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Náplň práce koordinátora EVVO 

 

Období Činnost Poznámky 

 

srpen – září 

Revize dlouhodobého plánu EVVO (kontrola 

platnosti zákonů a vyhlášek).  

 

Tvorba Ročního plánu EVVO.  

Roční plán konzultovat s vedením školy, schválený projednat na všech 

úsecích; pedagogičtí pracovníci se s ním seznámí způsobem ve škole 

obvyklým (e-mail, vývěska ve sborovně, webové stránky školy) – 

podpisovou listinu stvrzující seznámení pedagogů s obsahem plánu 

založit v dokumentaci koordinátora EVVO. 

září – říjen Naplánovat a koordinovat ekologicky zaměřené 

projektové dny – viz roční plán (Den Země 

aj.). 

 

Lze využít možnost zapojení do ekologických 

projektů externích organizací – např. 

Ukliďme Česko. 

 

Web: http://www.uklidmecesko.cz/user/login/ 

Přidružená aplikace: http://www.zmapujto.cz/addissue, 

svoz odpadu nám zajišťovala firma AVE,  

email: Irena.Servusova@ave.cz 

Akce předem projednat s vedením školy,  

a postupovat podle pravidel platných na jednotlivých úsecích školy. 

říjen – listopad Další vzdělávání koordinátora EVVO - 

sledovat termín „Konference koordinátorů 

EVVO“ - Sluňákov.  

Přihlášky se podávají s předstihem kvůli rezervaci místa a výběru 

seminářů. https://www.kr-olomoucky.cz/ 

 

listopad, leden, 

duben, červen 

Připravit zprávy koordinátora EVVO na 

čtvrtletní, pololetní, třičtvrtěletní a závěrečnou 

poradu zaměstnanců. Deset dní před termínem 

porady ji poslat zapisovatelce. 

Vybrat podstatné informace  

a zmínit je v projevu přímo na poradě.  

květen - červen Vytvořit a založit evaluační zprávu 

s informacemi  

Závěrečná zpráva do Výroční zprávy a na webové stránky školy. 

https://www.kr-olomoucky.cz/
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o všech EVVO akcích konaných v průběhu 

roku.  

celoročně Sledovat nabídku výukových programů 
ekologických organizací, v případě zájmu včas 

objednat výukový program, informovat vedení 

školy a informaci zanést do měsíčního plánu 

školy.  

 Sluňákov: http://www.slunakov.cz/ - objednávky nejlépe hned 

začátkem školního roku.  

 

celoročně Zprostředkovat kolegům nabídky činností  

a aktivit v oblasti EVVO.  
 Odpadová olympiáda - Sluňákov (konec října), 

 Výstava květin – Flora Olomouc (duben, říjen), někdy včetně 

doprovodných ekologických aktivit, viz: http://www.flora-ol.cz/.   

 Ekologické dny města Olomouce (duben, květen). 

celoročně Sledovat nabídky na další vzdělávání 

pedagogů v oblasti EVVO – nabídnout 

možnost účasti všem pedagogům.  

 

 „Odpady a obaly“ – projekt Tonda obal 

Web: http://www.ucitele.tonda-obal.cz/skoleni-pro-ucitele 

kontakt: Romana.Ventrusova@ekokom.cz 

 

Další viz: http://www.slunakov.cz/seminare/ 

celoročně Sledovat nabídky na vzdělávání žáků 

v oblasti EVVO a informovat o nich kolegy/ně 

ze všech úseků. 

- Výjezdní program „Recyklace hrou“ (750 

Kč) 

- Beseda „Tonda obal“ (zdarma) 

- Besedy „Zdravá 5“ (zdarma) 

Web: http://www.recyklohrani.cz/  

Web: http://www.ucitele.tonda-obal.cz/tonda-obal-na-cestach/  

Web: http://www.zdrava5.cz/  

Informace předávat způsobem ve škole obvyklým: porady úseků, e-

mailová pošta.  

celoročně Sledovat a delegovat nabídku na účast školy 

v ekologických soutěžích.  
 Sluňákov: výtvarná soutěž – „Odpady“ (cca leden – únor, viz: 

http://www.slunakov.cz/aktivity-k-odpadum/),  

 Sluňákov: soutěž ve sběru starého papíru, 

 Soutěž ve sběru hliníku: http://www.aluminator.cz 

 Průběžně soutěže v rámci projektu Recyklohraní,  

 Soutěže v rámci projektu Ukliďme Česko (duben). 

celoročně Spravovat inventář kabinetu EVVO.   Aktualizovat seznamy pomůcek v PC ve sborovně, tištěném inventáři 

kabinetu EVVO ve sborovně, dokumentaci kabinetu a na stránkách školy, 

http://www.slunakov.cz/
http://www.ucitele.tonda-obal.cz/skoleni-pro-ucitele
http://www.ucitele.tonda-obal.cz/tonda-obal-na-cestach/
http://www.zdrava5.cz/
http://www.aluminator.cz/
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vést záznamy o zapůjčení pomůcek. 

celoročně Zajišťovat pravidelný svoz drobného 

elektroodpadu – sběrná nádoba v místnosti 

pro rodiče.  

