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Přílohy  
 

Příloha č. 1  [19] 
 

V příloze č. 1 jsou uvedena povinná a volitelná kritéria, která jsou posuzována. 

         

ODDÍL A 

POVINNÁ KRITÉRIA 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT, INFORMOVANOST A SOCIÁLNÍ OBLAST 

 

1. Školní program a koncepce životního prostředí 

Povinnost dodržovat kritéria daná směrnicí stanovující podmínky pro udělení ekoznačky 

„Ekologicky šetrná služba“ musí být zapracována do školního řádu nebo programu jako jeho 

součást, nebo přinejmenším musí existovat „ekologická část“ školního řádu nebo programu.  

Školní program je centrálním nástrojem pro vlastní hodnocení školy (sebehodnocení) a kontrolu 

a obsahuje následující prvky, jež usnadňují realizaci získání ekoznačky:     

- koncepce (ústřední, zásadní výrok k důležitosti ochrany životního prostředí a k udržitelnosti), 

vývojový stav a cíle (např.: zjištění skutečného současného stavu), akční plán k realizaci (např.: 

ekologicky orientované projekty a opatření, doba stanovená pro splnění opatření a opatření 

k ověření realizace), 

- odpovědnost, koncepce dalšího vzdělávání a koncepce pro komunikaci. 

(Každoroční ověřování může být podkladem pro interní hodnocení programu souladu s kritérii)    

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží školní 

program, výroční zprávu nebo vlastní hodnocení školy, obsahující výše zmíněné požadavky. 

 

2. Koordinátor pro životní prostředí a pracovní skupina pro životní prostředí 

Škola musí jmenovat osobu, nebo podle potřeby i pracovní skupinu, odpovědnou za životní 

prostředí. Osoby v těchto funkcích musí být ve škole všeobecně známé a musí mít písemně 

stanovené jak úkoly, tak možné okruhy odpovědnosti, např. komunikace a koordinace. 

Doporučení: zapojit do této práce i zaměstnance školy, kteří nevyučují.  

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží kontakt na 

koordinátora pro otázky životního prostředí a seznam členů pracovní skupiny, případně princip, na 

jehož základě je taková skupina sestavována. 

 

3. Hlášení závad a nedostatků – průběh procesu 

Škola musí mít stanovené postupy a kompetence pro nahlašování závad a nedostatků v technické 

oblasti. Technické závady se týkají oblasti hospodaření s energií, zařízení a vybavení budov (např.: 

netěsné armatury, rozbitá okna, vadné těsnění oken nebo dveří) 

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží stručný popis 

postupů a kompetencí. 

 

4. Interní školní informace k ekoznačce a projektu užívání ekoznačky  

Škola musí zřídit a vyhradit jedno médium (např.: nástěnka, internetová stránka) pro informace 

o ekoznačce a projektu užívání ekoznačky. 

V průběhu školního roku, minimálně však jednou za školní rok, musí škola informovat žáky a 

rodiče, vyučující i nevyučující zaměstnance školy, písemně o projektu užívání ekoznačky. 
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Minimální doporučené informace: škola je držitelem ekoznačky, resp. uchazečem o udělení 

ekoznačky; kontaktní partner (koordinátor projektu, pracovní skupina pro životní prostředí a další 

odpovědné osoby); související či plánované projekty, stručný obsah směrnice stanovující kritéria 

pro udělení ekoznačky. 

Lze použít i materiály, na požádání poskytnuté Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky.  

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení o 

vyhrazení a využívání takového média s ukázkami zveřejněných informací (např. foto). Prohlášení 

bude obsahovat závazek žadatele týkající se plnění dalších částí kritéria.  

 

5. Zřízení schránky pro vhazování nápadů pro oblast život. prostředí,  zdraví a rozvoje 

školy 

Škola musí zřídit schránky pro vhazování nápadů z oblasti životního prostředí, zdraví a rozvoje 

školy. Schránky  musí  být  (centrálně)  přístupné;  podněty  musí být pravidelně,  minimálně 

čtyřikrát  do roka, 

vyhodnocovány. Při odpovídajícím vybavení informačními technologiemi a možností přístupu pro 

všechny dotčené osoby je možné, aby schránka měla i elektronickou podobu. Schránku je možné 

využít i pro dotazníky k tématu školního klimatu.  

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení 

o zřízení schránky. Po prvním roce užívání ekoznačky a následně v každém dalším roce předloží 

škola Agentuře zprávu o námětech žáků společně s informací o jejich vypořádání.  

 

6.  Spoluutváření projektu užívání ekoznačky žáky 

Do interních rozhodovacích procesů, týkajících se záležitostí školy, musí být zapojena specifická 

žákovská grémia (např.: zástupci žáků, žákovský parlament).  

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení 

o zapojování specifických žákovských grémií do interních rozhodovacích procesů, týkajících se 

záležitostí školy. 

 

7. Referování o životním prostředí v médiích publikovaných školou  

Musí být zajištěno pravidelné referování o životním prostředí v médiích, která jsou vydávána 

školou (např.: výroční zpráva, školní noviny, internetová domovská stránka, nástěnka viz kritérium 

č. 4).  

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení 

o závazku referovat o životním prostředí v médiích spravovaných školou, případně konkrétní 

ukázku či internetový odkaz.  

 

8. Chování uživatele přírodních zdrojů 

Škola musí sdělovat cílené informace k chování zodpovědnému k životnímu prostředí, tedy výzvy, 

náměty apod., osobě odpovědné za úspory a využívání energií a zdrojů. 

Např.: Doporučit oboustranné kopírování (informace u kopírky), uzavírat kryt kopírky (úspora 

toneru), nesprávně potištěný papír sbírat a využívat, popsat spínače světel a případně světlo 

vypnout, pokud není svícení nutné, pokud možno vypínat přístroje se systémem stand-by - 

doporučit jejich vypínání mimo vyučování, přednostně nastavit oboustranný tisk na tiskárnách. 

