Schůzka ekotýmu č. 5
Projektový den
Datum: 3.2.2016
Téma: Monitorování a vyhodnocování

Na úvod – společná příprava občerstvení; rozdělení prací v jednotlivých oblastech
(skupinách) – voda, energie, odpady, prostředí školy; osvěžení 7 kroků

Aktivita ekotýmu během projektového dne:


Tmelení ekotýmu – ne všichni členové se stále znají jménem → seznamování



Audit nanečisto – každá skupina podle sebe vypracovala audit nanečisto → porovnání
výsledků mezi skupinami a koordinátorem



Ekotým vyhodnocoval stav plánu činnosti – co se zatím podařilo realizovat
- monitorování a vyhodnocování v oblastech voda, odpady a prostředí školy

Oblast energie:


Energetické úpravy vykonané ve škole k 31.12.2015
o „plátna před okny“ fungující jako žaluzie (stále propouštějící značnou dávku
světla) byla ve třídách nahrazena žaluziemi
o vyměněno osvětlení na chodbách a v učebně 304 za úsporné LED zářivky →
zlepšení osvětlení + celkové snížení příkonu světel o 795 W

Oblast vody:


Úpravy vykonané ve škole k 3.2.2016
o koupena ekomýdla
o dolepení cedulek
o informujeme zbytek školy, zaznamenáváme spotřeby



máme v plánu
o

koupě sudů na zahradu

o projektový den na téma: Voda

Oblast odpadů:


Úpravy vykonané ve škole k 3.2.2016
o nově popsané koše na třídění
o aktivní využívání šmíráků - průzkum = 90% učitelů plně šmíráky využívá
o informujeme zbytek školy
o stálý sběr víček, baterií a elektrospotřebičů



máme v plánu
o koupě lisu na PET lahve
o propagace sběrných soutěží - baterie, mobily, elektrospotřebiče
o projektový den na téma: Odpady

Oblast prostředí školy:


Úpravy vykonané ve škole k 3.2.2016
o na WC hoši instalovány brana a držáky toaletního papíru do všech kabinek
o doplnění vůní do všech WC
o vytvoření cedulek na WC a na odborné třídy
o informujeme zbytek školy



máme v plánu
o výzdoba školy
o vylepšení zahrady, venkovní učebna na zahradě

Závěr:
 Vyhodnotili jsme naše kroky z plánu činnosti a informovali jsme ostatní členy z
ekotýmu o stavu ve třech oblastech – voda, odpady, prostředí školy
 Oblast energie – v oblasti energie si škola počíná velmi dobře
 Nutné osvěžení znalosti 7 kroků
 Stmelili jsme ekotým – seznamování s kapkou humoru od koordinátora, Mgr.
Petrilákové
 Diskutovali jsme s finanční referentkou o stavu školy a možných úpravách, např.
odpady a prostředí školy

Zapisovatel: Patrik Šatava