Po naplnění sběrné nádoby odvoz krabice a 

větších elektrospotřebičů přes stránky 

REMA Systém, a.s. 

 

⃰⃰ Místnost pro rodiče je po pravé straně 

v mezidveřním     

 prostoru u vstupu do budovy školy.  

Ve spolupráci s panem školníkem, který vše eviduje, připravuje 

k nakládce a odevzdává svozové firmě.   

 

REMA Systém, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, kontaktní 

osobou je paní Veronika Perglová. 

Webové stránky: http://remais.remasystem.cz/ 

Email: vperglova@remasystem.cz,  

Tel. č.: + 420 225 988 001 (002). 

celoročně Zajišťovat pravidelný svoz drobného elektra 

- bag (velká taška ze sběrné klece v dílně p. 

školníka) přes stránky Recyklohraní, 

provozované společností EKO-KOM.  

Ve spolupráci s panem školníkem, který vše eviduje, připravuje 

k nakládce a odevzdává svozové firmě.   

http://www.recyklohrani.cz/  

Výhodou zisk bodů do projektu Recyklohraní – možnost výměny za 

didaktické pomůcky pro školu.  

celoročně Zajišťovat pravidelný svoz úsporných 

žárovek a zářivek – objednávka svozu přes 

stránky EKOLAMPU.  

Ve spolupráci s panem školníkem, který vše eviduje, připravuje 

k nakládce a odevzdává svozové firmě.   

Web: https://system.ekolamp.cz/ 

celoročně Zajišťovat pravidelný svoz baterií, v případě 

potřeby zajišťuje jeho objednávku přes stránky 

Recyklohraní, provozované společností EKO-

KOM. 

Sběrná nádoba je umístěna v místnosti pro rodiče v mezidveřním prostoru 

u vstupu do budovy školy. Webové stránky pro objednání svozu:  

http://www.recyklohrani.cz/  

celoročně Zajišťovat pravidelný svoz tonerů a 

tiskových kazet – objednává odvoz plných 

sběrných nádob a jejich výměnu za nové přes 

stránky Recyklohraní.  

Sběrné nádoby jsou umístěny v chodbičce u 

vstupu do kanceláře hospodářky a před 

vyšetřovnou zdravotnice. 

Ve spolupráci s panem školníkem, který je připravuje k nakládce a 

odevzdává svozové firmě.   

 

Web: http://www.recyklohrani.cz/  

 

celoročně Zajišťovat pravidelný svoz žárovek a zářivek 

ze sběrné nádoby v místnosti pro rodiče a dílny 

Ve spolupráci s panem školníkem, který je připravuje k nakládce a 

odevzdává svozové firmě.   
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školníka – objednávka svozu přes stránky 

EKOLAMPU.   

 

Web: https://system.ekolamp.cz/ 

celoročně Provádět pravidelné kontroly stavu nádob a 

košů na třídění odpadu, v případě poškození 

zajistit nápravu (objednat nové, zajistit opravu, 

apod.)  

 

celoročně Aktualizovat nástěnku EVVO v druhém 

patře.  

 

celoročně Sledovat vyhlašované soutěže, informovat o 

nich prostřednictvím e-mailu kolegy a 

v případě zájmu o účast posílat soutěžní práce 

dle instrukcí přes web.  

Web: http://www.recyklohrani.cz/  

E-mail 

Webové stránky organizátorů 

celoročně Sledovat stav bodového konta v projektu 

Recyklohraní, koordinovat včasnou výměnu 

bodů za odměny.  

Web: http://www.recyklohrani.cz/  

 

celoročně Vést v patrnosti smluvní podmínky účasti 

v projektech a související výhody – možnost 

získat finance publikací článků o třídění 

svítidel viz stránky společnosti Ekolamp – 

Motivační program.  

Web: http://www.ekolamp.cz/data/web/download/motivacni-program-

ekolamp-2016-01.pdf 

Kontaktní osoba: p. Přibylová, email: pribylova@ekolamp.cz, tel.: 

731 134 789 

celoročně Sledovat možnosti zisku finančních prostředků 

prostřednictvím grantových projektů pro oblast 

EVVO – aktivní tvorba žádostí o dotace.  

Web: https://www.kr-olomoucky.cz/ 

Web: http://www.olomouc.eu/magistrat 

Ve spolupráci se zástupcem ředitelky školy.  

celoročně Prezentace EVVO aktivit na webových 

stránkách školy v příslušné sekci a v 

aktualitách.  

Web:  https://www.sluch-ol.cz/o-skole/evvo 

Web: https://www.sluch-ol.cz/ 

 

V Olomouci, 1. 9. 2016 

 

Vyhotovila: Mgr. Eva Svobodová                                           Schválila: Mgr. Martina Michalíková 

https://www.kr-olomoucky.cz/
https://www.sluch-ol.cz/o-skole/evvo
https://www.sluch-ol.cz/