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení 

o závazku a postupech zavedených ke splnění tohoto kritéria, příklady informování o šetření zdrojů 

apod. Po prvním roce užívání ekoznačky a následně každý další rok vyhodnotí výsledky plnění 

tohoto kritéria. 

 

9. Ekologické zaměření školních akcí 

Od udělení ekoznačky je škola povinna organizovat interní akce podle ekologických hledisek. 

Interní akce školy jsou např. třídní schůzky, dny otevřených dveří, setkání, večírky, projektové dny, 

happeningy apod. Interní akce nezahrnují lyžařské kurzy, školy v přírodě a školní výlety.  
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Aktivity s ohledem na životní prostředí zahrnují např. oboustranně potištěné materiály při nich 

distribuované, nevyužívání plastového nádobí, podpora místních pěstitelů potravin apod. 

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení 

o závazku ke splnění kritéria. Splnění tohoto kritéria po prvním roce užívání ekoznačky a následně 

každý další rok bude dokumentovat např. krátkou zprávu, fotografiemi, články ze školních médií 

apod.  

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PEDAGOGIKA 
 

10. Témata se vztahem k životnímu prostředí nebo zdraví ve vyučování 

Minimálně do 80 % předmětů vyučovaných ve škole musí být vneseny do pravidelného vyučování 

témata k udržitelnosti v oblasti životního prostředí a zdraví. Ekologická témata by měla být 

probírána pokud možno ve všech školních předmětech. 

Oproti kritériu č. 11 se zde jedná o pravidelné vyučování (tedy ne o projekty).  

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení 

o závazku ke splnění tohoto kritéria v průběhu prvního roku užívání ekoznačky, jako např. návrhy, 

ve kterých předmětech budou témata se vztahem k životnímu prostředí nebo zdraví uplatněna.  

 

11. Projekty se vztahem k životnímu prostředí nebo zdraví  

Škola v průběhu 2 let (tj. čtyř pololetí) od udělení ekoznačky realizuje na třídu 1 projekt 

k udržitelnosti v oblasti životního prostředí a zdraví. 

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení 

o závazku ke splnění tohoto kritéria v průběhu dvou let (možno doplnit návrhem časového 

harmonogramu rozložení projektů a jejich tématického zaměření). 

 

 

PODPORA ZDRAVÍ, ERGONOMIE A INTERIÉR 

 

12. Výživa 

Škola musí poskytovat interní nebo externí nabídku informací, akcí nebo poradenství pro žáky 

a zaměstnance k oblasti témat jako je zdravá výživa, ekologie, biopotraviny, etika (Fair Trade, chov 

zvířat), poruchy v přijímání potravy (nadváha, anorexie), drogová problematika, atd. Z výše 

zmíněných nebo příbuzných témat musí škola podávat informace minimálně o dvou oblastech. 

Posuzování a ověřování: Žadatel současně s přihláškou k udělení ekoznačky předloží prohlášení 

o závazku ke splnění tohoto kritéria v podobě zprávy o nabízených přednáškách, kontaktech na 

školního lékaře, informací pro žáky, např. na nástěnkách apod..  

 

13. Možnosti pohybu 

Škola musí poskytovat zaměstnancům a žákům doplňkové nabídky sportovních kroužků, pohybu 

o přestávkách, nápravného tělocviku, atd.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží nabídku doplňkových sportovních aktivit.  

 

14. Pracoviště a stoly pro práci s obrazovkou počítače 

Škola musí zajistit ergonomicky správné uspořádání prvků počítačového pracoviště a informace 

k tomuto uspořádání. Vzdálenost očí od obrazovky min. 50 cm; správná výška monitoru (horní 

hrana max. ve výši očí). 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.  

 

15. Protiúrazová prevence, první pomoc a hygiena 

Škola musí poskytovat interní nebo externí nabídky informací, akcí nebo poradenství pro 

zaměstnance a žáky k tématické oblasti protiúrazové prevence, první pomoci, o smysluplných 
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hygienických opatřeních (např.: mytí rukou, hygiena při přípravě jídla, nebezpečí přehnané hygieny 

- antibakteriální produkty,  podpora rezistencí, atd.), spolupráce se školním lékařem. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria (např. předvedení 

nástěnky, fotografie, způsob podávání informací žákům a zaměstnancům školy). 

 

 

VYUŽÍVÁNÍ A ÚSPORY ENERGIE, PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU  

 

16. Energeticky úsporné osvětlení  

Platí při pořízení nového osvětlení, novostavby  nebo rekonstrukce. 

Škola musí používat energeticky úsporné a ergonomické osvětlení, např.: třída energetické 

efektivnosti „A“ nebo „B“, úsporné zářivky, spínací hodiny, systémy regulace světla nebo řídící 

systémy objektu, individuální osvětlení pracovních míst, systémy pro regulaci denního světla.  

Druh energeticky úsporného a ergonomického osvětlení závisí na místnostech a na využití daného 

prostoru.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, např. doklad o 

koupi.  

 

17.  Údaje o spotřebě energie a vody 

Sledování spotřeby energií a vody v rámci školy. 

Škola  musí  stanovit  postupy  pro sběr  a  průběžnou kontrolu údajů  o celkové spotřebě energie 

(kWh), 

o spotřebě elektrické energie na osvětlování (kWh), o spotřebě energie používané k vytápění (kWh) 

a o spotřebě vody (v litrech, m
3
). Sběr údajů se musí provádět ke každému přijatému vyúčtování 

nebo nejméně jednou za tři měsíce. Škola musí každoročně sdělit výsledky orgánu, který posuzoval 

žádost (Agentuře pro ekologicky šetrné výrobky). 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s výsledky 

měření. Nejsou-li data k dispozici při žádání o ekoznačku, předloží je po prvním roce užívání 

ekoznačky a následně v každém dalším roce.  

  

18. Těsnost oken a dveří    

Škola musí prověřit těsnost oken a dveří před topnou sezónou a v případě zjištění nedostatků 

přijmout adekvátní opatření.   

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží záznam nebo prohlášení o splnění tohoto kritéria a 

případně seznam provedených opatření.  

