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Ú VO D

Příručka Ekoprovoz ve školách, která se vám tímto dostává do rukou, obsahuje informace a tipy z šesti
témat programu Ekoškola (Energie, Voda, Odpady, Prostředí školy, Doprava, Biodiverzita). Další témata,
jako je Jídlo a svět a Šetrný spotřebitel, mají své vlastní publikace. Jediné téma, které zde přímo
nenajdete, a přece se mu hodně věnujeme, jsou Klimatické změny. Celá tato publikace se totiž bytostně
dotýká udržitelného způsobu života, a tím i našeho působení na klima planety. V této publikaci
naleznete desítky tipů i odkazů vysvětlujících, proč je důležité věnovat se určitým aspektům ekoprovozu
v našich školách. Je to zároveň inspiromat pro Ekotýmy a tvorbu jejich Plánů činností. Jsme si však
vědomi, že se nejedná o všeobsažný materiál, a proto mnoho dalších tipů bude zveřejněno na stránkách
programu Ekoškola v rámci příkladů dobré praxe a dalších rozšiřujících materiálů. Budeme vám vděční i za
vaše nápady a zkušenosti. Podělte se s námi a napište nám své tipy na e-mail ekoskola@terezanet.cz.
Rádi je uveřejníme a budeme tak dál šířit nápady zlepšující ekoprovoz našich škol.
Než si začnete příručkou listovat a hledat v ní inspiraci, dám vám první a vlastně nejdůležitější tip:
„Buďte aktivní a veďte k aktivnímu občanství své žáky!“ Zlepšovat ekoprovoz škol i domácností je skvělý
základ, ale důležitější je aktivizovat a propojovat společnost, tlačit na naše politické představitele
i zástupce firem a společně tak vytvářet udržitelný svět.
Přeji vám hodně úspěchů a radosti ve vaší práci.
Jan Smrčka
vedoucí kanceláře programu Ekoškola

ENERGIE
Dnešní svět si bez elektrické energie již nedokážeme představit. Způsob výroby elektřiny však významně
ovlivňuje životní prostředí, zejména vzhledem k velkému využívání neobnovitelných zdrojů surovin a kvůli
vypouštěným emisím. To se týká především výroby elektřiny z uhlí, která v ČR převládá (okolo 50 %).
Jaderná energie (cca 30 %) neprodukuje sice tolik emisí, ale jaderné palivo je také neobnovitelnou
surovinou, která navíc po vyhoření představuje dosud nevyřešený radioaktivní problém.
Alternativou jsou obnovitelné zdroje energie zahrnující větrnou, solární, vodní, přílivovou a geotermální energii,
biopaliva a obnovitelnou část odpadu. Využívání energie z obnovitelných zdrojů má mnoho potenciálních
výhod, kromě snižování emisí skleníkových plynů je to i vyšší nezávislost na trzích s fosilními palivy (zejména
s ropou a zemním plynem), a tedy i politická nezávislost. Podíl energie z obnovitelných zdrojů tak pomalu
stoupá, v roce 2016 představoval v EU cca 17 % (oproti 13 % v roce 2010), v ČR cca 13 % (oproti 10 % v roce 2010).
Elektrickou energii můžeme významným způsobem ušetřit u zdrojů tepla. Jako další zdroje tepla
v současnosti nejvíce využíváme uhlí, plyn, biomasu, tepelná čerpadla nebo solární energii. Další úsporná
opatření mohou být výměna oken, zateplení budov, rekuperace vzduchu nebo izolace rozvodového potrubí.
Tyto změny však často vyžadují nemalou investici a nemusí být vždy ohleduplné k životnímu prostředí.
Velkým pomocníkem v této kapitole nám bude vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen vyhláška).

V tématu ENERGIE řešíme, jak uspořit energii při:
1. VYTÁPĚNÍ
2. OHŘEVU VODY
3. POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ
4. SVÍCENÍ
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NÁM Ě T Y NA OPATŘ E N Í A AK TIVIT Y

Prozkoumejte, zda nejsou mezi okenními rámy netěsnosti, zejména u starších dřevěných oken.
Škvíry lze utěsnit samolepicím těsněním nebo silikonem. S minimálními náklady tak lze ušetřit 5–8 %
energie. Využívejte možnosti prostorově regulovat intenzitu vytápění v jednotlivých místnostech
(termoregulační ventily, termostatické hlavice – ušetří až 20 % energie) nebo v jednotlivých větvích
vytápění (jižní/severní části budov).
Nastavte intenzitu vytápění podle doby pobytu žáků ve škole. Uvědomte si, že zajistit požadovanou
teplotu je třeba pouze v době přítomnosti žáků. Můžete například měnit nastavení oběhových
čerpadel či teplotu topné vody v různých časech. Podle okolností může být energeticky výhodné i trvalé
temperování nebo nárazové topení.

1 . V Y TÁPĚ N Í
Využijte pasivní zisky energie – sluneční paprsky, teplo z chlazení serverů, pečení nebo vaření.
Vytápění představuje v průměru dvě třetiny spotřeby energie domácnosti. Každé, i nepatrné,

Tepelné ztráty omezí přes noc závěsy, žaluzie nebo venkovní rolety.

opatření za účelem zlepšení efektivity vytápění a udržení tepla uvnitř budovy má proto na spotřebu
velký vliv. Smysluplným cílem může být i osvěta směrem k žákům, například jak správně větrat.

Buďte u toho, pokud se vaší škole naskytne příležitost vyměnit zdroj vytápění. Zajímejte se o navrhované
varianty, porovnejte je z hlediska dopadu na životní prostředí a apelujte na zřizovatele, aby volil co
nejšetrnější variantu.

KONKRÉTNÍ TIPY PRO ÚSPORY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ:
Naučte žáky, kde a jak se ve škole měří spotřeba energie na vytápění. Bez sledování spotřeby není možné
zjistit účinnost úsporných opatření, odhalit náhlé výkyvy nebo trendy. Čím podrobnější data budete mít,
tím více informací z nich lze vysledovat (měsíční/týdenní/denní odečty).
Myslete na to, že při vyhodnocování spotřeby energie na vytápění musíte zohlednit i venkovní teplotu.
Sledujte teplotu ve třídách – podle vyhlášky by měla být teplota na chodbách min. 18 °C a v učebnách
20–22 °C. Změna teploty o 1 °C představuje rozdíl v průměru 6 % spotřeby.
Sledujte v místnosti úroveň vlhkosti, která přispívá k pocitu tepla. V místnosti s velmi nízkou vlhkostí
musíte pro dosažení stejného pocitu tepla zvýšit teplotu o 2–3 °C. Relativní vlhkost lze zvýšit tak,
že přímo do místnosti přidáte některý ze zdrojů vlhkosti: nejlepší jsou rostliny nebo odpařovač či
zvlhčovač vzduchu umístěný na topení.
Naučte se správně větrat. Vyhláška stanovuje i povinné množství přiváděného čerstvého vzduchu
ve školách. Nejúspornější způsob větrání je krátká a intenzivní výměna vzduchu, aby se obvodové zdi
trvale neochlazovaly, ale naopak si udržely co nejvíce energie. Častým zlozvykem i v zimním období stále
zůstává trvale otevřená ventilace. Pro takové případy doporučujeme stanovit ve třídě službu, která na
tento způsob bude vždy upozorňovat. Kompletní výměnu vzduchu v místnosti zaručí průvan trvající
cca 2 minuty – podle velikosti místnosti. Změnou způsobu větrání se dá ušetřit 20–30 % energie.
Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu od radiátorů (odstranění krytů, instalace izolačních fólií,
odsunutí nábytku apod.).
Kryt radiátoru má význam z hlediska bezpečnosti v případě, že otopná voda v radiátoru je nastavena
na vysokou teplotu a žáci by se mohli spálit. Efektivnější je proto snížit teplotu otopné vody
a kryty odstranit.
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2 . OHŘ E V VODY

3 . P OUŽÍVÁN Í S P OTŘ E B I ČŮ

Ohřev teplé vody představuje v průměru čtvrtinu spotřebované energie v domácnosti a často je spojen

Elektrické spotřebiče, jak název napovídá, spotřebovávají při zapojení do sítě elektrickou energii. Z hlediska

s vytápěním. Systémy pro ohřev vody lze dělit na průtokové a akumulační. Podle toho, jak teplou vodu

úspor energie je proto důležitý výběr typů spotřebičů, jejich množství i způsob, jak se s nimi zachází.

využíváme (množství, frekvence užití…), mohou být v určité situaci šetrné oba dva systémy. Ve školách
je podle vyhlášky povinně zavedená teplá voda ve sprchách, v umyvadlech na záchodech, v úklidových
komorách na každém patře a v učebnách výtvarné výchovy. Teplota vody na výstupu by neměla
přesáhnout 45 °C. Vzhledem k tomu, že ohřev teplé vody bývá součástí celkové spotřeby, úspory
na základě přijatých opatření lze velmi těžko vyhodnotit.

KONKRÉTNÍ TIPY PRO ÚSPORY ENERGIE PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ:
Zohledňujte úspornost při výběru nových spotřebičů. Seznamte žáky s energetickým štítkem.
U jednotlivých druhů spotřebičů vypadají různě a kategorie úspornosti se navíc stále s vývojem trhu
vyvíjí. Pokud to jde, zapojte žáky do výběru nových spotřebičů (mohou např. vyhledat možnosti,

KONKRÉTNÍ TIPY PRO ÚSPORY ENERGIE NA OHŘEV VODY:

porovnat je a předložit návrhy vedení).

Zjistěte nastavení školního ohřívače, změřte teplotu pod kohoutkem a hledejte možnosti úspor.

Řiďte se ekoznačkami, se kterými se můžeme kromě energetických štítků setkat u výpočetní techniky.

Většina ohřívačů teplé vody má nastavitelnou cílovou teplotu. Optimální je nastavení na 45 °C,
pokud na cestě z ohřívače ke kohoutku nedochází k příliš velkým ztrátám. Při vyšších teplotách
je pak potřeba mísit se studenou vodou. Z důvodu sanitace se doporučuje zvýšit teplotu
na alespoň 60 °C nárazově 1× za 2–4 týdny.)
Výpočetní technika s vysokou energetickou účinností, a tedy nízkou spotřebou, je označována
Ověřte, zda je ve škole nastaven cirkulační okruh teplé vody. Poznáte to tak, že je teplá voda

logem Energy Star. V praxi to např. znamená, že obrazovka monitorů s označením Energy Star musí

k dispozici kdykoli bez odpouštění. Ve školách může být vzdálenost kohoutku od ohřívače značná.

mít továrně nastavené zapnutí sleep módu do 15 minut od nečinnosti a samotný počítač by se měl

V době nepřítomnosti dětí (odpoledne, noc, víkendy, prázdniny) představuje teplá voda okamžitě

přepnout do spánku po 30 minutách. Certifikát TCO hodnotí kromě spotřeby i další parametry (životní

dostupná díky oběhovým čerpadlům zbytečné plýtvání energií.

cyklus výrobku, design, hlučnost, nízké vyzařování, kvalita zvuku a obrazu). Stejným způsobem
informují i evropská ekoznačka Ecolabel, německá Der Blaue Engel nebo severská Nordic Swan

Vyvarujte se pouštění kohoutku teplé vody nebo otočení pákové baterie na teplou, pokud tuto vodu

Ecolabel. Ověřte, zda spotřebiče ve škole mají některou z uvedených značek. Zjistěte také, jak jsou

nutně nepotřebujete. Zbytečně je pak čerpána teplá voda do potrubí. Tam chladne a v ohřívači se musí

nastavené úsporné režimy na školních počítačích. Zjištěné údaje porovnejte a využijte pro návrhy

opět dohřát, aniž by teplé vody vytekla třeba i jen jediná kapka. Tam, kde to není předepsané, ani přívod

úsporných opatření.

teplé vody být nemusí. Vymýšlejte s dětmi způsoby, jak si šetrné návyky upevnit. (Pozor na upomínací
cedulky. Ty fungují, pouze když jsou aktuální, a s časem jejich sdělení slábne.)

