
Září / Zápis ze schůzky senátu a ekotýmu 12. 9. 2018 

- Přivítání stávajících i nových členů, pochvala za hojnou účast 

- Přivítání pana školníka 

- Volba nového vedení – předsedkyní zvolena Markéta Tonková, místopředsedkyněmi 

jsou Míša a Terka Cermanovy, zápisy budou pořizovat Honza Smělý a Lenka Bilejová 

- Zopakování 7 kroků ekoškoly, příprava na audit 

- Poučení o správném třídění, doplnění krabiček na baterie do tříd (POZOR! Baterie 

nepatří mezi elektroodpad do červeného kontejneru, ale do zelené kartonové krabice 

na baterie!!) 

- Poučení o úsporném splachování  

- Připomenutí balení svačin do opakovaně použitelných obalů (vše tlumočit ve třídách!) 

- Pravidelný úklid kolem školy po třídách – viz rozpis na ekonástěnce (ekotým, TU) 

- Probrání spolupráce se ZŠ v Lubenci na základě doporučení auditorek, 27. 9. výlet do 

Lubence 

- Pochvala p. školníkovi za splněný úkol – zarámování a přemístění ekostromu na 

vhodnější a viditelné místo 

- Úkol – zjistit co na lístečcích ekostromu ještě chybí a probrat ve třídách (ekotým) 

- Informace p. školníka: 

- Renovace jídelny 

- 1. st. – nové lavice a lino 

- Voda na MV – výměna přívodů pitné vody (navazuje na bazén – rekonstrukce) 

- Velký vliv na ekologii a spotřebu vody 

- Pavilon S – úsporné zářivky (úspora na polovinu, v plánu zářivky do dalších místností) 

- Další plány do budoucna: 

- Solární a fotovoltaické panely (světlo ve třídách, ohřívání vody…) – zatím není 

přístupný zřizovatel 

- Výměníková stanice u ŠJ (špatná vzduchotechnika) 

- Rekonstrukce kuchyně 

- Úkol – zapojit se do akce Ukliďme Česko (5.A a p. uč. Zajíčková) – 14. 9. 

- Úkol – zabetonovat hmyzí domek na školní zahradě (p. školník) – do konce září 

- Úkol – zapojit se do akce 72 hodin a v rámci ní naplnit hmyzí domek přírodními 

materiály (ekotým) – říjen 

 

 

Společnými silami zapsal ekotým 