 

19.  Nerušené vydávání tepla topnými tělesy  

Nebránit odvádění tepla z topných těles. Topná tělesa nesmí být obložena, nesmí je překrývat 

závěsy, stoly atd. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.  

Pozn.: Výjimku lze vyjednat s odpovědným orgánem pro udělení ekoznačky, tj. s Agenturou. 

 

 

DOPRAVA A MOBILITA 

 

20. Stav v oblasti mobility 

Pro žáky a zaměstnance školy musí být na přístupném místě k dispozici: 

- aktuální jízdní řády veřejné dopravy, 

- aktuální informace o důležitých dopravních spojích, 

- aktuální informace o pěších a cyklistických trasách. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria nebo např. fotografie.  
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NÁKUP  

 

21. Koordinátor pro nákup 

Osoba zodpovědná za nákup (kancelářských či úklidových potřeb apod.) bude informována 

o možnostech nákupu výrobků označených ekoznačkou. Bude mít k dispozici aktuální seznam 

označených výrobků, který škole na požádání poskytne Agentura.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria.  

 

22. Papírenské zboží  

Papír pro psaní, tisk a kopírování, jakož i vlastní vyráběné druhy tisku budou vyrobeny z papíru 

neběleného chlórem nebo z recyklovaného papíru (pokud to umožňuje povaha materiálu). 

Toaletní papír a – pokud se používají - papírové ručníky budou vyrobeny výlučně ze 100% 

recyklovaného papíru a nebo budou upřednostněny výrobky s ekoznačkou. 

Na kopírkách a tiskárnách bude přednostně nastaven oboustranný tisk. Papíry, potištěné jen z jedné 

strany budou znovu využívány.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria, např. doklady o nákupu 

zboží .  

 

 

STRAVOVACÍ SLUŽBY   

 

23. Sezónní a regionální potraviny 

Sezónní či regionální potraviny budou nabízeny v bufetu a nebo používány v kuchyni minimálně 2 

dny v týdnu. Tento požadavek se týká především sezónního ovoce a zeleniny pocházejících 

z daného regionu.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria, např. doklady o nákupu 

zboží.  

 

24. Vegetariánské potraviny 

Pokud škola nabízí v jídelně výběr z více chodů, bude jeden z chodů vegetariánský a to minimálně 

2 dny v týdnu.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 

 

25. Nápojové plechovky 

Ve školní budově a v přilehlých prostorách školy nesmějí být nabízeny žádné hliníkové nápojové 

plechovky (platí také pro nápojové automaty).  

Pokud jsou ve škole takové nápojové automaty instalovány, musí škola zajistit sběr hliníkového 

odpadu.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 

 

26. Jednoporcová balení 

V kuchyni, jídelně či bufetu, ani při speciálních příležitostech, nesmí být k dispozici jednoporcová 

balení potravin (např.: máslo, marmeláda, smetana do kávy, cukr, kečup). 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 

 

CHEMICKÉ VÝROBKY A ÚKLID 

 

27. Používání desinfekčních prostředků  

Nesmí být používány standardní výrobky s desinfekční složkou (antibakteriální atd.), škola musí 

zpracovat plán desinfekce a případně jej aktualizovat. Desinfekční prostředky smějí být používány 

pouze tam, kde je to nutné ke splnění zákonných hygienických předpisů.  
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Osoba odpovědná za úklid bude proškolena ve správném užívání desinfekčních prostředků. 

U externích úklidových firem je plán úklidu zohledněn ve výběrovém řízení nebo ve stávajícím 

vztahu mezi školou a firmou.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 

 

28. Mycí a úklidové prostředky 

Smějí být používány pouze ekologicky a zdravotně přijatelné výrobky. Pokud je to možné, musí 

být upřednostněny ekologicky šetrné výrobky (výrobky s ekoznačkou).Nesmí být používány žádné 

osvěžovače vzduchu, vonné spreje, chemické čističe odtoku a potrubí, aviváže, bloky do toaletních 

mís a pisoárů, přísady do splachovacích nádržek.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 

 

29. Ochrana rostlin a boj proti škůdcům 

Nesmí být používány žádné prostředky na ochranu rostlin nebo boj proti škůdcům obsahující 

syntetické chemické látky. Syntetické chemické substance jsou umělé, chemickou cestou 

připravené látky, které nebyly získány z přirozených zdrojů. Výjimka je možná tehdy, pokud by 

zásah byl nařízen zákonem nebo při akutním napadení, kdy bude přizván expert. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 

 

VODA, ODPADNÍ VODA, ZABRAŇOVÁNÍ VZNIKU ODPADŮ A SNIŽOVÁNÍ 

PRODUKCE ODPADŮ 

 

30. Zdroj vody 

Škola  příslušnému vodohospodářskému orgánu ohlásí, že je ochotna změnit zdroj vody (např. 

voda z veřejné rozvodné sítě, povrchová voda), prokáží-li výsledky studií v rámci místního plánu 

ochrany vod, že používání současného zdroje vody má značný dopad na životní prostředí. 

Toto kritérium se použije pouze na školu, která není napojena na veřejnou rozvodnou síť vody. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria spolu s příslušnou 

dokumentací včetně výsledků případných studií v rámci místního plánu ochrany vod a uvede 

všechna opatření považovaná za nezbytná a dokumentaci k přijatým opatřením.  

 

31. Průtok vody z kohoutků a ze sprch 

Průtok vody z kohoutků a sprch nesmí překročit 12 litrů za minutu. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou 

dokumentací, jakým způsobem škola toto kritérium splňuje. 

 

32. Odpadkové koše na toaletách 

Na všech toaletách musí být umístěn vhodný odpadkový koš  a žáci a personál musí být vyzváni,  

aby jej 

pro určité druhy odpadů používali místo toalet. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a upřesní informace 

poskytnuté žákům a personálu. 

 

33. Splachovací nádržky WC s úspornou funkcí 

Platí pro novostavby a rekonstruované objekty.   

