|ávání pedagogů v ob|asti EWo. VyuŽívat aktivity z pracovních |istů programu Ekoško|a, modifikovat je, vytvářet v|astní

Zpráva o auditu programu EkoŠko|a
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6. krok: lnformování a
Zák|adní kritéria SpIněno

ANO/NE
Ve ško|e je vidite|ně ve veřejných prostorách umístěna nástěnka k EkoŠko|e A
Tým seznámi| ostatníŽáky i učite|e s programem Ekoško|a (vědí o programu) A
Sko|a byla seznámena s činností Ekotýmu (výs|edky ana|ýzy, p|ánem činnostíapod.) A
Sko|a o programu informuje v médiích (místnítisk, rádio, TV) A
Na reaIizaci programu se podílejí idalŠí učitelé ažáci A

Vo|itelná kritéria
Sko|a uspořáda|a ,,Den činu.. nebo jinou ce|oško|ní akci A
Sko|a v rámci programu Ekoško|a spo|upracuje s da|šími organizacemi a skupinami (místní
zastupite|stvo, různé podniky, da|ší Ško|y, místní organizace, rodiče)

A
Sko|a spo|upracuje s da|ší Ekoško|ou N
V rámci programu by| vytvořen a|espoň í dotazník nebo anketa, s|ouŽící k získávání informací,
týkajících se programu Ekoško|a

A
Skola získa|a finanění podporu pro rea|izaci někteých kroků EkoŠko|y A
lnformace o programu jsou umístěny na webových stránkách ško|y nebo samostatných stránkách A

oceňuieme:. |níormování o své činnosti média, č|ánky o akcích ško|y jsou v časopise Bystřicko, na akce přť1íždí i místní
televize.. U řeky Bystřice je umístěna informační tabu|e o programu Ekoško|a, GLoBE.. Rozsáh|ou anketu pro místníobyvate|e. Den činu (201 1) - sběr papíru rea|izovaný po Vánocích

Doporučuieme:. Spo|uprácis da|ší Ekoško|ou

7. krok: Ekokodex
Zák|adní kritéria Sp|něno

ANO/NE
Ekokodex se vztahuje k plánu činností a ke konkrétnímu jednání, ke kterému se zaváza|i Žáci i

zaměstnanci Školv
A

Ekokodex je zveřejněn v rámci Ško|y A
VŠichni ve Ško|e ví, co je to Ekokodex a rozumíjeho obsahu A
Na procesu formulace a tvorby Ekokodexu se podí|e|i především Žáci A
Na tvorbě Ekokodexu se podíle|a více neŽ jedna třída (nejen Ekotým) A
Ekokodex je aktua|izován a d|e potřeby dop|ňován A

Volitelná kritéria
Ekokodex je umístěn na více neŽ jednom místě (např.: ve třídách, sborovně, na chodbách) A

oceňuieme:. originá|ní, aktua|izovaný Ekokodex

Zpráva o auditu programu Ekoško|a
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Ekologický provoz školy

ODPADY
Zák|adní kritéria SpIněno

ANO/NE
Záci a zaměstnanci třídí odpad minimá|ně na úrovni papíru a p|astů A
Je zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, e|ektrospotřebičů (popř. nebezpečného odpadu), které
vvprodukuie ško|a

A
Koše jsou dostatečně rozmístěny A
Koše jsou jasně oznaČené a u košů jsou popisky, co kam patří a nepatří A
Zácijsou informováni o předcházení, minima|izaci a vyuŽívání odpadů A
Zaměstnanciško|y jsou informovánio předcházení, minima|izacia vyuŽíváníodpadů A
Sko|a má vyřešeno dotřid'ování odpadů a jejich odvoz přís|ušnými firmami A
Sko|a poŽívá v provozu některé výrobky z recyk|ovaného papíru (např. seŠity, obá|ky, kance|ářský
papír)

A

Ve ško|e se pouŽívá papír z obou stran (tzv. šmíráky) A
Ve ško|e je pouŽíván oboustranný tisk, tam, kde je to moŽné A

Volite!ná kritéria

Ve ško|e se třídída|šídruhy odpadů (sk|o, tetrapak, h|iník, organický odpad) A
Sko|a uspořáda|a osvětovou akcio odpadech (např. pro rodiče, Žáky, veřejnost) A
Sko|a znovuvyužívá odpadů ve výuce (např' výtvarná výchova, pěstitelské práce,...) A

se podí|í na úk|idu oko|íško|y (obce, |esa' řeky) A
Do systému tříděníje zapojena i provozní část ško|y (íde|na, kuchyň) N
Skola kompostuje bioodpad A/N

oceňuieme:. Funkčnísystém v třídění papíru, p|astů, bateriía e|ektroodpadu. Ško|a třídí bioodpad a má v|astní kompost