Změřte spotřebu wattmetrem (pořizovací cena je cca od 300 Kč, můžete si ho také zdarma
zapůjčit ve vzdělávacím centru TEREZA). Použití tohoto jednoduchého měřáku může snadno

Snižte objem spotřebované teplé vody (viz téma Voda) vhodnými opatřeními a přirozeně

ukázat rozdíl ve spotřebě různých přístrojů i při různých činnostech (na PC třeba hraní her,

dosáhnete i úspory energie na ohřev teplé vody.

vyhledávání na internetu, používání Wordu, spánkový režim, vypnutý počítač). Ze změřených
hodnot sestavte pravidla šetrného používání.

Instalujte solární systém pro ohřev vody, nebo již zapojený systém ve vaší škole využijte
Odpojujte spotřebiče od sítě: vytáhněte kabel ze zásuvky nebo vypínejte centrální vypínač zásuvek

k osvětově informačním aktivitám.

(např. na prodlužovačce). Většina spotřebičů totiž odebírá proud, i když jsou vypnuté. Je to proto,
že mají vypínač umístěný za zabudovaným transformátorem, který, když je připojen v síti, spotřebovává
proud neustále (1–8 W za hodinu) a udržuje spotřebič v pohotovostním režimu.
Porovnejte spotřeby různých typů spotřebičů ve škole a seřaďte je od energeticky nejnáročnějších po
nejméně náročné (chladnička, mraznička, sporák, myčka, elektronika). Zohledněte jejich počet ve škole
a sestavte žebříček největších „žroutů“, ke kterým pak můžete hledat způsoby omezení jejich spotřeby.
Zjistěte, zda některý poskytovatel elektřiny nenabízí tarif s energií pocházející výlučně z obnovitelných
zdrojů a za jakou cenu. Porovnejte takový tarif se stávajícím tarifem školy a dopočtěte finanční rozdíl.
Zkuste najít tolik úspor, aby si škola mohla takovou „zelenou elektřinu“ dovolit.
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4 . SVÍC E NÍ

Staré zářivky mívají také matný, často nečištěný kryt, který snižuje intenzitu osvětlení. Ve třídách
s vysokými stropy jsou navíc příliš vysoko a potřebná intenzita se dohání jejich vyšším počtem. Nové zářivky

Možnosti osvětlení prošly za poslední desetiletí velkou proměnou. Důvodem je dlouhodobá strategie

zvyšují intenzitu osvětlení odraznými zrcadly za trubicí a zároveň zabraňují oslnění svislým žebrováním.

EU, která kvůli klimatickým změnám klade důraz na energetické úspory. Z toho důvodu byla postupně

Zjistěte si požadované parametry nového svítidla před nákupem (rozměr, svítivost apod.). Při koupi

zakázána výroba a prodej klasických žárovek a neúsporných halogenových žárovek. Velký rozvoj

nových žárovek se můžete řídit jejich energetickým štítkem a informacemi na obalech, vybírejte vždy

v posledních letech nabídl širokou škálu úsporných (kompaktních) zářivek a LED žárovek. Ty si můžeme

úspornější. Do pracovních prostor instalujeme světlo chladnější barvy (bílá), do relaxačních teplejší

vybírat s ohledem na elektrický příkon (spotřebu, udává se ve wattech), svítivost (světelný tok, udává

(žlutá). Doporučujeme také žárovky renomovaných výrobců s dlouhou životností, nikoli nejlevnější

se v lumenech) či zabarvení (teplota chromatičnosti, udává se v kelvinech nebo odstínech: teplá

varianty (rozdíl v ceně se obvykle nevyrovná rozdílu v životnosti).

bílá apod.). Životnost těchto moderních zdrojů osvětlení je mnohem delší (10 000 hod. svícení a více).
Na obalech by měl být zároveň uveden i počet spínacích cyklů (nejnovější zářivky

Vypočítejte s žáky příklad, kolik můžete ušetřit/ztratit např. hodinou zbytečného svícení denně

používají funkci předehřívače, která zrychluje startovací dobu a zvyšuje životnost).

(proměnné: příkon žárovky, doba, cena za kWh), nebo výměnou za úspornější typ. Porovnání návratnosti

Kromě samotných druhů osvětlení, úspornost přirozeně závisí také na návycích

investice do nových žárovek můžete předložit vedení jako argument pro toto úsporné opatření.

chování a v jejich naučení a osvojení má škola velkou roli.
Zjistěte možnosti dočasného pronájmu LED žárovek, pokud vedení školy nemá na výměnu osvětlení
finance. Někteří dodavatelé energií (RWE, Innogy) nabízejí zpoplatněný pronájem. Tyto náklady však
škola nepocítí, jelikož díky úsporám energie zůstanou zálohy stále ve stejné výši. Po určité době
je možnost žárovky odkoupit a pak se úspora do plateb za elektřinu promítne výrazněji.
Vyhazujte nefunkční kompaktní zářivky (obsahují páry rtuti) a LED žárovky (obsahují elektronické
součástky) pouze na určených místech (např. sběrné dvory) nebo vracejte prodejcům do určených

KON K R É TN Í TIPY PRO Ú S P O RY E NE RG IE PŘ I SVÍC E NÍ:

kontejnerů. Obyčejné a halogenové žárovky můžete vyhodit do směsného odpadu.

Zhasínejte, když prostor opouštíte. Zvýšený odběr proudu po zapnutí trvá totiž méně než vteřinu

Dbejte na zásady, které zabraňují zbytečnému světelnému znečištění u venkovního osvětlení.

(dle typu žárovky) a počet spínacích cyklů obvykle násobně převyšuje životnost žárovky. Lze tedy říct,

Vhodná jsou svítidla vyzařující v základní vodorovné poloze pouze do dolního poloprostoru nebo

že už každá ušetřená minuta se počítá. K připomenutí zhasínání můžete vytvořit například cedulky.

preference teplých barev. Můžete se také zapojit do projektu mapování jasu noční oblohy zaměřeného

Ty však fungují jen krátkodobě, a tak je třeba je obměňovat. Další osvědčenou možností je svěřit úkol

na objektivní posuzování kvality noční oblohy v nejrůznějších lokalitách.

zhasínání nevyužívaných prostor ve škole samotným žákům.
Domluvte si s žáky a učiteli jasná pravidla, kdy a kde je potřeba svítit. Příkladem mohou být tmavé
chodby, kde se rozsvěcí pouze na přestávku. Zhasnutím před zvoněním dáte žákům jasný signál
pro návrat do tříd.
Nesviťte zbytečně za slunečných dnů. Pokud sluneční paprsky příliš oslňují a není vidět na tabuli,
hledejte jiný způsob stínění než zatažené nepropustné žaluzie. Doporučujeme například závěsy
nebo textilní žaluzie, které světlo dostatečně rozptýlí.
Zvažte instalaci pohybových a časových spínačů na školní prostory, kde se často zapomíná zhasnout

PR AK TI C K Ý TIP

(chodby, WC). Zároveň je potřeba věnovat péči vhodnému nastavení (citlivost na pohyb, délka sepnutí).
Pokud např. žáci nedovírají dveře toalet na chodbu a čidlo sepne při každém průchodu okolo, pak je čidlo
Těsnění do dveří/oken

neúsporné nebo s nevhodným nastavením.

Dekorační těsnění vyrobené z odpadního textilu může být skvělou náhražkou za kupované těsnění.
Označte ve třídě vypínače tak, abyste zbytečně nerozsvěceli světla, která nepotřebujete
1) Využijte staré punčocháče, případně z jiného oděvu sešijte „hada“ odpovídající délky.

(např. řada u dveří, u oken).

2) Punčochy nebo hada naplňte starým textilem.
Zjistěte, kolik zdrojů osvětlení a jakých druhů ve škole máte. Včetně toho, jak moc jsou využívané.

3) Volný konec zašijte nebo zauzlujte.

Pokud má vedení školy finanční plán na jejich postupnou výměnu, můžete navrhnout pořadník

4) Těsnění si můžete vyzdobit podle vlastní fantazie (pokreslit, našít barevné odstřižky,

podle vytíženosti.

stáhnout barevnými gumičkami, oháčkovat nebo k němu přišít plyšáka apod.).
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Informační zdroje k tématu ENERGIE
• Energie, učební celky programu Ekoškola
Naleznete na: ekoskola.cz
• Energetické štítky
Naleznete na: europa.eu
• Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech – přehled technologií a legislativy
Naleznete na: ec.europa.eu
• Projekt mapování jasu noční oblohy
Naleznete na: skyquality.cz
• Statistiky obnovitelných zdrojů energie
Naleznete na: ec.europa.eu
• Světelné znečištění
Naleznete na: svetelneznecisteni.cz; mzp.cz
• Úsporné spotřebiče
Naleznete na: uspornespotrebice.cz/private
• Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Naleznete na: zakonyprolidi.cz/cs/2005-410

VO D A

Se zvyšujícím se znečištěním planety a častějšími projevy klimatických změn si stále více uvědomujeme,
že zdroje pitné vody i zásoby vody v krajině jsou vyčerpatelné. Asi 80 % lidmi využívané sladké vody
v Evropě pochází z řek a mělkých vrstev podzemních vod, kvůli čemuž jsou tyto zdroje mimořádně
náchylné k hrozbám nadměrného využívání, znečištění i změnám klimatu. Vysoká spotřeba vody
je zejména v energetice na chlazení, v zemědělství na zavlažování, v různých odvětvích průmyslu
a samozřejmě v domácnostech. Doma vodu při většině činností znečišťujeme a poté vypouštíme,
obvykle přes čistírnu odpadních vod (každá obec v EU nad 2000 obyvatel musí takovou čistírnu mít).
Základem zodpovědného chování je i znalost původu vody, včetně její další cesty po jejím využití.
Díky tomu pak můžeme lépe vymýšlet opatření, jak s vodou šetřit a jak ji chránit před zbytečným
znečišťováním.

V tématu VODA se věnujeme tipům, jak:
1. ŠETŘIT MNOŽSTVÍ SPOTŘEBOVANÉ VODY
2. SNIŽOVAT ZNEČIŠTĚNÍ VOD
3. MONITOROVAT KVALITU POVRCHOVÝCH VOD
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NÁM Ě T Y NA OPATŘ E N Í A AK TIVIT Y

Sledujte, zda vodovodní baterie po uzavření nekapou nebo neprotékají. Pouhých 10 kapek za minutu
může být až 1 litr denně nebo 25 litrů za měsíc. Všichni žáci by měli vědět, komu mají ve škole hlásit
kapající kohoutky a kdo je opraví.

1 . Ú S P OR A VODY

Šetřete vodou i na toaletách. Protékající nádrží může utéct až 16 000 litrů ročně, přitom protékající
voda nemusí být ani vidět. Pro kontrolu můžete do nádržky nakapat pár kapek potravinářského barviva

Množství spotřebované vody ve školách je obvykle měřeno vodoměrem za účelem vyúčtování vodného

a počkat, zda se objeví dole v toaletě. Opět je dobré žáky naučit, komu mají poruchu hlásit, i to, že mají

(poplatek za odběr pitné vody) a stočného (poplatek za odvedení odpadních vod kanalizací a její následné

zkontrolovat provedenou opravu.

vyčištění). Pokud škola nemá vodoměr, množství spotřebované vody k vyúčtování je stanoveno tabulkově
(dle vyhlášky o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Doma i ve škole můžeme aplikovat

Regulujte množství vody na jedno spláchnutí. Nejjednodušší je snížit celkový objem nádržky

řadu úsporných opatření. K hodnocení jejich účinnosti se hodí přepočet spotřeby vody na žáka nebo

(např. umístěním ponořené PET lahve s pískem). Další možností je dvojité (duální) splachování.

na průměrnou denní spotřebu občana ČR (za rok 2018 to bylo 89 litrů na osobu za den).

Malé tlačítko je na 2–3 litry vody a velké na celý objem (6–10 litrů), jejich zodpovědným využíváním
můžete ušetřit až 50 % vody. Splachování s funkcí start‑stop vypouští vodu až do jejího zastavení
uživatelem. U bezdotykového splachování je možné nastavit objem vody potřebné pro jedno spláchnutí.
Regulaci objemu spláchnutí umožní také automatický WC stop nebo tzv. Skrblík (to je závaží
na přepadové trubici).