Na toaletách musí být instalovány nádržky na WC, které budou mít tlačítko na úsporu vody nebo 

úsporný systém se dvěma tlačítky po spotřebu vody max. 3 a 6 litrů. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 
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34. Třídění odpadu žáky 

Žákům se musí poskytnout vhodné nádoby, aby mohli podle místních nebo vnitrostátních systémů 

třídit odpad. Jasné a snadno přístupné informace musí žáky vyzývat, aby třídili odpad. Nádoby na 

tříděný odpad nesmí být hůře dostupné než nádoby na netříděný odpad. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s popisem 

nádob. 

 

35. Třídění odpadu personálem 

Personál musí třídit odpad do kategorií, které mohou být odděleně zpracovávány místními nebo 

vnitrostátními zařízeními na zpracování odpadu. Pokud místní orgány nenabízejí tříděný sběr nebo 

zneškodňování odpadu, škola písemně oznámí orgánu svou ochotu odpad třídit a své znepokojení 

nad skutečností, že žádný systém tříděného sběru nebo zneškodňování odpadu neexistuje. Žádost 

o poskytnutí tříděného sběru nebo zneškodňování odpadu se místním orgánům předkládá 

každoročně. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede jednotlivé 

kategorie odpadu schválené místními orgány a dále způsob sběru, třídění, zpracování a 

zneškodňování uvedených kategorií odpadu ve škole nebo smlouvy uzavřené za tímto účelem se 

soukromými podniky. Žadatel případně každoročně předkládá příslušné prohlášení místním 

orgánům. 

 

36. Nebezpečný odpad 

Personál musí třídit nebezpečný odpad a zajistit jeho vhodné zneškodňování v souladu s platnými 

předpisy (vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zákon č. 188/2004 Sb., 

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebezpečný odpad zahrnuje tonery, inkousty, chladící zařízení, baterie, 

léčiva, tuky/oleje, atd. 

Pokud místní orgány nezajišťují zneškodňování nebezpečného odpadu, musí žadatel předkládat 

každý rok prohlášení místních orgánů, že v místě neexistuje systém zneškodňování nebezpečného 

odpadu. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se seznamem 

nebezpečných odpadů produkovaných školou a uvede metody zacházení s těmito odpady, jejich 

třídění, sběru a zneškodňování včetně kopií smluv uzavřených za tímto účelem s třetími stranami. 

Žadatel případně předkládá každý rok výše uvedené prohlášení místních orgánů. 

 

37. Odvoz odpadu 

Pokud místní orgány pověřené nakládáním s odpady nezajišťují sběr odpadu v místě nebo v 

blízkosti školy, zajistí si škola odvoz odpadu na příslušné místo sama a dbá o to, aby vzdálenost 

odvozu byla co nejkratší. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede sběrná 

místa, kam je odpad odvážen, způsob odvozu a ujeté vzdálenosti. 

 

VENKOVNÍ PLOCHY  

 

38. Komunikační plochy 

Platí pro novostavby a rekonstruované objekty. 

Na venkovních plochách školy budou k dispozici možnosti pro pobyt a posezení. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

 

39. Hnojiva 

Platí pouze pro plochy, které nejsou využívány pro pravidelnou výuku.    

Nesmí být používány minerální hnojiva, rašelina a zemina pro květiny s obsahem rašeliny.    

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 
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40. Zalévání květin a venkovních ploch 

Jestliže to klimatické a regionální podmínky vyžadují, musí být květiny a venkovní plochy běžně 

zalévány předtím, než slunce dosáhne vrcholu nebo po jeho západu. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

 

 

 

ODDÍL B 

VOLITELNÁ KRITÉRIA 

 

Volitelná kritéria jsou adekvátně své ekologické relevanci či své ekonomické a administrativní 

náročnosti ohodnocena příslušně vysokým počtem bodů. 

Splnění těchto dobrovolných volitelných kritérií škola prokazuje po roce (uplynutí dvou pololetí) 

od udělení ekoznačky a potom vždy v příslušném intervalu prodloužení užívaní ekoznačky, není-li 

pod příslušným kritériem uvedeno jinak. Je tak nastartován proces tzv. „ozeleňování“ školy, do 

kterého budou zapojeni žáci i personál školy.  

Škola musí doložit získání minimálně 60 % bodů ze všech možných (tj. 66 bodů ze 111). 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT, INFORMOVANOST A SOCIÁLNÍ OBLAST 

 

41. Analýza skutečného stavu v oblasti klimatu ve škole        3 body     

Minimálně každé 3 roky škola provádí pomocí specifických, na cílové skupiny zaměřených 

dotazníků průzkum sociálního klimatu ve škole a vyvozuje z toho potřebná opatření. Do této 

aktivity jsou zapojování i rodiče a zaměstnanci školy, kteří nevyučují. První dotazování lze provést 

v rámci procesu získání ekoznačky. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria společně se vzorem 

dotazníku.  

 

42. Vybavení školy pro tělesně postižené   3 body 

Škola je vybavena bezbariérovým přístupem a umožňuje studium žáků s různými tělesnými 

vadami. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.  

 

43. Referování ve školních médiích   2 body  

Škola pravidelně referuje o problematice životního prostředí v médiích, která jsou vydávána žáky 

(např.: noviny, rádio, internetová domovská stránka, informační koutky). 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, např. články, 

fotografie, elektronické odkazy apod. 

 

44. Práce s tiskem   1 bod 

Škola předává minimálně jednu tiskovou informaci ročně do tištěných médií, elektronických médií, 

rádia nebo do televize. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží zveřejněnou tiskovou zprávu a informaci kde byla 

uveřejněna.  

 

45. Ekologické informace při akcích   2 body 

Při školních akcích (např. konference, den otevřených dveří, třídní schůzky) budou předávány 

informace k ekologickému angažmá školy. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria.  
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46. Informování rodičů   1 bod 

Pokud se uskutečňují setkání pro rodiče (např. třídní schůzky), pak při nich budou alespoň jednou 

do roka nadnesena ekologická témata, případně zdůrazněna informace o ekoznačce, školním 

projektu jejího získání a užívání apod. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o závazku informovat rodiče o projektu 

získání a užívání ekoznačky školou.   