Doporuiuieme:. Zpracovat Životní cestu PET |ahve, papíru či h|iníku a umístit nad nádoby s odpadem. Zapqení ško|níjíde|ny do minima|izace odpadů. osvětu mezi Žáky 1. stupně o způsobu vzniku a vyuŽití kompostu

PRosTŘEDí Šxolv
Zák|adni kritéria Splněno

ANO/NE
Ve vnějších i vnitřních prostorách ško|y je dostatek ze|eně A
o ze|eň ve vnějších i vnitřních prostorách se a|espoň částečně starajíŽáci A
Skolní pozemek a zeleň jsou vyuŽity k ekopedagogickým úče|ům N
Ve ško|e jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně (např. herní/sportovní, čítárna,
přístupná počítaěová učebna)

A
Záci ma1í moŽnost ovlivňovat výzdobu ško|y N

Volitelná kritéria

Skola vytvoři|a výukový prvek na ško|ním pozemku čiv oko|í ško|y pro veřejnost N
Skola je přívětivá ke svým návštěvníkům (např. z h|ediska orientace) N
Pro Žáky je zajištěn pitný reŽim (např. pítka na chodbách) N

Zpráva o auditu programu Ekoško|a
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lNIsTtFlsTVo ŠKoLsTVÍ.
MLÁDEŽE A TĚLoVÝcHoVY rc

INVEST|CE Do RoZVoJE \ZDĚLAVÁNí
Na zahradě se pěstují především domácídruhy rost|in A
Při péči o zahradu se pouŽívajítrva|e udrŽite|né metody A

oceňujeme:. Rekonstrukce Ško|y (nové toa|ety. Atrium, kde Žáci mohou odpočívat (|aviěky, sto|nítenis) a pavi|on před ško|ou s |avičkami. MnoŽství květin s popisky. Barevná patra
. obraz vytvořený z PET víček. Plán na vytvořeníško|ního k|ubu pro trávenívo|ného času

Doporučuieme:. VyuŽít ško|ní zahradu také jako místo k odpočinku (lavičky, stromy) a vytvořit na ško|ním pozemku výukový prvek. Dát prostor Žákům k vyzdobení ško|y (v|astní ma|by na stěnách, v|astní nástěnka). Více prvků re|axaÓních prvků na ško|ních chodbách. Umístit orientační prvky pro návštěvníky

ENERGIE
Zák|adní kritéria Sp!něno

ANO/NE
Sko|a s|eduje svoji spotřebu energie na vytápěnía spotřebu e|ektřiny A
Záci se podí|ejí na monitorování spotřeby energie A
Ve škole se sleduje a udrŽuje vhodná tep|ota v jednot|ivých místnostech ško|y (tep|o je tam, kde je
potřeba, v čase kdv ie to potřeba)

A
Je zabezpečeno, Že ve Ško|e nebo v jejich přís|ušných ěástech je udrŽována přiměřená teplota
(temperace) a nenívytápěna v době, kdy to není potřeba (víkendv, doba mimo vvučování' prázdninv)

A
Ve ško|e se v zimním období větrá krátce a intenzivně, všichnijsou s tímto systémem seznámeni A
Je umoŽněna vo|ná círku|ace vzduchu z radiátorů (pokud se jedná o zakrytí radiátorů z bezpečnostních
důvodů, ie zaiištěna a|espoň částečná cirku|ace)

A
Záci a zaměstnancijsou motivováni k zhasínání (ceduIky, monitorování spotřeby, informační kampaně'
atd.)

A
Zdroje světla j sou systematicky nah ra zov ány Úsporněj š ím i A
Sko|a preferuje při dokupováníspotřebiče energetické třídy A+, A A

Vo|iteIná kritéria

Sko|a má zpracován energetický audit. S auditem se dá|e pracova|o A/N
Ve Ško|e se snaŽío izo|aci A
Sko|a má moŽnost regu|ovat tep|otu v jednotlivých místnostech (pomocí topné soustavy, termostatické
reou|ace. manuá|ní reou|ace)

N

Zdroj tep|a je a|espoň ěástečně obnovite|ný (např. pe|etky) nebo je vyuŽita úsporná techno|ogie (např:
kondenzační kote|)

A
Zaradiátory jsou tepe|ně odrazné fó|ie A
Je zřejmé, ktený vypínač ke kterému svět|u patří (popisky) A
Zdroje svět|a jsou Úče|ně umístěny A
Je minima|izováno mnoŽství non-stop a stand.by běŽících spotřebičů (počítače, čerpad|a) A

oceňujeme:. ZatepleníŠko|y' nová okna, vytápění pomocí kot|e na biomasu, nové zářivky ve škole. Motivační cedu|ky k zhasínání umÍstěné na svět|ech. Umístěnítep|oměrů ve třídách a monitorovánítep|oty. Reflexní tÓ|ie za radiátory

