
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA EVVO ZA ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019 
 
V letošním školním roce jsme realizovali akce v následujících oblastech 
ekoškoly:  
SPOLUPRÁCE  

- v rámci žákovského ekotýmu – vytvoření akčního plánu, předávání 
informací ze schůzek spolužákům a vyučujícím, prezentace výsledků 
projektu MOTORY, VOLYNTY, KOLA A NAŠE ŠKOLA odborné veřejnosti a 
vedení školy 

- s panem hajným Radou – konzultace k sázení ovocných stromků ke DNI 
STROMŮ , přednášky pro různé ročníky na různá ekologická témata 
 ( 8.ročník – ŠKŮDCI V NAŠICH ZAHRADÁCH, 6.a 5. ročník – NAŠI PTÁCI A 
JAK JIM POMÁHAT…) 

- s dobrovolníky z firmy PROVIDENT –podzimní úklid zahrady a akce ke DNI 
ZEMĚ (22.4) – práce na školním pozemku 

- s organizací PRAŽSKÉ MATKY – projekt BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 
- s rodiči žáků – pomoc s vybavením dřevodílny materiálem k práci 
- s partnerskou ekoškolou v Táboře – setkání s kamarády z táborského 

ekotýmu – ekohry v táborské botanické zahradě  
VODA A ENERGIE 

- žákovský ekotým prováděl pravidelnou kontrolu šetrného používání vody 
a energie 

- vybraní žáci s panem školníkem a panem učitelem Gregorem pravidelně 
kontrolovali a zapisovali spotřebu vody a energie 

- pro porovnání spotřeby a úspěšnosti šetření vytvořil pan učitel Gregor 
grafy spotřeb 

- II.S zajistila využívání nachytané dešťové vody na zalévání pokojových 
květin 

ODPADY A ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL 
- žákovský ekotým prováděl pravidelnou kontrolu správného třídění 

odpadů ve třídě 
- z nasbíraného bioodpadu vzniklo tolik kompostu, že jsme mohli vyplnit 

kvalitní zeminou dva nové vyvýšené záhony 
- celoročně jsme sbírali elektroodpad 
- některý papírový odpad jsme recyklovali ve výrobcích na velikonoční a 

vánoční výzdobu a trhy 
- žáci 9.třídy donesli nespotřebovaný suchý chléb zvířátkům do MINIZOO 

v Krčském lese 
- proběhlo divadelní představení KRYSÁCI – téma: třídění odpadu 



- do třídění odpadu se letos zapojily i paní asistenky, které organizují 
vynášení kontejnerů na třídění a  sběr bioodpadu  

- žákovský ekotým prováděl pravidelnou kontrolu šetrného používání vody 
a energie 
 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
- 7.a 8. třída zasadila tři ovocné stromy na školní zahradu 

- S třídy se v zimě staraly o naplněná krmítka pro ptáčky 

- celá škola se zapojila do akce ZDRAVÁ SVAČINKA ZDARMA – v rámci ní 

proběhly ochutnávky exotického ovoce a 6. třída vytvořila na toto téma 

informační poster 

- paní asistentka Chroustová realizovala výukový program pro 1. stupeň, 

S třídy a A třídy na téma : ZDRAVÉ ZOUBKY a vytvořila informační poster 

pro veřejnost 

- ve škole probíhal kroužek BĚHÁNÍ , do kterého se zapojila řada dětí 

- naši žáci se s úspěchem zúčastnili několika sportovních závodů 

DOPRAVA 

MOTORY, VOLANTY, KOLA A NAŠE ŠKOLA 
V letošním školním roce jsme pokračovali v realizaci aktivit z dlouhodobého 
ekoprojktu týkajícího se dopravy. 
Naším cílem je pokus o změnu dopravní situace v okolí školy, která je pro naše 
žáky velmi nebezpečná. Je žádoucí, aby byl před školou vybudovaný přechod 
pro chodce a na něj navazující chodník, který by bezpečně dovedl žáky na 
autobusovou zastávku Klárův ústav. Nyní musí překonávat frekventovanou 
vozovku bez jakéhokoliv zabezpečení. 
Při realizaci projektu využijeme spolupráce s rodičovskou veřejností, s občany 
bydlícími v našem sousedství a s ekologickými organizacemi, které s námi 
spolupracují.  
Náplní projektu jsou následující aktivity: 
- zmapování dopravní situace v okolí školy 
- průzkum způsobu dopravy žáků do školy  
- měření hlučnosti v době vyučování 
- zjištění počtu automobilů projíždějících kolem školy v době, kdy žáci přicházejí   
  a odcházejí 
- zmapování názorů vedení školy, vyučujících, rodičů a občanů bydlících v okolí  
  školy  
- shrnutí všech získaných informací do hodnotící zprávy  
- napsání dopisu na odbor dopravy pro Prahu 4 



 -výběr delegátů z řad žáků, vyučujících, rodičů a obyvatel z okolí školy, kteří     
předají dopis a zprávu s projektovými výstupy kompetentním úředníkům 
- vytvoření motivačních dopisů a plakátků nabádajících rodiče, kteří vozí své 
děti do školy autem, ke změně postoje 
- prezentace výstupů z projektu pro žáky školy, rodiče i obyvatele z okolí školy 
CÍLE :  
Pro splnění úkolu měření hlučnosti jsme požádali o pomoc sdružení TEREZA.  
Zapůjčili jsme si dva hlukoměry a absolvovali instruktáž k jejich používání. Žáci 
7. ročníku pak měřili hluk v okolí školy v době před a při začátku vyučování. 
Nejvyšší naměřená hodnota byla 79,3 dB. Z hodnot získaných během téměř 
hodinového měření byl vytvořen graf.  
Žáci 6. třídy spočítali množství aut, která projedou kolem školy v době, kdy děti 

přicházejí. Bylo jich celkem 400 !!! 

Žákovské ekohlídky měly za úkol zmapovat , jakým způsobem, ze kterých 

směrů a autobusových zastávek se děti dopravují do školy. Práci většina z nich 

provedla velmi svědomitě i s pomocí vyučujících. Bylo zjištěno, že autem jezdí 

do školy 40% žáků. Ze zastávky Zálesí, kde musí žáci překonat rušnou křižovatku 

s přechodem, chodí 30% dětí a od Klárova ústavu, kde je velmi silný provoz a 

v nepřehledné křižovatce není vůbec žádný přechod, chodí 23% žáků. Zbytek 

dochází do školy po sídlištních chodnících. 

LETOS JSME SE TAKÉ ZAPOJILI DO PROGRAMU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY, KTERÝ 

REALIZUJE SDRUŽENÍ PRAŽSKÉ MATKY. NÁŠ PROJEKT JE MEZI TŘEMI, KTERÉ 

BYLY VYBRÁNY K REALIZACI. 

EVVO aktivity na naší škole se vyznačují stále vyšší úrovní. Škola se díky nim 

dostává do širokého povědomí nejen rodičovské veřejnosti, která je velmi 

pozitivně hodnotí. Žáci mají o všechny akce zájem a účastní se jich ve velkém 

počtu. Vyučující i rodiče oceňují praktický rozměr činností a jejich motivační 

potenciál. 

Příští školní rok budeme žádat o OBNOVENÍ TITULU EKOŠKOLA. 

 

 