KONKRÉTNÍ TIPY PRO SNÍŽENÍ OBJEMU SPOTŘEBOVANÉ VODY:

Zmapujte počet sprch ve škole a jejich hlavice. Zjistěte, jak jsou šetrné. Úsporné hlavice totiž sníží průtok
vody až o 30 %. Případně můžete nastavit časovaný průtok vody atd.

Naučte žáky, kde a jak se ve škole měří spotřeba vody. Hlídáním spotřeby můžete sledovat účinnost
úsporných opatření, odhalit náhlé výkyvy nebo trendy. Čím podrobnější data budete mít, tím více

Můžete po škole umístit cedulky vyzývající k úsporám nebo šetření vodou. Pamatujte však, že

informací z nich lze vysledovat (měsíční/týdenní/denní odečty). Pokud ve škole nemáte vlastní vodoměr,

efektivnější je uvádět konkrétní čísla (např. malé tlačítko 3 litry / velké tlačítko 6 litrů) než obecné výzvy

zjistěte možnost jeho zabudování (pořizovací cena je cca 500 Kč).

k šetření. Cedulka totiž funguje jen omezenou dobu, brzy se okouká a lidé ji přestanou vnímat.

Pátrejte s žáky po původu vody, která do školy přitéká, a prozkoumejte i její další cestu po jejím využití.

Zahrňte do mapování a kontroly vodovodních baterií i školní kuchyni. Vodu spotřebovávají zejména myčky

Podle možností navštivte úpravnu pitné vody nebo čistírnu odpadních vod.

nádobí, mezi kterými může být rozdíl ve spotřebě vody až 90 %.

Sledujte jednotlivé větve vodovodu, pokud je škola má – tělocvična, kuchyně apod. Zvažte osazení

Využívejte co nejvíce jiné zdroje vody, než je pitná voda z vodovodu. Příkladem je dešťová voda

vodoměrem i k jednotlivým větvím, abyste mohli s žáky sledovat spotřeby určitých částí provozu

pro zalévání nebo tzv. šedá voda (např. ze sprch) ke splachování.

a účinnost konkrétních změn (nová myčka nádobí, pronájem tělocvičny veřejnosti, osazení úsporných
Spočítejte si svoji vodní stopu, případně využijte galerii vodní stopy různých potravin pro představu,

sprchových hlavic atd.).

jaký dopad má vaše stravování na využívání vody. V každodenním životě totiž používáme vodu
Přepočítejte spotřebu vody na porovnatelný parametr (spotřeba na žáka), abyste mohli vyhodnocovat

přímo a nepřímo. Přímo používáme vodu pro činnosti, jako je vaření, pití, koupání a mytí. Nepřímo

úsporná opatření.

spotřebováváme vodu ve výrobcích nebo službách, jejichž výroba vyžaduje vodu (např. pěstování bavlny,
výroba elektřiny, elektroniky). Tato voda se označuje jako voda virtuální.

Nenechávejte téct vodu zbytečně (např. během mydlení), používejte zátku (např. pro vymytí houby
Věnujte se s žáky projektu Čerstvá kohoutková, k přímé úspoře vody to nepovede, nicméně k úspoře

na křídovou tabuli, mytí více štětců po malování).

nepřímé, virtuální vody určitě. Můžete na chodby instalovat pítka (náklady na pořízení činí cca 10 000 Kč)
Zmapujte typy kohoutků / vodovodních baterií používaných ve škole. Pákové a termostatické baterie

a udržovat je v provozuschopném stavu.

zkracují dobu potřebnou k nastavení požadované teploty vody. V porovnání s kohoutkovými bateriemi
ušetří až 50 % objemu vody při spotřebě teplé vody o určité teplotě. Tlačné ventily a bezdotykové baterie

Oslavte Světový den vody, který v roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění

mají možnost nastavit délku průtoku, takže mohou snížit spotřebu až na třetinu.

OSN na 22. března. Oslavit můžete i Světový den toalet 19. listopadu.

Zjistěte, zda mají kohoutky / vodovodní baterie zabudované spořiče vody (perlátory, aerátory).
Běžnou baterií protéká 12–15 litrů za minutu. Spořiče vody snižují průtok obvykle na 6 litrů za minutu.
Úspornost můžete jednoduše změřit pomocí měrky průtoku. Můžete tak vypočítat rozdíl ve spotřebě
vody, pokud by např. všude byly instalovány perlátory, a dopočítat návratnost investice nákupu perlátorů.
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2 . Z NEČ I Š TĚ N Í VODY

KO N K R É TN Í TIPY PRO S N ÍŽE N Í ZN EČ I Š TĚ N Í VO DY:

Pro účinné čištění nebo mytí využíváme 4 základní prostředky. Jsou jimi čas, mechanická síla, teplota

Začněte u praktické prevence. Využijte opatření, která brání znečištění (např. rohože u vchodu do

a chemie. Čas a mechanická síla jdou na úkor pohodlí nebo fyzických možností zaměstnanců, kteří mají

budov), což snižuje frekvenci úklidu a množství potřebných čisticích prostředků.

úklid na starosti. Vyšší teplota zvyšuje spotřebu energie na ohřev vody. Použití dezinfekčních, chemických
prostředků pro úklid proto bývá nejpohodlnější, nicméně v závislosti na složení může zatěžovat čistírny,

Používejte mechanické prostředky, které napomáhají nižší spotřebě chemických přípravků, jako jsou

vodní ekosystémy i lidské zdraví.

např. mikrovláknové utěrky a mopy, voskování nebo impregnace (uzavírání pórů materiálů v pravidelných
intervalech, aby nebylo nutné v rámci úklidu používat hloubkové čističe).

Dezinfekční účinek mají ale i některé přírodní produkty a ekologicky šetrné výrobky. Ty jsou označeny
takzvanou ekoznačkou. Českou ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek nemá v současnosti žádný čisticí

Nepoužívejte produkty, které nejsou nezbytně nutné (např. dezodoranty na WC). Omezte používání

prostředek na trhu. Evropskou květinu má naopak celá řada produktů, nicméně kritéria má nastavena

chemických prostředků např. tím, že se chemickými prostředky bude uklízet jen některé dny

jinak a pro získání stačí koncentrát ve velkém balení, bez ohledu na složení (obsah přírodních nebo

v týdnu či období.

chemických nebezpečných látek). Nejekologičtější úklidové prostředky (ocet, horká voda, soda a mýdlo)
ani ekoznačky nemají. Definici ekologického úklidu vypracovala Síť ekologických poraden ve spolupráci

Čtěte informace o složení. Výrobek by neměl obsahovat žádnou nebezpečnou složku (látku) v množství

s Českou asociací úklidu a čištění (CAC), většinu následujících tipů jsme převzali z této definice

větším než 0,01 % hmotnosti. Nebezpečnost poznáte podle zmínek typu karcinogenní, mutagenní,

a metodiky Zeleného úřadování.

škodlivý pro vodní organismy, toxický apod. Organizace Arnika také vytváří aplikaci do mobilních telefonů
pro nákup bez toxických látek (k dispozici od podzimu 2019). Pro ty, kteří chtějí téma nežádoucích látek
prozkoumat hlouběji nebo zjistit, jaké konkrétní ekologické prostředky jsou v současnosti k dispozici,
přikládáme odkazy na konci této kapitoly.
Zajistěte pro personál (odpovědný za úklid) školení. Chemické prostředky je nutné používat dle
správně zvolených účinných látek a míry znečištění. Personál by měl mít dostatek informací o dopadu
různých účinných látek a přísad na životní prostředí a lidské zdraví. Na základě školení může sestavit

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu

úklidový plán, který bude obsahovat četnost jednotlivých úklidových prací pro různé prostory. V plánu

a vzdělávání dětí a mladistvých, popisuje předepsaný úklid ve školách:

úklidu se doporučuje kompletně vypsat čisticí prostředky a jejich dávkování, pomůcky i stroje, které
budou použity.

§ 22 Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji,
f) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického
zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.
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3 . S LE D OVÁN Í K VALIT Y P OVRC H OV ÝC H VOD
Kvalitu povrchových vod negativně ovlivňují splachy z okolí (hnojiva z polí, sůl ze zimních silnic atd.),
průtok vody nebo kontaminace odpadními vodami. Dobrý stav povrchových vod ukazuje např. nízký
rozvoj řas a sinic, hladina bez pěny a tuků nebo jiných závadných látek. Další ukazatele vyjmenovává
nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod

Informační zdroje k tématu VODA
• Český statistický úřad, statistiky o vodách v České republice
Naleznete na: czso.cz
• Databáze ekologických čisticích prostředků
Naleznete na: arnika.org/soubory/dokumenty/pro-spotrebitele
• Ekoznačení a EMAS

a odpadních vod.

Naleznete na: ekoznacka.cz
• Evropská agentura pro životní prostředí, přehledy o kvalitě vod či stavu životního prostředí
Naleznete na: eea.europa.eu
• Kalkulačka vodní stopy

KONKRÉTNÍ TIPY PRO ZLEPŠENÍ K VALIT Y POVRCHOV ÝCH VOD:

Naleznete na: waterfootprint.org
• Mapa dostupnosti kohoutkové vody v restauracích

Sledujte stav přirozených povrchových vod v okolí školy (potoky, řeky, studánky, tůně, jezera).
Podle dostupných možností měřte a zapisujte fyzikální nebo chemické ukazatele, mapujte výskyt
vodních živočichů včetně bezobratlých a jejich larev. Najděte si, které druhy fungují jako tzv. bioindikátory.

Naleznete na: kohoutkova.cz/kde-ji-najdete
• Mezinárodní program GLOBE, badatelské lekce
Naleznete na: globe-czech.cz/cz

K takovému mapování vám může pomoct i metodika mezinárodního programu GLOBE.

• Nařízení 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Přispívejte aktivně ke zvýšení kvality povrchových vod jejich čištěním. Odstraňováním odpadků z okolí

• Odborný portál pro stavebnictví a technické zařízení budov, spořiče vody a splachování

Naleznete na: zakonyprolidi.cz/cs/2015-401
nebo přímo z vody, vyčištěním od nadměrných nánosů bahna apod. můžete výrazně pomoct.

Naleznete na: voda.tzb-info.cz
• Projekt voda v domě

Kontaktujte Českou inspekci životního prostředí v případě, že zaznamenáte v povrchové vodě ve vašem
okolí znečištění nebo ohrožení jakosti vody (např. vytékání znečišťující látky do vody).

Naleznete na: vodavdome.cz/co-je-to-seda-voda/
• Světový den toalet
Naleznete na: rozvojovka.cz
• Toxické látky, mobilní aplikace
Naleznete na: arnika.org
• Virtuální voda, článek Voda virtuální, přesto skutečná
Naleznete na: vesmir.cz/cz/on-line-clanky
• Voda, učební celky programu Ekoškola
Naleznete na: ekoskola.cz
• Vodní stopa potravin
Naleznete na: waterfootprint.org
• Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Naleznete na: zakonyprolidi.cz/cs/2005-410
• Vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Naleznete na: zakonyprolidi.cz/cs/2001-428
• Zelené úřadování – Úklid a čištění

PR AK TI C K Ý TIP

Naleznete na: zeleneuradovani.cz

Výklopná klapka na okap pro zachytávání dešťové vody
Klapku lze koupit a nechat nainstalovat. Můžete si ji však i vyrobit, např. z PET lahví.
1) Ze zbytku roury, případně PET lahve, vyřízněte žlábek pro svedení vody z okapu.
2) V okapové rouře vyřízněte otvor, do kterého se žlábek umístí.
3) Žlábek přišroubujte ve dvou protilehlých bodech, aby šel sklápět v případě naplnění sudu.
4) Nezapomeňte pod žlábek umístit sud nebo vhodnou nádobu na svedenou vodu.
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NÁM Ě T Y NA O PATŘ E N Í A AK TIVIT Y

1 . PŘ E D C HÁ ZE N Í V ZN IK U O D PAD Ů (R E D U C E)
Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Ministerstvo životního prostředí dokonce vydalo
strategický dokument, který shrnuje možnosti v nejrůznějších oblastech, jako je omezení plýtvání
surovinami, ekodesign nových výrobků, opatření k prodloužení životnosti výrobků, směna, opravy a bazary
věcí, činnost charitativních a komunitních organizací apod. Řada z nich není ve školách realizovatelná, ale
může sloužit jako inspirace, zejména pokud škola působí na veřejný život v obci nebo v okolní komunitě.
Na stránkách MŽP jsou také ke stažení materiály do výuky v rámci EVVO přímo na toto téma.