 

47. Informační materiály k životnímu prostředí   1 bod 

Škola musí nabízí literaturu, výukové materiály a informace k tématické oblasti životního prostředí 

a zdraví. Tyto materiály musí být k dispozici ve školní knihovně, v souboru učebních pomůcek 

nebo v mediatéce. Informace se budou týkat zejména těchto oblastí: mobilita, ochrana klimatu, 

udržitelná spotřeba a spotřebovávání zdrojů, systémy environmentálního značení (ekoznačení) 

ekologických značek, chemické látky, ochrana přírody, zdraví, výživa atd. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, inventář či jeho 

část. 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PEDAGOGIKA 

 

48. Specifické ekologické a zdravotní další vzdělávání zaměstnanců   2 body 

1 bod, jestliže se dalšího vzdělávání zúčastnilo více než 1 - 10 % učitelů, 2 body za více než 10 % 

učitelů.  

Zaměstnanci školy se v uplynulých třech letech zúčastnili dalšího vzdělávání, které se týkalo 

specifických ekologických a zdravotních témat.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží certifikát nebo potvrzení účasti.  

 

49. Environmentálně - pedagogické další vzdělávání    1 bod 

Při minimálně jedné pedagogické akci (konference apod.) ročně jsou projednávána témata 

k environmentální pedagogice.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží program nebo zápis.  

 

50. Projekty se vztahem k životnímu prostředí nebo zdraví, přesahující rámec třídy nebo 

 školy    3 body  

1 bod za projekt přesahující rámec třídy, 2 body za projekt přesahující rámec školy  nebo za více 

než 3 projekty přesahující rámec třídy, 3 body za projekty se zahraničními partnery. 

Žáci se za poslední dva roky zúčastnili projektů k udržitelnosti v oblasti životního prostředí a 

zdraví, které přesahují rámec dané třídy či školy. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dokumentaci k projektům, fotografie, články apod.  

 

51. Tvorba vyučování pomocí externích expertů    2 body 

Do vyučování (přednášky, pracovní semináře) jsou zapojeni externí experti pro témata související 

s ekologickými, zdravotními nebo sociálními aspekty (např.: obce, nevládní organizace, firmy, jiné 

školy, rodiče). 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam přednášek či seminářů, které proběhly 

v posledním školním roce (resp. dvou pololetích).  
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52. Soutěže, programy    2 body  

1 bod za jednorázovou účast, 2 body za opakovanou účast nebo za účast na vícerých 

programech/soutěžích. 

Žáci či celé třídy se účastní soutěžích nebo programech, které obsahují téma udržitelnosti. 

Udržitelnost obsahuje mimo jiných ekologické, zdravotní a sociální aspekty. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží písemnou dokumentaci, certifikát, diplom nebo potvrzení 

účasti. 

 

53. Externí školní akce    2 body 

2 body budou přiděleny, jestliže se na třídu a školní rok bude konat minimálně jedna externí školní 

akce, pokud bude využito méně externích nabídek, bude přidělen pouze 1 bod. 

Žáci se zúčastní akcí (např. exkurse, poznávací vycházky,exkurse do podniků – držitelů ekoznačky, 

ekocenter apod.) s tématickým těžištěm životní prostředí, zdraví nebo sociální oblast mimo školní 

budovu. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží doklady o proběhnuvších akcích za poslední školní rok, 

fotografie apod. 

 

54. Tvořivost a životní prostředí    3 body 

Škola se kreativním způsobem vypořádá se s ekologickými tématy (např.: životní prostředí, 

příroda, ekoznačka). Například plastiky, štítky, výkresy, tvorba domovské internetové stránky, 

naučná stezka, akce žáků pro veřejnost apod.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží výtvory nebo fotografie, možná kontrola v místě.  

 

55. Doplňková kvalifikace žáků    2 body 

Škola nabízí nepovinných i povinných cvičení, předměty a kroužky z oblasti životního prostředí 

nebo zdraví, jež mají za cíl doplňkové zvýšení kvalifikace žáků v těchto oblastech. 

Neplatí pro nižší stupeň základních škol. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam zájmových kroužků, nepovinných předmětů apod. 

 

56. Vytváření uvědomění v oblasti tělesných a duševních postižení    2 body  

1 bod za opatření k vytváření uvědomění, 1 další bod za speciální opatření (např.: vytváření 

integračních tříd) 

Škola se vhodným způsobem vypořádává s tématem tělesná a duševní postižení (projekty, výukové 

akce, účast na pracovních seminářích atd.). 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení ke splnění tohoto kritéria.  

 

PODPORA ZDRAVÍ, ERGONOMIE A INTERIÉR 

 

57. Sociální klima ve škole   1 bod 

Škola nabízí interní nebo externí informace, akce nebo poradenství pro zaměstnance a žáky 

k tématické oblasti psychická zátěž (např. stres, management konfliktů, násilí, šikana atd.) 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria (např. předvedení 

nástěnky, fotografie, způsob podávání informací žákům a zaměstnancům školy). 

 

58. Sexuální výchova   1 bod 

Škola nabízí interní nebo externí informace, akce nebo poradenství pro zaměstnance a žáky 

k tématické oblasti sexualita (např. partnerství, antikoncepce, pohlavní nemoci, automaty na 

kondomy, pozvaní experti, sexuální výchova)  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria (např. předvedení 

nástěnky, fotografie, způsob podávání informací žákům a zaměstnancům školy). 
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59. Pitná voda k uhašení žízně    1 bod 

Škola podporuje využívání pitné vody jako prostředku pro hašení žízně. Např.: informace (pitná 

voda je zdravý, finančně výhodný a bezodpadový prostředek k zahnání žízně), nabídka výhodných 

lahví na pití s možností vícenásobného použití, eventuálně studní či rezervoárů s pitnou vodou. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.  

 

60. Vnitřní klima s nízkým výskytem škodlivin – materiály    4 body 

Platí pro novostavby a rekonstruované objekty. 

