
ZŠ Rohle je zapojena do těchto projektů, programů: 
 
Škola pro udržitelný život 
Škola pro udržitelný život je společný program Nadace 
Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory 
– SEVER. 
Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného 
rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí 
směřujících ke zlepšení životního prostředí. 

 
Ekoškola   

Mezinárodní program Ekoškola v současnosti spojuje 9 125 460 studentů a 628 005 pedagogů 
pracujících na 32 156 školách  z celého světa. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program  v 
rámci kterého  žáci: 
- zakládají celoškolní pracovní tým  
- poznávají a učí se o environmentálních tématech 
- usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení   životního  prostředí  školy 

a jejího okolí 
- vytvářejí vlastní Ekokodex  
- analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech  
- navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit 
Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. 

 
Školní mléko 

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České 
republice.  Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a 
středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, 
zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách. 

- Bližší info paní Renata Němcová  

 
Ovoce do škol 
Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd. 
Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a 
banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací 
návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti 
epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.  

  
 

Zdravé zuby 
Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. 
Primárně je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. 
Jedná se o největší a nejdéle realizovaný projekt takového rozsahu pro děti mladšího 
školního věku, nejenom v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a 
podpory zdraví vůbec.  Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a 
mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v 
budoucích letech. 
 

 



 
 
 
Recyklohraní 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou 
MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti 
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení.  
 

 
 

 
Tonery  

SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicko – charitativně zaměřený projekt, 
organizovaný firmou OTTO Office (CZ) s.r.o. Sbíráním prázdných 
tiskových kazet určených k renovaci zajistíte peníze pro ústav 
mentálně postižených. 
 

 
Nakrmte plastožrouta 
Vedení společnosti JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. vyhlásilo soutěž s názvem 
NAKRMTE PLASTOŽROUTA 2011/2012. Nejlepším sběračům, kteří nastřádají a 
odevzdají největší váhové množství použitých víček z PET lahví věnuje společnost 
finanční, věcné a upomínkové odměny v celkové výši 50.000 Kč! Pro registrované 
školy do soutěže, platí zároveň pravidla sběru a výkupu, to znamená, že za každý 
kilogram bude vyplacená příslušná částka.  

 