O D PA DY

KO N K R É TN Í TIPY PRO PŘ E D C HÁ ZE N Í V ZN IK U O D PAD Ů:
Seznamte žáky s možnostmi, jak naložit s nepotřebnou věcí (potravinou, výrobkem). Vymýšlejte s žáky
příklady, se kterými se v životě setkali a aplikovali na ně tento postup, ať už ve škole, nebo doma. Z diskuze
můžete vytvořit pravidla pro chování ve škole (rozbité židle, nábytek apod.) nebo heslo do Ekokodexu.

Se spotřebním chováním úzce souvisí produkce odpadů, především jednorázových obalů.

Nekupuji, co nepotřebuji,

Produkce komunálních odpadů v České republice stále roste. V roce 2017 dosáhla 537 kg na obyvatele

Opravuji, co je rozbité,

za rok. Průměr EU je přitom 480 kg. Naše dobré umístění v některých žebříčcích (hodnoty okolo 300 kg/

Když nechci dále používat já, nabídnu jinému

obyvatel/rok) způsobuje jiný výpočet, který nezahrnuje komunální odpad ze škol, úřadů a firem.

Když nemůže nikomu posloužit, předám k jinému využití/recyklaci

Další nakládání s odpady je v Evropské unii nastaveno tak, abychom zvyšovali šetrné způsoby nakládání

Když nejde ani recyklovat, teprve potom vyhodím.

(recyklace) a snižovali ty nešetrné (skládkování, spalování). Česká republika tyto cíle promítá do Plánu
odpadového hospodářství a na své občany se snaží působit osvětou. Dalším nástrojem motivace ke

Diskutujte o tom, jak dokázat kupovat pouze ty věci, které potřebujeme, a sestavte si pravidla

třídění se stane také zvyšování poplatků za skládkování, které bude povoleno pouze pro nevyužitelné

pro takový nákup. Inspirovat se můžete např. Pravidly 3R ze ZŠ Jílové u Prahy.

odpady (od roku 2030).
Hledejte možnosti, jak nevyužívat jednorázové obaly (sáčky na ovoce, zeleninu či pečivo, nákupní tašky,
Školní prostředí, vzdělávání a výchova je zásadní pro upevnění návyků šetrného chování u žáků v jejich

sáčky na svačiny, jednorázové PET lahve na pití atd.). Ty všechny nejsou potřeba, pokud máte jiný,

budoucím životě. Vedení dětí k předcházení vzniku odpadů, opětovnému využívání a třídění odpadů patří

opakovaně použitelný obal (krabičky, textilní tašky a sáčky apod.). Různé tašky a pytlíky si můžete

tedy mezi důležité sociální i environmentální cíle školního vzdělávacího systému.

dokonce vlastnoručně vyrobit, viz tipy na výrobu na konci kapitoly.
Zaměřte se na odpadové hospodářství programů Ovoce do škol či Mléko do škol, pokud je v nich vaše
škola zapojena. Množství obalového odpadu, které k vám přichází s jejich produkty, můžete totiž ovlivnit
a významně snížit. S tím vám však musí pomoct i vedení školy.

V tématu ODPADY se věnujeme:
1. PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (REDUCE)

Pořizujte do školy kvalitní výrobky, které vydrží co nejdéle, případně jdou snadno opravit. Jednorázově

2. VYUŽITÍ VZNIKLÝCH ODPADŮ (REUSE)

potřebné věci si lze zapůjčit. Nakupujte v kamenném obchodě místo objednávky přes internet, ušetříte

3. TŘÍDĚNÍ A RECYKLACI

další obaly potřebné pro přepravu.
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Dávejte přednost nabíjecím bateriím před jednorázovými.

2 . V Y UŽ ITÍ V ZN IK LÝC H O D PAD Ů (R EU S E)

Upřednostňujte velká balení a výrobky využijte na maximum (úklidové prostředky nechte

Pokud nelze opětovně využít věci ke stejnému účelu nebo ve stejné podobě, hledejte způsoby,

stékat „vzhůru nohama“ nebo obal vypláchněte před posledním využitím, prázdné listy sešitů

jak vdechnout těmto předmětům nový život, třeba s jinou funkcí. Účel znovupoužití již vyrobených věcí

vyřízněte jako tzv. šmíráky apod.).

může být okrasný nebo funkční (např. skleník ze sklenic, domy z plechovek), někdy je původní odpadní
materiál povýšen (up‑cyklován) na výrobek s novou užitnou funkcí (např. taška z plachty starého

Zjistěte možnosti bezobalového nakupování ve vašem okolí – nejen potravin, ale často

reklamního banneru nebo sáček na ovoce a zeleninu ze staré záclony). Při znovupoužití zohledňujte

je dostupná i stáčená drogerie.

i dlouhodobost. Nevyrábějte z recyklovatelného odpadu nerecyklovatelný jen pro krátkodobý užitek.

Pijte kohoutkovou vodu, čaje, sirupy, bez nutnosti nákupu PET lahví či jiných obalů.
Můžete se ve třídě vybavit kelímky nebo hrnečky.
Šetřete papír a bojujte proti papírovém odpadu, např. využíváním oboustranného tisku nebo výrobou
a distribucí cedulek „Nevhazovat letáky“.
Uspořádejte charitativní akce (bazárky, blešáky apod.), kde může každý nabídnout, co se mu doma již
nehodí. Můžete na nich věci vyměňovat nebo prodávat za symbolické ceny a výtěžek věnovat na vybraný
charitativní projekt.
Předcházejte vzniku odpadu i jeho kompostováním. Pokud budete bioodpad třídit a dávat do vlastního
kompostéru/vermikompostéru, nevznikne odpad, ale vytvoříte kvalitní substrát. Tip na výrobu
vermikompostéru najdete na webu Ekoškoly.
Buďte obezřetní při zapojování do sběrových aktivit založených na soutěži a různých sociálních
projektech. Zvláště pokud vás nutí sbírat (produkovat) odpad, aby se někomu pomohlo. Tyto projekty
často vedou k vytváření odpadu, který by jinak nevznikl. Pokud chcete někomu pomoct, zkuste raději
udělat charitativní bazárek, viz výše.

KO N K R É TN Í TIPY PRO V Y UŽ ITÍ V ZN IK LÝC H O D PAD Ů:

Opravujte, co se dá. Pokud na to nestačí pan školník, můžete využít podle dostupnosti opravu

Využívejte papíry z obou stran. Zmapujte, jak ve škole vznikají či jak využíváte jednostranně popsané

na www.opravarna.cz nebo zdrojovna.cz.

listy papíru. Na základě těchto zjištění navrhněte efektivnější systém fungování koloběhu a využití
papírů (např. všichni vědí, kam mohou tyto listy odkládat a kde si je brát).

Neplýtvejte potravinami! Tipy, jak zamezit plýtvání potravinami, najdete v samostatném tématu
Jídlo a svět a jeho metodické příručce Menu pro změnu.

Tvořte z odpadních materiálů při výtvarné výchově. Pro inspiraci můžete využít specializované inspirativní
weby, jejich seznam máte v odkazech na konci této kapitoly. Znovu však připomínáme: Při tvořivých
aktivitách myslete na budoucí recyklaci výtvarného díla (lepidlo, izolepy či kombinace různých materiálů
zabraňují pozdější recyklaci)!
Pamatujte, že byste měli využívat skutečně materiál, který byl odpadem, i když to bude znamenat
zvýšené nároky na umytí materiálu (nepoužívejte nové plastové pytle, fólie, balicí papíry apod.).
Často se dá získat zdarma čistý odpadní materiál z výroby blízkých firem.
Vymýšlejte a hledejte možnosti k vytvoření praktických výrobků. Nástěnky či odpadkové koše z kartonů,
květináče z kelímků, lahví či starých bot, nákupní tašky a sáčky ze starého textilu, krmítko z PET lahve,
to vše můžete vytvořit a šetřit tak peníze i životní prostředí.
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3 . TŘ Í D Ě N Í A R ECYK L AC E

Představte systém třídění ve vaší škole nově příchozím žákům. Naučte žáky správně třídit.
V rámci podpory kroku Ekoškoly Informování a spolupráce je nejlepší, když se žáci mohou učit

Recyklace představuje materiálové využití věcí. Materiály je nutné pro jejich využití správně třídit, svážet,

navzájem (např. starší učí mladší).

dotřiďovat, vyčistit a upravit na výchozí surovinu. Při tomto procesu může docházet ke snižování kvality
materiálu (např. délky vlákna papíru), přesto však vždy šetří prvotní přírodní zdroje. Dle vyhlášky 321/2014 Sb.,

Dohlížejte na kvalitu třídění. Spolupracujte s uklízečkami. Dotřiďujte, pokud je potřeba, opravujte žáky,

týkající se komunálních odpadů, musí obce zajistit občanům možnost třídit papír, plast, sklo, kovy, nebezpečné

navzájem si pomáhejte. Účinné je i zapojení žáků do vynášení košů.

odpady, bioodpady a od 1. 1. 2020 i jedlé oleje a tuky. Systém třídění se však může v každé obci lišit (sběrné
nádoby, velkoobjemové kontejnery, sběrný dvůr, kompostárny, pytlový způsob sběru nebo jejich kombinace).

Zařazujte programy o třídění i o následném nakládání s odpady. Zorganizujte exkurze na skládku, na třídicí
linku, do spalovny odpadů. Hledejte informace a porovnávejte dopady různých druhů materiálů na životní
prostředí včetně těch recyklovatelných (pomůže vám aktivita Hřbitov odpadků). Bezplatné programy pro
školy nabízí program Tonda obal od společnosti Ekokom. Zjištěné informace ze všech aktivit a programů
využijte pro návrhy, jak lépe s odpady ve škole nakládat a snižovat tak dopad na životní prostředí.

KON K R É TN Í TIPY PRO TŘ Í D Ě NÍ OD PAD Ů:
Zvolte si časové období (např. týden), kdy budete vážit množství odpadů. Vážení opakujte s časovým
Zmapujte, které druhy odpadů vám ve škole vznikají a co se s nimi děje (některé vznikají panu školníkovi,

odstupem, ideálně po zavedení nějakého úsporného opatření. Spočtěte produkci odpadů na žáka

jiné v jídelně, některé ve všech třídách). Zjištěné informace použijte pro návrh umístění košů na tříděný

a porovnejte ji s množstvím odpadu vyprodukovaným v domácnostech v ČR.

odpad (koše by měly být tam, kde daný odpad vzniká a současně je to bezpečné umístění, hlavně
Pečujte o okolí školy (nejen školní pozemky, ale i veřejné prostranství v okolí), neznečišťujte si jej nebo

u skla nebo u nebezpečných odpadů).

si jej nenechte znečišťovat odhazováním odpadků. Pokud se žáci budou sami podílet na úklidu okolí
Zjistěte si, jak funguje třídění v obci. Někde je možné např. dávat nápojové kartony do plastů,

školy, je pravděpodobnější, že nebudou kazit vlastní práci odhazováním dalších odpadků. Pokud problém

jinde do papíru, jinde zvlášť. Tříděné koše ve škole zavádějte podle odpovídajícího

s odpadky vychází i od veřejnosti, tak je to možná tím, že není snadno dostupné odpovídající množství

způsobu třídění v obci.

odpadkových košů. Oslovit pak musíte obecní úřad s prosbou o jejich umístění.