2 body za výrobky s nízkým obsahem škodlivých látek, 4 body za výrobky označené ekoznačkou 

Jsou používány barvy, laky, oleje, podlahové krytiny, dřevěný materiál nebo nábytek s nízkým 

obsahem škodlivých látek. Pokud je to možné jsou upřednostňovány výrobky označené 

ekoznačkou. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam nakoupených předmětů. 

 

 

61. Instalace kopírek, velkokapacitních tiskáren a multifunkčních zařízení   1 bod 

Kopírky, velkokapacitní tiskárny a multifunkční zařízení  jsou instalovány v dostatečně velkých 

nebo větraných místnostech, ve kterých nejsou zřízena trvalá pracoviště. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.  

 

62.       Místnosti s výpočetní technikou    1 bod 

Všechny monitory jsou postaveny vhodně k ploše okna. Žáci mají okno nalevo nebo napravo od 

sebe, aby se zabránilo zaclonění monitoru. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

VYUŽÍVÁNÍ A ÚSPORY ENERGIE, PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 

63. Výpočetní technika   2 body 

1 bod za 25 %,  2 body za 50 % 

Výpočetní technika (faxy, kopírky, scannery, monitory, tiskárny) je označena značkami TCO 99, 

TCO 01, TCO 02,TCO 03,  TCO 04  nebo Energy Star.   

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.  

 

64. Automatické snižování teploty   2 body 

Ve vytápěných místnostech, pakliže to plášť budovy dovoluje, dochází v noci, o víkendech a ve 

dnech, kdy neprobíhá školní vyučování ke snižování teploty. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

 

65. Regulace topení   2 body 

1 bod za regulaci teploty média dle venkovní teploty, 1 bod za regulaci jednotlivých rozvodných 

větví. 

Existuje regulace teploty přiváděného média v topném systému.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

 

66. Správná teplota v místnostech    2 body 

1 bod za měření ve vyučovacích prostorách, 1 další bod za další měření ve vedlejších prostorách 

školy jako jsou chodby, sociální místnosti, atd. 

Probíhají pravidelná měření teploty ve vyučovacích a školních místnostech dle normy ČSN EN 

12831í Tepelné soustavy v budovách, a případně jsou vyvozována vhodná opatření. Měření se mají 

provádět po delší dobu ve stejném čase a při různých ročních obdobích. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží záznamy měření za poslední školní rok.  
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67. Údaje o spotřebě přístrojů a zařízení   2 body 

Škola eviduje provozní údaje (zejména o spotřebě) a údaje o údržbě k přístrojům a zařízením dle 

seznamu. 

Toto se týká např.: topných systémů, chladicích a větracích systémů, systémů na ohřev, 

osvětlovacích těles, chladicích a mrazicích zařízení, kopírek, strojového parku dílen a laboratoří.   

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží záznamy měření za poslední školní nebo kalendářní rok.  

 

68. Těsnost oken a dveří    1 bod 

Každoroční ověření těsnosti oken a dveří před topnou sezónou.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží záznamy nebo prohlášení o splnění tohoto kritéria.  

 

69. Ostatní přístrojové vybavení    1 bod 

Použití domácích elektrických přístrojů šetřících přírodní zdroje (chladničky a mrazničky, pračky, 

sušičky a myčky nádobí). 

Chladicí a mrazicí přístroje vykazují třídu energetické efektivnosti „A++“, „A+“ nebo „A“ 

a neobsahují halogenorganické látky (např. chladiva nebo izolační pěny). 

Pračky vykazují třídu energetické efektivnosti „A“ a spotřebu vody max.13 l/kg náplně (viz 

energetický štítek s energetickými údaji).  

Myčky nádobí vykazují třídu energetické efektivnosti „A“ a spotřebu vody max.18 l na 12 souprav 

nádobí, resp. max. 14 l na 6 souprav nádobí. 

Sušičky prádla vykazují třídu energetické efektivnosti „A“ až „C“.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

 

DOPRAVA A MOBILITA 

 

70. Volba dopravního prostředku    1 bod 

Při externích školních akcích je minimálně z 50 % využíváno veřejné dopravy, jízdy na kole nebo 

chůze. Výjimku tvoří integrační třídy. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

 

71. Stojany na kola  a prostory (místnosti) na odkládání kol     2 body  

Ve škole je k dispozici přiměřená kvalita a množství stojanů na kola nebo prostor (místností) na 

odkládání kol. Je nutné zajistit ochranu před zaparkováním auty. K dispozici by mělo být 

zastřešení. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

 

72. Možnosti úschovy    2 body 

Ve škole je k dispozici uzamykatelná (např.: skříňky na věci, hlídaná místnost, která je otevírána a 

uzavírána školníkem nebo službou na chodbě) možnost úschovy skateboardu, kolečkových bruslí, 

koloběžky atd.   

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 

 

73. Servisní zařízení pro oblast mobility    1 bod 

Škola zajišťuje drobná servisní zařízení (např. hustilka, kompresor, nářadí atd.) pro kola, kolečkové 

brusle, skateboardy apod. Tato zařízení ve škole existují a jsou přístupná bez omezení.    

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. 
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NÁKUP  

 

74. Nákupní seznam     3 body  

Škola sestaví seznam míst pro nákup ekologicky šetrných výrobků (a případně biopotravin) a rozdá 

ho žákům, rodičům či rodičovskému sdružení, učitelům, zaměstnancům školy a nákupčím. Budou 

zohledněna místa nákupu v okolí školy.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzor seznamu. 

 

75.  Recyklovaný papír    4 body 

1 bod, když se použije více než 30 % recyklovaného papíru, 2 body za 50 % recyklovaného papíru, 

3 body za více než 80 % recyklovaného papíru, 4 body za výrobky označené ekoznačkou. 

Papír pro psaní, tisk a kopírování, jakož i vlastní vyráběné druhy tisku jsou z recyklovaného papíru, 

který je vyroben ze 100 % ze starého papíru. Pokud je to možné jsou upřednostňovány výrobky 

s ekoznačkou. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria . 

 

76. Obálky z recyklovaného papíru    2 bod 

1 bod za obálky z recyklovaného papíru, 2 body za obálky s ekoznačkou. 