Doporučujeme:. Pracovat s přístrojem EKM (digitá|níwattmetr) a zjistit spotřebu nápojového automatu

Zpráva o auditu programu Ekoško|a
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INVEST|oE Do Roa/oJE \rZDĚLAVÁNí

VODA
Zák|adni kritéria Sp|něno

ANO/NE
Záci se podí|ejí na monitorování spotřeby vody A
Ve ško|e nedochází ke zbytečným únikům vody (WC, kohoutky) A
Zácijsou motivováni k úsporám vody (cedu|ky' monitorováníspotřeby, výukové programy, atd.) A
Sko|a má (nebo se snaŽío postupnou insta|aci) Úsporných systémů sp|achováníWC A
Sko|a má (nebo se snaŽío postupnou insta|aci) úsporných vodovodních baterií A
Sko|a pouŽívá k Úk|idu eko|ogicky šetrné výrobky N
Zaměstnancijsou motivováni k úsporám vody (ceduIky' atd.) A

Volite|ná kritéria

Baterie jsou opatřeny per|átory A/N
Sprchy jsou opatřeny Úspornými h|avicemi N
Místo pitné vody je ve vhodných případech vyuŽívána dešťová voda, případně jiný |oká|ní zdroj A
Záci monitorujíčistotu povrchových vod v oko|íŠko|y A
Zácise podí|ejína čištěnítoků či nádrŽí v oko|íško|y A
Zácivédí o místním zdroji pitné vody A

oceňuieme:. Žáci čistí řeku Bystřici, monitorujíčistotu povrchových vod v oko|íškoly. Rea|izace exkurzído čistírny. Spo|upráci s týmem GLOBE při monitoringu čistoty povrchových vod.

Doporučujeme:. Spočítat Úspory Ško|y při osazenívšech kohoutků per|átory. lnstalovat stop ventil na sprchovou hlavici. Provést šetření zaměřené na eko|ogicky šetrné prostředky k úk|idu a zaÓítje a|espoň částečně vyuŽívat

SKOLNIJIDELN

Zpráva o auditu programu Ekoško|a

A - nehod inému su
Volitelná kritéria SpIněno

ANO/NE
Sko|ní kuchyně vyuŽivá veIkých ba|ení potravin

Ve ško|ní kuchynijsou při mytí pouŽívány eko|ogicky šetrné výrobky
Skoln kuchvně vvuŽiv á bioootravinv
ŠkoIn kuchyně nakupuje suroviny místního původu

Skoln kuchyně se snaŽí rozšiřovat nabídku bezmasých jíde| (nejen s|adkých)

Skoln kuchyně omezuje pouŽívání po|otovarů
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MINtsTERsTVo ŠKoLsTVí,
MLADEZE A TELOVYCHOVY @

lNVESTlcE Do RoZVoJE \ZDĚLAVANí

Auditoři navrhují udělit titul Ekoškola:

Komise jmenovaná ředitelem Sdružení TEREZA U D Ě L IJ J E titut Ekoškola,

Zditvodnění (v případě rozdÍlného rozhodnutí od doporučení auditorů):

Jména a podpisy členŮ komise

,.ř'ť
!:Ž'"7-'w

Mgr. Petra Šimonová Mgr. et Mgr. Michal Medek

Sdružení TEREZA' národní koordinátor programu Ekoškola
Haštalská 17,110 00, Praha 1

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

Podporu při realizaci programu Ekoško|a v krajích CR poskytují:
Jihomoravský kraj: Lipka - ško|ské zařízení pro environmentá|ní vzdě|ávání, Brno, Lipová 20
Liberecký kraj: Divizna - Městské středisko eko|ogické rnýchovy při zoo Liberec
Karlovarský a Plzeňský kraj: občanské sdruŽeníAmetyst, P|zeň

lYsočina: Cha|oupky o.p.s., ško|ská zařízení pro zájmová a další vzdě|ávání, KněŽice
Ustecký a Krá|ovéhradecký kraj: SEVER - středisko eko|ogické výchovy a etiky Rýchory,
Brontosaurus Krkonoše
O|omoucký kraj: S|uňákov - centrum eko|ogických aktivit města o|omouce, o'p's.
Zlínský krE: Zo Čsop Veronica, Hostětín
Jihočeský kraj: Cassiopeia - centrum eko|ogické a g|obá|ní výchovy' Zák|adni č|ánek Hnutí
Brontosaurus Forest. České Budějovice
Moravskoslezský kraj: Vita - občanské sdruŽení, ostrava

Zpráva o auditu programu Ekoško|a

EVRoPSKÁ UN|E

11t11