Třiďte pouze ty odpady, pro které je jejich další využití smysluplné. Např. třídění PET víček od lahví

Dávejte přednost výrobkům z recyklovaných materiálů. Recyklovaný papír i plast nejsou dnes

za charitativním účelem není nejšetrnější, ani nejefektivnější. Stejně tak sběr hliníku (především

žádnou vzácností. Také z nápojových kartonů (tetrapaku) se vyrábí papírenské zboží, nábytek

tenkostěnného alobalu) nemusí být vždy úsporný, navíc se obvykle hází do sběrových kontejnerů

nebo stavební desky.

společně s železnými plechovkami.
Inspirujte se výrobky z recyklovaných materiálů, které můžete často i sami vytvořit. Seznam různých
Vyrobte si vlastní koše, pokud jich nemáte ve škole dost. Kartonové krabice (dostupné často

inspirativních webů naleznete na konci této kapitoly.

u supermarketů) velice dobře poslouží a zároveň je můžete ozdobit dle svého uvážení.
Nezapomínejte na tzv. výrobky s ukončenou životností (elektroodpad, baterie, žárovky a zářivky, tonery
z tiskáren). Ty můžete také sbírat odděleně a v rámci projektu Recyklohraní za ně získávat odměny pro školu.

PR AK TI C K Ý TIP
Využívejte sběrové aktivity (sběr papíru, železné dny apod.) pro získání financí na odměny, školní výlety
nebo charitativní projekty. Připravovaná novela zákona o odpadech upravuje i školní sběry. Povoluje

Látková taška ze starého trička

sběr papíru, plastů a kovů z domácností (není možné nosit kartonové odpady z firem nebo vybírat v rámci

1) Ze starého trička odstřihněte rukávy tak, aby vám vzniklo tílko, tedy úzké úchopové uši tašky.

soutěže obecní kontejnery na papír apod.). K následnému předání oprávněnému příjemci musí mít škola

2) Obraťte tričko na rub. Spodní část trička rozstříhejte na úzké proužky směrem nahoru,

také uzavřenou písemnou smlouvu a celkové množství odevzdaného odpadu musí do 15. ledna nahlásit
obci. V případě porušení hrozí pokuta až do 1 milionu korun. Novela by měla být platná od roku 2020.

5–10 cm dlouhé a 1 cm úzké.
3) Ze vzniklých pásků na protilehlých stranách uvazujte uzlíky, čímž vytvoříte pevné dno tašky.
4) Na závěr obraťte z rubu na lícovou stranu a jednoduchá taška je hotová.

Označte koše tak, aby bylo jasné, co do kterého patří (barevně, piktogramy, obrázky, nápisy).
Kromě košů na tříděný odpad označte i místa, kde lze odkládat odpadový materiál pro další využití,

Sáček na ovoce ze záclony
1) Vezměte starou záclonu a rozstříhejte ji na různě velké obdélníky.

např. pro výtvarnou výchovu.

2) Obdélníky přehněte, sešijte po stranách a sáček je hotov.
Poznámka 1: Do sáčku o rozměru cca 20 x 30 cm se vejde cca 1,5 kg jablek/brambor.
Poznámka 2: Pokud chodíte nakupovat tam, kde se musí ovoce vážit a označit nálepkou, doporučujeme
do švu všít čtvereček plastové fólie pro lepení těchto štítků (na zácloně špatně drží).
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Informační zdroje k tématu ODPADY
• Architekt odpadu, film
Naleznete na: youtube.com
• Bezobalu, nezisková organizace
Naleznete na: bezobalu.org
• EKOKOM, Jak třídit
Naleznete na: jaktridit.cz/priroda
• EKOKOM, Program pro školy Tonda obal
Naleznete na: tonda-obal.cz
• Informační systém statistiky a reportingu – data o komunálních odpadech
Naleznete na: issar.cenia.cz
• Katalog výrobků z recyklovaného papíru
Naleznete na: arnika.org/katalog-vyrobku
• Novela (r. 2019) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Naleznete na: www.caoh.cz
• Obnovitelně.cz, chytrá řešení pro život
Naleznete na: www.obnovitelne.cz
• Odpady, učební celky programu Ekoškola
Naleznete na: ekoskola.cz
• Pravidla 3R, Ekoškola ZŠ Jílové
Naleznete na: ekoskola-zsjilove.webnode.cz
• Projekt TAČR „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku
odpadů ČR“
Naleznete na: mzp.cz
• Příroda není smetiště, plakát
Naleznete na: arnika.org/priroda-neni-smetiste-14
• Sběr víček, prospěšnost x dopad na životní prostředí
Naleznete na: samosebou.cz

P R O S T Ř E D Í Š K O LY

• Článek Sbírání víček je jen marketing řízený emocemi
naleznete na: enviweb.cz
• Tvoření z odpadů, inspirace
Bezpečné, demokratické a přátelské prostředí ve školách je určující pro vztah ke škole, spolužákům,

Naleznete na: veronikarichterova.com
• Up-cycled výrobky, RESPIRO

pedagogům, ale i k učení a motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Stejně tak je důležité, jak třídy, škola i její

Naleznete na: respiro.cz

okolí vypadají. Ve školní budově totiž děti tráví většinu svého produktivního času. To znamená, že by se

• Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování

v tomto prostředí měly cítit dobře a mělo by se jim líbit. Pro vytvoření takového prostředí je ideální využít

složek komunálních odpadů

vlastního potenciálu žáků i zaměstnanců a zapojit je společně do tvorby školního prostředí. K tomu patří

Naleznete na: zakonyprolidi.cz/cs/2014-321

i nezbytné nastavení pravidel a udržování čistoty a pořádku.

V tématu PROSTŘEDÍ ŠKOLY se věnujeme:
1. VNITŘNÍMU PROSTŘEDÍ ŠKOLY
2. ŠETRNÝM VARIANTÁM POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ
3. VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ ŠKOLY
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NÁM Ě T Y NA OPATŘ E N Í A AK TIVIT Y

Dbejte na fyzickou pohodu i prostřednictvím zajištění správného pitného režimu. Pokud máte
možnost, instalujte pítka nebo várnice s ochucenou vodou nebo čajem, ze kterých se budou moct
žáci napít podle potřeby.

1 . VNITŘ N Í PROS TŘ E D Í Š KOLY

Instalujte „schránky důvěry“ ve třídách, kam můžete vhazovat vzkazy. Jednu krabici např. pro vzkazy,
co vám ve třídě udělalo tento týden radost, druhou krabici pro to, co vás naštvalo. Vzkazy můžete

Ve všech tématech programu Ekoškola se prostředí školy nějakým způsobem dotýkáme, ať už jde

společně např. 1× týdně v rámci třídnických hodin přečíst a diskutovat o tom, co zlepšit nebo změnit.

o vhodné osvětlení, hluk, umístění a označení košů na tříděný odpad, správný způsob větrání, nebo úspory
vody a snižování jejího znečištění. Přesto existuje mnoho dalších možností, jak přispívat k samotnému

Využijte a renovujte starý nábytek. Ne vždy jsou k dispozici prostředky pro zakoupení nového nábytku

zlepšení sociálních vztahů a nastavení bezpečného prostředí ve škole. Některé z nich najdete

nebo jiného vybavení. Aplikujte v takovém případě metodu „reuse“ (viz téma Odpady) a vybavení si

v následujícím textu, další inspiraci hledejte na webu Ekoškoly.

renovujte sami. Pro designové výrobky z odpadů je každý rok soutěž Recy věci a výstava na Designbloku.
Využít můžete i odpadový materiál z různých podniků, na internetu najdete spoustu inspirace
např. na nábytek z palet.
Zlepšete orientaci ve škole. Pocit nejistoty může způsobovat i špatná orientace ve školní budově,

KONKRÉTNÍ TIPY PRO ZLEPŠOVÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY:

zejména pokud je rozlehlá a členitá. Pro lepší orientaci nejmladších spolužáků nebo příchozích
návštěvníků mohou přispět tematicky (nebo barevně) odlišená nadzemní podlaží, křídla budov nebo

Nastavte s žáky pravidla chování. To, jaká škola má být z hlediska dopadu na životní prostředí i naši

směrovky a popisky.

spokojenost, a co pro to můžeme udělat, by měl shrnovat Ekokodex. Postupujte nejlépe na základě
diskuze a vlastních nápadů žáků. S pravidly by měli souhlasit všichni žáci tak, aby pro ně bylo reálné se

Zohledňujte v rámci výběrových řízení na nové vybavení i kritéria na šetrnost materiálů a kvalitu

jimi řídit. Z hlediska funkčnosti a zavedení pravidel do praxe se řiďte jednoduchou poučkou: „Méně je

zpracování. Častým problémem je nákup nejlevnější varianty, která ovšem nemá odpovídající životnost

více!“ Vaše pravidla by tak měla obsahovat maximálně 6 nejdůležitějších bodů.

a která i při běžné žákovské zátěži nevydrží moc dlouho (např. sedací vaky, pingpongové pálky…)

Nezapomeňte se věnovat nastavení pravidel i pro používání mobilních telefonů, tabletů

Zpříjemněte žákům čas strávený ve škole hudbou. Můžete zřídit koutky/třídy, kde si žáci mohou pouštět

a dalších zařízení umožňujících záznam obrazu nebo zvuku. Obecně platí, že lépe než restrikce

o přestávkách hudbu dle vlastního výběru (bezdrátové reproduktory), žáci mohou vybírat také melodie,

se osvědčuje osvěta, prevence a efektivní práce s moderními technologiemi prostřednictvím

které se používají na úvod hlášení školního rozhlasu nebo místo zvonění.

informování žáků i učitelů.
Věnujte se s žáky diskuzi o „vysněné“ třídě. Jak by měla vypadat, co by v ní nemělo chybět,
jak by měla být vyzdobena apod. Z nápadů žáků společně vyberte ty, které by bylo možné realizovat,
a hlasováním můžete vybrat jeden, který zařadíte do Plánu činností. Stejný postup můžete aplikovat
na „vysněnou“ školu.
Hledejte uvnitř školy možnosti příjemného trávení volného času, ať už o přestávkách, před vyučováním
nebo po něm. Tím mohou být klidné koutky ve třídě, na chodbě nebo ve volné učebně, kde budou sedací
vaky nebo jiné pohodlné sezení, k dispozici knihy nebo deskové hry, stolní fotbal, air hokej, pingpongové
stoly, šipky, skákací panák atd.
Dejte žákům možnost ovlivnit výzdobu třídy a školy, ať už formou výmalby, nástěnek, umístěním
interaktivních prvků, květin apod. Vítanou výzdobou bývá výtvarné zpracování Ekokodexu, pravidel
chování nebo představení osazenstva třídy. Společně také vystavujte tematické výrobky podle ročního
období (Vánoce, Velikonoce).
Pěstujte ve třídách rostliny. Přispívají k dobrému klimatu. Pohlcují prach a zvlhčují vzduch, čímž přispívají
k pocitu tepelného komfortu, pohled na zeleň má zároveň uklidňující efekt. Do péče o květiny zapojte žáky
dle jejich zájmu. Využijte rostliny k ekopedagogickým účelům (části rostliny, fotosyntéza, využití, původ,
mikroskopické preparáty atd.), vytvořte cedulky s názvem a případně i stručnými informacemi o rostlině.
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2 . Š E TR N É VAR IANT Y P OUŽ ÍVANÝC H MATE R IÁLŮ

3 . VN Ě J Š Í PROS TŘ E D Í Š KO LY

V prostředí školy používáme materiály, které jsou více či méně šetrné k životnímu prostředí.

Stejně jako vnitřní prostředí školy i její bezprostřední okolí je pro naši spokojenost velice důležité. U žáků

Prakticky každý materiál a výrobek má v současné době svoji ekologicky šetrnou variantu.

a učitelů zohledňujeme hlavně jeho přínos pro samotnou výuku i pro trávení volného času. Učení venku

Záleží tedy pouze na škole, zda v rámci svých nákupů zohledňuje i dopad na životní prostředí.

zvyšuje u dětí zájem o učení, zlepšuje vzdělávací výsledky, podporuje zdraví i spokojenost dětí – a hlavně
je přirozené. Více se tématu učení venku věnuje stejnojmenná iniciativa Učíme se venku. Z hlediska vedení
školy se dá na vnější prostředí nahlížet i jako na výkladní skříň, jak působí škola na své okolí a veřejnost.