Minimálně 80 % standardních dopisních obálek je vyrobeno z recyklovaného papíru vyrobeného ze 

100 % ze starého papíru. Pokud je to možné, jsou upřednostňovány výrobky s ekoznačkou. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria . 

 

77. Pořadače ze 100 % starého papíru    4 body 

2 body za pořadače z recyklovaného papíru, 4 body za užívání pořadačů (nákup pořadačů)       

s ekoznačkou. 

Minimálně 80 % pořadačů je vyrobeno ze 100 % starého papíru a nejsou kašírovány či potaženy 

plastem. Pokud je to možné, jsou upřednostňovány výrobky s ekoznačkou. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 

 

78. Analýza spotřeby kancelářského materiálu   2 body 

1 bod za zpracování analýzy spotřeby materiálu, 1 další bod za vytvoření a sledování ukazatelů. 

Ve škole probíhá každoroční kvalitativní i kvantitativní zjišťování množství spotřebovaného 

nedrobného a interně nakoupeného kancelářského materiálu, příp. jsou vytvořeny a sledovány 

adekvátní ukazatele. Např.: papír a papírové výrobky, kartuše do tonerů atd. Doporučení pro 

ukazatele:  spotřeba v kg na 1 žáka. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží analýzu nejméně za poslední školní nebo kalendářní rok. 

 

79. Výrobky s ekoznačkou    3 body 

Nákup výrobků, které jsou nositeli ekoznačky a které nespadají do kategorií, uvedených v jiných 

kritériích.  

Pro školu bude pravidelně nebo minimálně jednou za rok (tj. za dvě pololetí) nakupován alespoň 

jeden výrobek s ekoznačkou.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam nákupů nebo fakturu. 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ  
 

80.  Biopotraviny a/nebo výrobky „Fair Trade“    4 body 

V zařízeních školního stravování jsou, minimálně 1x týdně, k dispozici biopotraviny 

a/nebo potraviny certifikované jako „Fair Trade“.   

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam nákupů nebo fakturu. 
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81.       Bylinky a zelenina     1 bod 

Škola založila a využívá vlastní zahrádku s bylinkami a zeleninou. Pokud nejsou k dispozici 

venkovní plochy, pak je možné pěstování i ve školních prostorách (např. na oknech).  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria.  

 

82.  Balení nápojů ve vratných obalech     3 body 

Za každou kategorii nápojů, která bude nabízena ve vratných obalech – minerální vody, 

džusy/mošty, nealkoholické nápoje, lze získat 1 bod.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria.  

  

83.  Nápojové automaty     1 bod 

Nápojové automaty musejí být použitelné pro víceré a různě servírované druhy nápojů (např.: 

tlačítko „bez kelímku“, nebo postmixové nápojové automaty) a musejí být energeticky úsporné. 

Bude zabudován systém řízení automatu, který jej bude vypínat v době, kdy neprobíhá vyučování.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria.  

 

ÚKLID 

 

84. Další vzdělávání v oblasti úklidu, odpadů, ergonomického provádění práce    2 body 

1 bod za půldenní školení, 2 body za celodenní školení. 

Odpovědní zaměstnanci (např.: úklidový personál, školníci, nákupčí) budou proškolováni 

k tématickým oblastem ekologický úklid a čištění, ergonomie a třídění odpadů. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží  program, certifikát nebo potvrzení účasti. 

 

85.  Analýza spotřeby úklidových, mycích a dezinfekčních prostředků    2 body 

1 bod za zjištění údajů o spotřebě, 1 další bod za vytvoření a sledování ukazatelů. 

Škola provádí analýzu spotřebovaných množství a nákladů na mycí a úklidové prostředky za rok; 

příp. jsou vytvořen a sledovány adekvátní ukazatele. Doporučení pro tvorbu ukazatelů: roční 

spotřeba na m
2
 netto-plochy.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží evidenci údajů min. za jeden školní nebo kalendářní rok.  

 

86. Čisticí výrobky    4 body 

2 body za velká balení, kompaktní prostředky nebo koncentráty, 4 body za čisticí prostředky 

označené ekoznačkou. 

Mycí a úklidové prostředky jsou nakupovány ve velkých baleních, jsou používány kompaktní 

prostředky nebo koncentráty. Pokud je to možné, jsou upřednostňovány výrobky s ekoznačkou.   

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží  seznam nákupů. 

 

VODA, ODPADNÍ VODA, ZABRAŇOVÁNÍ VZNIKU ODPADŮ A SNIŽOVÁNÍ 

PRODUKCE ODPADŮ 

 

87. Aktualizace odpadové koncepce    2 body 

1 bod za aktualizaci odpadové koncepce, 1 další bod za vytvoření a sledování ukazatelů. 

Škola každoročně aktualizuje svou odpadovou koncepci, příp. jsou vytvořen a sledovány adekvátní 

ukazatele. Doporučení pro tvorbu ukazatelů:  kg odpadu/žáka  nebo m
3
 odpadu/žáka. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží  evidenci údajů min. za jeden školní nebo kalendářní rok.  
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88.  Baterie – zabránění vzniku odpadu, správné zneškodňování    2 body 

1 bod za zprostředkování informací, 1 bod za učinění dalších opatření (např.: budou k dispozici 

nabíječky). 

Škola zprostředkovává informace o ekologickém používání baterií a akumulačních baterií,  

informuje o správném zneškodňování baterií/akumulátorů a o tom, jak zatěžují životní prostředí. 

Pro audiopřístroje nebo jiné přístroje, které spotřebovávají velké množství energie (např.: 

walkmany, mobilní CD-přehrávače), je používána – pokud možno – energie ze sítě nebo z 

akumulační baterie. Pokud možno, jsou používány nikl-metal-hydridové akumulátory (NiMH) 

namísto nikl-kadmiových akumulátorů (NiCd). O akumulátory (např.: u mobilních telefonů) je 

správně pečováno. Jednorázově použitelné baterie jsou používány jen výjimečně pro přístroje, 

které nemají velkou spotřebu energie (např.: elektronické hodiny, dálkové ovladače).  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria.  