KON K R É TN Í TIPY PRO VAR IANT Y P OUŽÍVANÝC H MATE R IÁLŮ:
Zohledňujte při nákupu dřevo a výrobky z něj, které jsou certifikované značkou FSC.

KONKRÉTNÍ TIPY PRO ZLEPŠOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY:

Nábytek upřednostněte z masivu, dřevostříska totiž obsahuje normou povolené množství
rakovinotvorného formaldehydu, který postupně vytěkává. Vyhněte se také exotickým druhům

Zmapujte bezprostřední okolí vaší školy. Diskutujte o tom, které části zmapovaného prostředí podle vás

dřeva (ratan, mahagon apod.).

patří ke škole a které jsou cizí. Najděte důvody a pojmenujte důsledky (nechováme se k cizímu jinak?).

Dávejte přednost přírodním podlahovým krytinám. Přírodní linoleum (marmoleum a další obchodní

Zjistěte, jak žáci nebo kolemjdoucí vnímají příchod ke škole a blízký veřejný prostor. Na základě

názvy) má dobré hygienické a nealergické vlastnosti a stačí ho omýt čistou vlažnou vodou bez

zjištěného navrhněte, jak tento dojem zlepšit. Například pravidelný úklid odpadků, osazení

jakýchkoliv agresivních prostředků. Raději se vyhýbejte podlahám z PVC, mohou se z nich uvolňovat

odpadkovými koši, výsadba zeleně, květin, lavičky, informační tabule, stojany se sáčky pro pejskaře,

rakovinotvorné ftaláty.

stožár s vlajkou Ekoškoly, stojany na kola apod. S vybranými návrhy se nebojte oslovit majitele
pozemků, nejčastěji obecní zastupitelstvo.

Vybírejte vodou ředitelné přírodní barvy, např. mlékovky. Klasické akrylátové vodou ředitelné barvy totiž
obsahují těžké kovy a zároveň jsou produktem ropné rafinerie. Syntetické barvy (ředidlem ředitelné) zase

Dávejte najevo hodnoty, kterými se ve škole řídíte. Vlajka, kovová cedule, banner s logem Ekoškoly nebo

obsahují velký podíl těkavých látek.

Ekokodex jsou pro to vhodné symboly.

Vytvořte pro návštěvníky školy co nejlepší a nejpříjemnější výzdobu na chodbách. Někdy je kvůli požární

Prezentujte vaši školu a práci v Programu Ekoškola i veřejně, na obecních vývěskách nebo jiných veřejných

bezpečnosti předepsaná pevná nástěnka (často původní dřevěné rámy, někdy zasklené), jindy má škola

prostorech. Inspirujte lidi ve vašem okolí. Už pouhá informovanost a pasivní zájem posouvá veřejné

volnou ruku, co se týká způsobů vystavení žákovských děl. Zajímavou přírodní alternativou je korek,

mínění a podněcuje k aktivnímu občanství.

který lze zakoupit v rolích, deskách nebo dlaždicích a použít zároveň jako zvukovou a tepelnou izolaci
i velkoplošnou pevnou nástěnku. Dalšími možnostmi jsou různé zaklapávací lišty (plastové, hliníkové)

Využívejte venkovní pozemky, které má škola k dispozici. Není to jen prostor pro výuku

nebo dekorační sítě (kromě polypropylenových jsou i bavlněné a jutové).

(sportoviště, záhony, venkovní učebna), ale i prostor pro relaxaci a hru, zájmovou činnost,
společné chvíle, setkávání s rodiči, prezentace činnosti školy směrem k veřejnosti apod.
Pečujte o zahradu přírodě blízkým způsobem. O přírodních zahradách je více v kapitole Biodiverzita.
Můžete využít také některé prvky šetrného hospodaření a zapojit se do dalších projektů, jako je
např. Živá zahrada.
Buďte opatrní s instalací oblíbených prvků na školních zahrách, které s přírodní nebo živou zahradou
nemají mnoho společného. Jsou to např. chýše z vrbového proutí a vyvýšené záhony (náročné na
závlahu), bosé chodníčky nebo stezky (náročné na údržbu), různé lanové prvky, houpačky, prolézačky.
Legislativní povinnosti pro herní prvky na školních pozemcích zpracovala Nadace proměny.
Využijte dostupné prostředky k venkovní výuce. Můžete tak strávit klasickou hodinu ve venkovní učebně
nebo využít pěkné počasí a zařadit jiné typy aktivit, které školní třídy neumožňují (hry, pohybové aktivity,
bádání, pozorování, zkoumání). K takové hodině pak potřebujete spíše pevné desky a pěnové sedáky než
židle a stoly pod střechou. Spoustu inspirace najdete na stránkách ucimesevenku.cz.
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Pěstujte na zahradě vlastní plodiny a udělejte ze sklizně malou slavnost. Pozvat můžete rodiče

Informační zdroje k tématu PROSTŘEDÍ ŠKOLY

a veřejnost na jablkobraní (moštování v domácím lisu na ovoce, soutěž o nejlepší recept z jablek apod.),
salátobraní (první jarní saláty z ředkviček, kedlubnů, mrkví, okurek i hlávkových salátů), dýňovou slavnost
(dlabání dýní, dýňové recepty) apod.

• Ekoškola, příklady dobré praxe
Naleznete na: ekoskola.cz/cz/inspirace; minimalizacesikany.cz; msmt.cz/file/38988
• Certifikace dřeva FSC

Domluvte se s vedoucí školní jídelny a využívejte plodiny ze zahrady i ve školní jídelně.
Umožňuje to i stanovisko hlavního hygienika ČR z roku 2016.

Naleznete na: czechfsc.cz
• Finanční zdroje k tématu prostředí školy
Naleznete na: ekoskola.cz/cz/novinky; nadace-promeny.cz; mzp.cz

Umožněte žákům trávit venku co nejvíce času, je‑li to provozně možné, i o přestávkách.
To obnáší pro pedagogy dozory na školní zahradě, které může Ekotým vyjednat s vedením

• Klimatické změny, učební celky programu Ekoškola
Naleznete na: ekoskola.cz

školy jako systémové opatření.

• Metodika ministerstva školství, projekt Minimalizace šikany – nastavení pravidel ve třídě

Zpřístupněte výukové, vzdělávací nebo herní prvky na školním pozemku i veřejnosti. K jednotlivým

• Prostředí školy, učební celky programu Ekoškola

Naleznete na: pppuk.cz
prvkům můžete instalovat informační tabule za účelem osvěty. Nenechte se odradit možným
vandalstvím, případně umožněte přístup s průvodcem nebo po zapůjčení klíče na zálohu

Naleznete na: ekoskola.cz
• Stanovisko hlavního hygienika, umožňující využívání vlastních výpěstků ze školních zahrad
Naleznete na: vyzivaspol.cz

(například ve spolupráci s městským infocentrem).

• Školní zahrady
Iniciujte ozelenění plochých střech školy nebo alespoň stěn budov popínavými rostlinami. Na střeše se
dají dokonce pod dohledem odborníka chovat i včely.

Naleznete na: nadace-promeny.cz
• Šikana a kyberšikana
Naleznete na: bezpecnyinternet.cz; internetembezpecne.cz

Hledejte a využívejte možnosti získání financí na nepříliš nákladné změny prostředí. Každoročně je
možné se zapojit do Ikea výzvy programu Ekoškola, Zahrada hrou Nadace proměny nebo sledovat granty
podporující EVVO vyhlašované Ministerstvem životního prostředí.

• Učíme se venku
Naleznete na: ucimesevenku.cz
• Vodou ředitelné přírodní barvy (mléčné, jílové, také na textil):
Naleznete na: mlekovky.cz
• Výrobky z odpadů:
Naleznete na: balakrylrecyveci.cz
• Výrobky z palet
Naleznete na: paletovyatelier.cz
• Závěsná bylinková stěna z PET lahví, truhlíky z pet lahve
Naleznete na: keliwood.cz
• Závěsná bylinková stěna ze staré palety, mini zahrádka ze staré palety
Naleznete na: keliwood.cz
• Živá zahrada, soutěž a praktické tipy
Naleznete na: zivazahrada.cz

PR AK TI C K Ý TIP
Závěsná bylinková stěna
K výrobě květináčů závěsné bylinkové stěny lze využít různé odpadní materiál (plechovky, pneumatiky,
bannery). Nejjednodušší práce je však s PET lahví a té se budeme věnovat v popisu dále.
1) Vystřihněte do PET lahve otvor pro umístění budoucí rostliny.
2) Prorazte dvě sady protilehlých otvorů k provlečení lanka.
3) Provlečte lanko nebo provázek PET lahví a udělejte uzlíky, aby se provázek nevyvlékl.
4) Osaďte připravené PET lahve zvolenou rostlinou a zavěste je na vhodné místo s dostatkem světla.
Nezapomeňte, že ze závěsného květináče může v případě přelití kapat voda, umístěte proto pod
květináče na zem např. truhlíkovou misku nebo jiný květináč s miskou.
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NÁM Ě T Y NA O PATŘ E N Í A AK TIVIT Y

1 . INTE NZ ITA D O PR AV Y
Intenzita dopravy představuje konkrétní číslo, počet vozidel projíždějících určitým úsekem nebo místem
za den nebo hodinu. Před 8 hodinou ranní může tvořit dopravu až 50 % aut dovážejících žáky do školy.
Pokud znáte přesná čísla, snadno si dokážete stanovit měřitelný cíl, např. „Snížit počet aut před školou
v ranních hodinách o 10 %“.

KONKRÉTNÍ TIPY PRO SNÍŽENÍ INTENZITY DOPRAVY PŘED ŠKOLOU:
Realizujte osvětové akce a kampaně, např. v rámci Světového týdne mobility (září) nebo Dne bez aut
(22. 9.). V rámci těchto dnů můžete uspořádat tzv. pěšibusy nebo cyklobusy, kdy se větší skupina dětí
ze školy nebo do školy pohybuje pěšky nebo na kole za doprovodu jednoho nebo několika dospělých
(rodičů, učitelů, dobrovolníků).
Hledejte možnosti pěší chůze pro všechny. Žáci, dovážení autem z větších vzdáleností, mohou požádat
rodiče, aby je vysadili na bezpečném místě, které bude již pěšky ke škole dobře dostupné (na zastávce MHD,

D O P R AVA

u parku, „pod kopcem“ apod.). Bonusem pro rodiče může být úspora času, bonusem pro žáky přirozený
pohyb a společná cesta s kamarády.
Motivujte řidiče v okolí školy k plné obsazenosti vozidel (dejte symbolickou odměnu řidičům plně
obsazených aut). Z výzkumu, z kterého vychází aplikace Better Life, víme, že při celoročním využívání

Současný svět je stále více mobilní. Kromě mnoha pozitiv přináší zvýšená automobilová doprava

hromadné dopravy místo auta máme na přírodu stejný dopad, jako kdybychom zasadili 16 stromů.

i negativní důsledky. Z globálního hlediska jsou to zejména emise oxidu uhličitého (CO2), který přispívá

Podobného výsledku dosáhneme, když budeme jezdit vždy plným autem. Pokud se rodiče žáků dobře

ke změně klimatu a extrémním výkyvům počasí. Na lokální úrovni je problémem nadměrné množství

neznají, škola může spolujízdu pomoct zorganizovat.

aut na silnicích, znečištění ovzduší ve městech a jeho dopady na lidské zdraví. Zhoršená kvalita ovzduší
má na svědomí především problémy s dýcháním a snížení imunity. Další zátěž, hlavně na kardiovaskulární

Podpořte šetrné způsoby dopravy umístěním krytého stání nebo stojanů na kola, koloběžky.

systém, přináší zvýšený hluk spojený s dopravou.
Monitorujte dlouhodobě počet dosažených zelených kilometrů (může to být i formou třídní/školní
Dovážení dětí do školy autem má zároveň dopad na snížení jejich přirozené možnosti pohybu, zhoršení

motivační výzvy – „Pojďme získat xx kilomterů za tento půlrok a pojďme to překonat další půlrok“).

schopností v navazování sociálních kontaktů i v získání bezpečných návyků v dopravním provozu.
Proto je důležité zlepšovat podmínky pro pěší a cyklisty a pěstovat vztah k místu, kde žijeme.

Usilujte o snížení intenzity dopravy. Pomoct může sestavení školního plánu mobility
(metodickou podporu poskytují organizace Pražské matky nebo Partnerství, o. p. s.).

V tématu DOPRAVA se věnujeme:
1. INTENZITĚ DOPRAVY
2. HLUKU Z DOPRAVY
3. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY
4. BEZPEČNOSTI PŘI CESTÁCH DO ŠKOLY
5. ŠETRNÝM ZPŮSOBŮM DOPRAVY – ZELENÝM KILOMETRŮM
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2 . HLU K Z D OPR AV Y

3 . ZN EČ I Š TĚ N Í OV ZD U Š Í Z D O PR AV Y

Hygienický limit pro venkovní hluk ze silniční dopravy je ve dne maximálně 55 dB (u hlavních silnic 65 dB).

Na webu ČHMÚ nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm lze nalézt konkrétní hodnoty vybraných látek

Limit pro vnitřní prostředí učebny je 45 dB. Cílem v Plánu činností ve škole tak může být např. „Snížit hluk

v ovzduší i s vyhodnocením kvality ovzduší v dané lokalitě. Škodlivým látkám z dopravy se podrobně

u vchodu do školy o xx dB“ nebo také „Více než polovina žáků dokáže vyjmenovat alespoň 3 opatření

věnují i pracovní listy Ekoškoly. Cíl snížit znečištění ovzduší je pro školy těžko měřitelný, proto je vhodné

vedoucí ke snížení hluku z dopravy“.

v Plánu činností uvažovat spíše o osvětě a žáky učit, jakým druhem chování tohoto cíle mohou oni nebo
společnost dosáhnout. Otázky: „Kdo nese hlavní zodpovědnost za stav ovzduší v našem regionu a na
koho máme tlačit, aby se to zlepšilo?“ jsou nedílnou součástí.

KON K R É TN Í TIPY PRO S N ÍŽ E NÍ Z ÁTĚŽE HLU K E M Z D OPR AV Y:
Změřte hluk ve třídách i před školou. Hluk se měří hlukoměrem, který je možné zapůjčit zdarma v TEREZE

KONKRÉTNÍ TIPY PRO SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY:

nebo u komerčních subjektů zabývajících se měřením hluku. Půjčovné se stanovenou kaucí se pohybuje
řádově okolo stokoruny za den. Změřený hluk porovnejte s hygienickými limity a získané hodnoty využijte

Snižte intenzitu dopravy, a snížíte tím přirozeně i znečištění ovzduší z dopravy, viz předchozí odstavce.

pro další opatření.
Dbejte při jízdě autem na zásady ekologického řízení. Nevytáčejte motor do vysokých otáček, jezděte
Stáhněte si zdarma do chytrého telefonu aplikaci NoiseMeter, která umožňuje kdekoliv změřit hladinu

optimální rychlostí, nenechávejte motor běžet naprázdno, využívejte setrvačnost, sledujte cestu

hluku. Tato aplikace byla zřízena za účelem vytvoření evropského mapového systému NoiseWatch za

a předvídejte vývoj, využívejte palubní počítač, nevozte zbytečnosti, nepoužívejte zbytečně klimatizaci.

předpokladu dodržení stanovené metodiky měření. Pro získání informace o úrovni hluku existují i další
aplikace (Sound Meter, Měřič zvuku, Noise Detector apod.).

Hlídačem rodičů při dodržování těchto pravidel mohou být samotní žáci. Bonusem pro rodiče při tomto
způsobu jízdy bude úspora paliva.

Pokuste se snížit intenzitu dopravy – snížíte tím přirozeně i hluk z dopravy.
Poskytujte věrohodné informace o vlivech znečištění ovzduší na zdraví i životní prostředí i o alternativních
Změřte hluk ve třídách a zkuste opatření, která hluk rozptylují. Pro zvukovou a akustickou pohodu ve třídách

pohonech a palivech. Další vzdělávání a osvěta je základem pro budoucí rozhodování žáků, např. v případě

pomáhají členité překážky, jako jsou police nebo výrobky z lehkých materiálů zavěšených na stěnách nebo

pořízení vlastního vozidla.

stropu. Pro odhlučnění a zlepšení akustiky vybraných prostor uvnitř školy (např. učebny hudební výchovy) se
mohou použít obaly od vajíček. Ještě účinnější pohlcovače hluku jsou pěnové akustické panely.

Ozeleňte přístupové cesty nebo vchod do školy. Přispějete ke zlepšení kvality ovzduší i ke zlepšení celkového
prostředí školy. Pro začátek stačí málo, nemusíte hned sázet les stromů, začněte třeba s květinami.

Změřte hluk před školou a zkuste najít opatření pro jeho snížení. Snížit hluk mohou protihlukové stěny,
stejnou funkci mají ale i stromy a keře. V případě, že se naskytne možnost upravit prostranství před
školou, využijte ji.
Sestavte školní plán mobility (metodickou podporu poskytují Pražské matky nebo Partnerství, o. p. s.).
Jeho součástí jsou také opatření pro snížení hluku z frekventované komunikace.
Řešte přílišnou hlučnost z dopravy ve školním prostředí stavebními úpravami, např. osazením oken
s izolačními trojskly. Nejprve zjistěte, jaká skla ve škole máte. A pokud stav nevyhovuje, předložte fakta
vedení školy / zřizovateli. Konkrétní čísla a měření mohou prosazování změn usnadnit.
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4 . B E Z PEČ N Ě D O Š KOLY

5 . ZE LE N É K ILO M E TRY

Bezpečnost využívaných cest do školy je zásadní. Opatření pro zvýšení bezpečnosti zároveň často

Jako Zelené kilometry jsme označili takové kilometry, které jsou šetrné k životnímu prostředí

snižují negativní dopady dopravy na životní prostředí. Se zvýšením bezpečnosti pak můžete cílit na větší

(tj. snižují uhlíkovou stopu, neznečišťují ovzduší, ani nepřinášejí rizika pro lidské zdraví). Je jedno, jestli

podíl dětí docházejících do školy pěšky. V rámci plánování takových opatření nezapomínejte na dobré

takovou vzdálenost urazíte pěšky, na kole, koloběžce, autobusem, sdílením plně obsazeného auta nebo

vlastnosti cíle, především konkrétnost a měřitelnost, např. „Zvýšit do konce školního roku podíl dětí

vozidlem s alternativním pohonem. Každý takový kilometr má význam, protože velké změny začínají

z druhého stupně docházejících pěšky do školy o 10 %“ apod.

u každodenních návyků nás všech.

KON K R É TN Í TIPY NA AK TIVIT Y PRO Z V ÝŠ E NÍ B E ZPEČ N OS TI

KO N K R É TN Í TIPY PRO Z V YŠOVÁN Í ZE LE NÝC H K ILO M E TRŮ:

NA C E S TĚ D O Š KOLY:

Pořádejte projektové dny nebo týdny. Inspirací může být pěší den, kdy vyzvete děti k tomu, aby dorazily
do školy pěšky, na koloběžce nebo na kole. Zorganizujte pěšibusy nebo cyklobusy. Děti, které nepřijely

Zmapujte dostupné cesty do školy. Rozdejte žákům mapu okolí školy, do které zakreslí trasu, kudy obvykle

autem, odměňte. Čím častěji tyto dny zařadíte, tím spíše se z výjimečné akce stane každodenní návyk,

chodí, a vyznačí místa, kde se necítí bezpečně. V dalším kroku zdůvodní, proč považují označená místa za

a to třeba i bez ohledu na počasí.

nebezpečná. Z jednotlivých odpovědí žáků vytvořte souhrnnou mapu celé školy.
Vymýšlejte doprovodné aktivity, které budou žáky bavit. Výtvarné či literární soutěže, pečení sušenek ve
Označte na mapě cesty a místa, která jsou nebezpečná (např. červeně), a naopak cesty a místa přátelská

tvaru dopravních prostředků jako odměny, cyklojízdy, jízdu zručnosti, výlet na kole apod. Využijte termín

chodcům a cyklistům (např. zeleně). Tímto způsobem je zpracovaná i mapa Prahy (www.zelenamapa.cz).

okolo Mezinárodního dne bez aut (22. září) nebo květnové kampaně Do práce na kole.

Upozorněte na nebezpečná místa přímo zástupce vedení obce. V Praze je k dispozici dokonce

Přečtěte si metodickou příručku Pražských matek ke kampani Pěšky do školy, kde najdete řadu zajímavých

specializovaný web (chodcisobe.cz).

tipů. Například návrhy, jak řešit nejčastější námitky rodičů, kteří vozí děti do školy autem.

Zkuste s dětmi vymyslet opatření, která by pomohla nebezpečná místa změnit. Rozšíření chodníku, zúžení

Můžete zařadit Zelené kilometry jako dlouhodobou třídní výzvu. Každá třída ve škole by měla za úkol

silnice, snížení rychlosti, nájezdové rampy, dělicí (vyčkávací) ostrůvky, výstražná světla, brzdicí pásy, hlídky

postupně překonat své rekordy nebo dosáhnout určité mety, kterou si stanoví.

městských strážníků nebo dobrovolníků apod.
Započítejte do Zelených kilometrů i kilometry z hromadné dopravy. V případě, že dopravci ve vaší obci ruší
Nezapomínejte na vlastní chování. Sestavte s dětmi nejdůležitější pravidla bezpečného pohybu (vybavení

nerentabilní spoje, neváhejte předložit studii nebo výstupy z analýzy zástupcům vedení obce s návrhem

reflexními prvky, přecházení přechodu i silnice mimo něj apod.).

možných řešení: potřebnou službu dotovat (kraj, obec) nebo zakoupit vlastní malý autobus a dopravu
zajišťovat ve vlastní režii.

Zařazujte hodiny nebo projektové dny dopravní výchovy. Podle některých odborníků se lekce na
dopravních hřištích sice hodí k nácviku, ale situace zde neodpovídají realitě a je zapotřebí praxe v běžném

Podpořte šetrnou dopravu zbudováním stojanů na kola/koloběžky. Je však důležité vědět, že pokud

provozu, např. v klidné části obce, kde můžete o době cvičných jízd informovat městskou policii a umístit

se to podaří, nese škola za uložená kola odpovědnost. Každá škola by však měla mít pojištění

značky upozorňující řidiče.

odpovědnosti za vnesené věci (což se týká i případných škod uvnitř školy).

Sestavte školní plán mobility – strategický dokument, který zahrnuje dlouhodobý plán aktivit a opatření
vedoucích k podpoře zdravého způsobu dopravy dětí do školy a ze školy.
Využijte nabídku Pražských matek pro pražské školy (pro mimopražské pak obdobnou nabídku
Partnerství o.p. s). Tyto organizace na svých stránkách nabízejí metodické příručky k Bezpečným cestám
do školy a k vytvoření Plánu mobility.
Oslovte dopravního odborníka, pod jehož vedením děti mohou monitorovat dopravu a chování řidičů,
chodců a dalších účastníků provozu přímo v terénu. Kontakty na odborníky v jednotlivých krajích jsou
dostupné na stránkách Nadace partnerství. Výstupy vám pak poslouží pro zpracování dopravní studie,
která je základem pro jednání s veřejnou správou v případě, že budete chtít prosadit nějaká opatření.
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PR AK TI C K Ý TIP
Dřevěný stojan na kola
Stojan je levnější, lépe vypadá a zároveň je pro ochranu kol stejně bezpečný jako ocelový stojan z obchodu.
1) Sežeňte kládu, kterou je třeba stabilizovat (seříznutím spodku, částečným zasypáním, umístěním
dostatečného počtu klínů apod.), obvykle ve spolupráci s Lesy ČR.
2) Vyřízněte dostatečně široký zářez, aby se do něj vešla i pneumatika horského kola. Na to se vám
bude hodit motorová pila. Pokud budou zářezy kónicky tvarované, nebudou se bortit ani kola s užšími
pneumatikami. Zářezy je vhodné dělat šikmo jako na obrázku s odstupem 30–40 cm. Zvýšení kapacity
je možné dosáhnout nižším odstupem zářezů, které budou mít ale odlišnou hloubku tak, aby se mohly
při uložení kol šlapky umístit nad/pod sebe.
3) Pokud je stojan na veřejném prostranství, kde by mohla hrozit krádež kola, doporučujeme
navrtat/zabetonovat do klády ocelová oka.