 

89.  Prodloužení životnosti kancelářského zařízení a jeho správné zneškodnění    2 body 

Jsou činěna opatření k pokud možno co největšímu prodloužení životnosti kancelářských přístrojů 

(např.: koncepce alternativního využití po doběhnutí oficiální životnosti, předání charitativním 

organizacím), nebo zajištěno jejich odborné zneškodnění. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria, např. smlouvu o převzetí 

věcí.   

 

 

90.  Účetnictví v oblasti spotřeby vody    2 body 

1 bod za pravidelné zaznamenávání spotřeby vody, 1 další bod za vytvoření a sledování ukazatelů. 

Kvartálně nebo minimálně půlročně škola zjišťuje údaje o spotřebě vody, příp. jsou vytvořeny a 

sledovány adekvátní ukazatele. Doporučení pro tvorbu ukazatelů: spotřeba vody v litrech nebo m
3
 

na žáka.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží evidenci údajů. 

 

91.  Filtrace odpadních vod    1 bod  

Na odtocích v kuchyni a v laboratořích jsou umístěna síta.      

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 

 

VENKOVNÍ PLOCHY 

 

92.  Ekologicky cenné plochy    2 body 

Škola zachovává původní přírodní plochy a porosty a pečuje o ně. Tento prostor by měl být 

přínosný a užitečný i pro děti a mládež. Jedná se o plochy, které představují zázemí pro ohrožené 

živočišné a rostlinné druhy, např. ruderální plochy, biotop „louka s motýly“. Jsou podporovány 

„ohrožené užitkové rostliny“, např. staré odrůdy ovoce a zeleniny.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 

 

93.  Zjištění vegetačního porostu    1 bod 

Škola zjišťuje vegetační porost na venkovních plochách školy a vyvozuje případná opatření. 

Platí hlavně pro dřeviny. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam dřevin, nacházejících se na plochách školy.  

 

94. Domácí druhy a druhy odpovídající dané lokalitě     1 bod 

Více než 50 % rostlinného porostu na venkovních plochách školy budou tvořit domácí a dané 

lokalitě odpovídající druhy. Směs různých domácích stromů a keřů, rostlinný porost z různých 

menších a větších druhů rostlin.  

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam dřevin a rostlin, nacházejících se na plochách 

školy. 
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95.  Plochy pro volný pohyb    1 bod 

Na  venkovních  plochách  školy  budou  zastoupeny  víceúčelově  použitelná  hřiště  (ozeleněná  

nebo 

zpevněná plocha)  nebo terénní modulace (vyvýšeniny a prohlubně).   

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 

 

96.  Kompostování    1 bod 

Ve škole je realizováno vlastní kompostování organických odpadů, prováděné podle místních 

zvyklostí a adekvátně právním předpisům. Je nutná soustavná péče o kompost. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 

 

97.     Odstavná místa pro automobily    2 body 

1 bod, když bude jako odstavná plocha pro vozidla využíváno 10-20 % venkovních ploch, 2 body, 

pokud bude takto využíváno maximálně 10 % venkovních ploch. 

Maximálně 20 % venkovních ploch nebo školního dvora bude využíváno jako odstavné plochy pro 

vozidla. 

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria. 
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 Příloha č. 2 

 

V příloze č. 2 jsou uvedeny doprovodné fotografie, jako důkaz splnění daných kritérií.  

 

Obrázek č. 1: Správné ergonomické rozmístění počítačového vybavení 

Obrázek č. 2: Energeticky úsporné osvětlení  

Obrázek č. 3: Nové plastové dveře 

Obrázek č. 4: Staré hliníkové dveře 

Obrázek č. 5: Obložení tepelných těles v nových posluchárnách 

Obrázek č. 6: Stará neobložená tepelná tělesa 

Obrázek č. 7: Toaletní papír z 100% recyklovaného papíru 

Obrázek č. 8: Jednoporcové balení – cukr, mléko 

Obrázek č. 9: Příklad jednoporcového balení 

Obrázek č. 10: Desinfekční prostředky 

Obrázek č. 11: Mycí a úklidové prostředky 

Obrázek č. 12: Koše umístěné na toaletách 

Obrázek č. 13: Nové úsporné nádržky na toaletách 

Obrázek č. 14: Staré vybavení toalet bez úsporných nádržek 

Obrázek č. 15: Nádoby na tříděný odpad 

Obrázek č. 16: Místa k posezení u budovy C 
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Obrázek č. 1: Správné ergonomické rozmístění počítačového vybavení (vlastní zpracování) 

 

 

 

 
Obrázek č. 2: Energeticky úsporné osvětlení (vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 3: Nové plastové dveře (vlastní zpracování) 

 

 

 

  

Obrázek č. 4: Staré hliníkové dveře (vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 5: Obložení tepelných těles v nových posluchárnách (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 6: Stará neobložená tepelná tělesa (vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 7: Toaletní papír z 100% recyklovaného papíru (vlastní zpracování) 

 

 

 

  

Obrázek č. 8: Jednoporcové balení – cukr, mléko (vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 9: Příklad jednoporcového balení (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 10: Desinfekční prostředky (vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 11: Mycí a úklidové prostředky (vlastní zpracování) 

 

 

 

Obrázek č. 12: Koše umístěné na toaletách (vlastní zpracování) 

 



Olga Klimková: Možnost získání ekoznačky „Ekologicky šetrná služba“ pro HGF 

 

   

 

  

Obrázek č. 13: Nové úsporné nádržky na toaletách (vlastní zpracování) 

 

 

 

Obrázek č. 14: Staré vybavení toalet bez úsporných nádržek (vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 15: Nádoby na tříděný odpad (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Místa k posezení u budovy C (vlastní zpracování) 
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Příloha č. 3 

 

V této příloze je uveden vývojový diagram procesu nahlašování a závad a 

technických nedostatků, který je součástí kritéria. 

 

Obrázek č. 17: Vývojový diagram nahlašování technických závad a nedostatků [21] 