B I O D I V E R Z I TA

Termín biodiverzita znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, v závislosti na podmínkách
Informační zdroje k tématu DOPRAVA

konkrétních prostředí. Lidskou činností způsobujeme ohrožení řady druhů, a tím úbytek biodiverzity.
Každý druh má v přírodě své místo a dohromady tvoří provázaný celek. Stabilní ekosystémy a fungující

• Doprava, učební celky programu Ekoškola

ekologické procesy jsou tak nezbytné i pro lidskou civilizaci. Zachování biodiverzity je proto v našem
vlastním zájmu. Školy mohou ve svém bezprostředním okolí biodiverzitu zkoumat, monitorovat v čase

Naleznete na: ekoskola.cz
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

a podporovat řadou možných opatření, včetně přírodě blízkého hospodaření na školních zahradách.
Světovou biodiverzitu pak můžeme chránit odpovědným spotřebitelským chováním.

Naleznete na: zakonyprolidi.cz/cs/2011-272
• Pěšky do školy, metodická příručka ke kampani
Naleznete na: prazskematky.cz
• SMART cíle, jak je vytvořit
Naleznete na: publi.cz/books/114/02

V tématu BIODIVERZITA se věnujeme:

• Školní plán mobility, metodická podpora
Naleznete na: prazskematky.cz/projekty; partnerstvi-ops.cz/setrna-doprava

1. BIODIVERZITĚ V ČR
2. PŘÍRODNÍM ZAHRADÁM

• Uhlíková stopa, kalkulačka

3. SVĚTOVÉ BIODIVERZITĚ

Naleznete na: uhlikovastopa.cz
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NÁM Ě T Y NA OPATŘ E N Í A AK TIVIT Y

2 . PŘ Í RO D N Í Z AHR ADY
Školy mají často k dispozici pozemek, o jehož využití mohou samy rozhodovat. Pokud zvolí cestu přírodě
blízkého zahradničení, jehož hlavním koordinátorem v ČR je Přírodní zahrada z.s., mohou získat i certifikát

1 . B IO D IVE R Z ITA V Č R

Přírodní zahrada. Podmínkou je nepoužívání žádné chemie ani rašeliny, přítomnost přírodních prvků
a šetrné způsoby hospodaření.

Ochraně biodiverzity se u nás věnuje především Agentura ochrany přírody a krajiny a Český svaz
ochránců přírody. Podstatnými činnostmi jsou mapování výskytu živočišných i rostlinných druhů,
osvětová činnost vedoucí ke zvýšení povědomí o významu biodiverzity nebo zlepšení postupů
v hospodaření s cílem šetrného využívání přírodních zdrojů. V návaznosti na monitoring živočichů a rostlin
jsou zpracovávány plány péče o lokality s výskytem vzácných a ohrožených druhů, tak aby správným
managementem byly podporovány oblasti s vyšší biodiverzitou. Naše středoevropská krajina je pod

KO N K R É TN Í TIPY PRO PŘ Í RO D N Í Z AHR ADY:

vlivem člověka v dobrém i zlém tisíce let. Divočina zde je jen na nejodlehlejších místech, a i tak spíše
pomyslná. Správná péče je tak nezbytná. To se týká jak krajiny, tak i našich zahrad.

Prozkoumejte příručku spolku Přírodní zahrady, která přehledně uvádí různé prvky přírodních zahrad.
Pro vaši představu to může být třeba živý plot z divokých keřů, louka a prvky louky, divoké porosty či divoký
koutek, mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá), listnaté stromy, květiny a kvetoucí trvalky.

KON K R É TN Í TIPY PRO O C HR AN U B IOD IVE R Z IT Y V Č R :

Nezapomeňte na důkladnou analýzu území, abyste se nesnažili vytvářet něco, co na daném místě
nebude fungovat nebo jen za předpokladu nepřiměřených technických nebo finančních nákladů.

Zapojte se do mapování, např. v projektu Živá zahrada nebo Ptáci na krmítku.

Nemá smysl budovat domečky pro živočichy tam, kde nemají šanci se na lokalitu dostat, vodní prvky tam,
kde není vyřešen zdroj vody jiný než z řadů, zakládat louku v místě, kde není ochotný školník, který by váš

Zajímejte se o dění ve vaší obci. Občanská angažovanost může přispět k ochraně ohrožených druhů.

záměr podpořil, a podobně. Podkladem může být první část badatelského tématu roku 2018/19 programu

Zejména pokud se budují nové stavby nebo provádí změny ve využití území. Viz např. vymizení sysla

GLOBE Zahradní bomba.

na letňanském letišti, ochrana tetřeva hlušce na Šumavě nebo ochrana motýlů a orchidejí na loukách.
Pomoct  můžete i vykoupením pozemků v projektu Místo pro přírodu.

Pracujte přírodním hospodařením. Využívejte kompost, dešťovou vodu, k přírodě šetrných materiálů
a postupů (kompostování, mulčování, přírodní hnojiva apod.), pěstování zeleniny a bylinek,

Zjistěte, zda je ve vaší obci zpracován plán pozemkových úprav a územního systému ekologické stability

ovocnou zahradu atd.

(USES). Pokud ano, zajímejte se, jestli by nebylo možné pomoct s realizací některých prvků, jako jsou
výsadby alejí, obnova mokřadů a podobně. Participace veřejnosti na takových projektech může být

Podporujte živočichy na své zahradě. Zřídit můžete úkryt pro ježky, včelí úly (pozor: chov včel podléhá

podmínkou pro přidělení dotací, a tak i podnětem pro úředníky plány realizovat.

povolení), čmelákovník, hmyzí hotely, broukoviště, stanoviště pro vodní živočichy a obojživelníky, suché
zídky pro ještěrky a samozřejmě ptačí budky.

Seznamte se nejen s ohroženými druhy, ale i s běžnými, které mohou z různých příčin ubývat (např. kos
černý, vrabec domácí, včela medonosná či sršeň obecná). Zajímejte se i o nepůvodní a invazní druhy

Vybírejte při nové výsadbě přednostně původní druhy a místní odrůdy vypěstované lokálními zahradníky

(např. severoamerické druhy raků nebo mýval severní, z rostlin např. bolševník velkolepý či netýkavka

(permakulturní semena či sadbu a staré odrůdy). Komerčně prodávaná semena bývají průmyslově

žláznatá). Zjistěte, jak jsou nám tyto druhy z hlediska biodiverzity užitečné, případně škodlivé.

vypěstovaná, mořená biocidy a mohou být geneticky modifikovaná.
Myslete ve vaší přírodní zahradě na hospodaření s vodou. Nejde jen o zachytávání a využívání dešťové
vody, ale také o zmírnění větrné či vodní eroze nebo zadržování vody v půdě pomocí vhodných opatření,
např. způsobem a četností sekání trávy, osazení rostlinami, keři nebo stromy.
Zohledňujte při umisťování jednotlivých prvků pro živočichy na zahradě vhodnost stanoviště
(umístění hmyzího hotelu na stinné/slunné místo láká odlišné živočichy) nebo i jeho dostupnost
pro případné zvířecí návštěvníky (dostupnost a propojenost koridory apod.).
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3 . SVĚ TOVÁ B I OD IVE R Z ITA

Informační zdroje k tématu BIODIVERZITA

Přestože jsme v České republice, díky procesu zvanému globalizace můžeme částečně ovlivňovat dění
ve všech koutech planety. Mezi hlavní příčiny vymírání patří ničení původních biotopů, jejich znečišťování,
nadměrné využívání, invaze nepůvodních druhů a šíření nemocí. Podle expertů OSN zaniklo od 16. století
působením člověka nejméně 680 druhů obratlovců. Lidská činnost pozměnila tři čtvrtiny souše
(a to jen proto, že zbylá čtvrtina je převážně poušť nebo led) a dvě třetiny moří, zcela netknutá jsou pouhá
tři procenta oceánů.

• Biodiverzita, učební celky programu Ekoškola
Naleznete na: ekoskola.cz
• Certifikovaná přírodní zahrada, příručka
Naleznete na: lipka.cz
• Ochrana biodiverzity, materiál k výuce
Naleznete na: web.natur.cuni.cz
• Permakulturní semena
Naleznete na: petrazahradnici.cz
• Program ochrany biodiverzity

KON K R É TN Í TIPY PRO Z AC H OVÁNÍ SVĚ TOVÉ B IOD IVE R Z IT Y:

Naleznete na: csop.cz
• Přírodní zahrada

Diskutujte o potravinách a zboží, které pochází z různých koutů světa. Zjistěte, v jakých podmínkách
a kde se pěstují/vyrábí. Můžete si udělat žebříček produktů, které podle vás nejvíce přispívají svou
výrobou k ohrožení biodiverzity, a zkusit vymyslet opatření, jak tyto produkty v rámci školy minimalizovat

Naleznete na: prirodnizahrada.eu
• Sčítání ptáků na krmítku
Naleznete na: birdlife.cz

(pokud je škola vůbec využívá).

• Staré odrůdy stromů, sadba

Seznamte děti s termínem ekologická stopa a termíny pozitivní a negativní externalita u výroby

• Strategický dokument o biodiverzitě v ČR pro roky 2016–2025

Naleznete na: stareodrudy.cz/kontakty
a distribuce zboží. Zkuste se zamyslet, co všechno si myslíte, že by mělo být započteno např. v ceně
banánu, a jak je možné, že je levnější koupit kytici růží vypěstovanou v Africe než v Čechách.

Naleznete na: ochranaprirody.cz
• Studie o vymírání druhů
Naleznete na: ipbes.net

Jezte sezónní ovoce a zeleninu vypěstované ve vašem kraji. Jezte naše ryby. Využívejte dřevo z našich lesů

• Kampaň „Místo pro přírodu“
Naleznete na: mistoproprirodu.cz

namísto tropických dřevin.

• Výroba broukoviště, hmyzího domečku atd.
Kupujte výrobky, které neobsahují palmový olej, a zboží vyrobené trvale udržitelným a etickým způsobem
(BIO, Fair Trade, FSC apod.). Inspirujte se v materiálech k tématu Šetrný spotřebitel.

Naleznete na:
kvetoucizahrada.cz/hmyzi-domecky; enviweb.cz/101155; vcelky.cz/hnizdiste.htm; petrastepankova.cz
• Zahradní bomba, téma roku programu GLOBE

Nedovážejte exotické druhy do nepůvodního prostředí.

Naleznete na: globe-czech.cz
• Živá zahrada, soutěž a praktické tipy

Oslavte vhodnou osvětovou akcí Světový den biodiverzity (22. květen).

Naleznete na: zivazahrada.cz

PR AK TI C K Ý TIP
Domeček pro škvory
1) Dírkou dna květináče protáhněte kus provázku a udělejte očko, aby se dal květináč pověsit dnem vzhůru.
2) Květináč naplňte hrstkou suché slámy nebo sena a otvor přetáhněte pletivem s malými oky, aby obsah nevypadával.
Hmyzí hotel
1) Z prkýnek stlučte rámeček, může být různě členěný.
2) Ovory v rámečku vyplňte přírodním materiálem: rákos, šišky, kůra, klacíky, dřevo s navrtanými otvory apod.
3) Umístěte hmyzí hotel na vhodné místo (slunné a suché místo, chráněné před větrem, deštěm a predátory
uvítají především včely samotářky a čmeláci, vlhké místo osídlí spíše svinky, stínky a škvoři).
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