
Zápis ze schůzky Ekotýmu 3. 3. 2016 
 
Přítomni: 
koordinátoři programu: Jarmila Sobotová, Jana Golasová Dis., starosta obce, ředitelka školy, 
zástupkyně školy, školnice, děti z MŠ a ZŠ, rodiče dětí 
 
 
Přivítání všech přítomných a také nových členů Ekotýmu. 
 
 
1. Pravidla 
Členové Ekotýmu vymýšleli pravidla Ekotýmu. Pravidla budou ještě dokončena s dětským 
Ekotýmem. 
 
2. Rozdělení rolí na schůzce 
Účastníci si dobrovolně zvolili role: 
Zapisovatel – Komárková (rodič) 
Fotograf – Janíčková (rodič) 
Obrázkový zapisovatelé – děti z MŠ a žáci ZŠ  
Koordinátor myšlenek - Sobotová 
 
3. Prezentace Ekoškoly, vysvětlení metodiky 7 kroků 

Nově přítomným byla vysvětlena a zároveň pro ostatní zopakována metodika 7 kroků.  
Všem byla připomenuta nástěnka na chodbě školy, která se týká Ekoškoly.  
Dětský tým měl za úkol nakreslit členy Ekotýmu. 
 
4. Popis a hodnocení dosavadního úsilí MŠ v Ekoškole 
Zhodnotili jsme dosavadní úsilí, které podnikáme k tématu „Prostředí“. Zatím byla 
provedena analýza školní zahrady dospělými a zároveň zhodnocena brigáda na školní 
zahradě. Hodnocení zahrady a analýza stavu bude provedena i s dětmi na schůzce dětského 
Ekotýmu. Také byla provedena analýza rostlin v MŠ. 
Jednotlivé výstupy analýzy budou vyvěšeny ve vestibulu MŠ a umístěny na webu MŠ. 
 
 5. Plánování, rozdělení úkolů 

Jednotlivé skupiny prezentovaly své návrhy úkolů, např. rostliny do MŠ, rostliny na ven, 
následná péče o školní pozemek, pravidelné čištění okolí, a co s jiřičkami a hnízdem na 
oknech apod. Koordinátorka šablony zpracuje a postupně zveřejní tak, aby se do plnění 
úkolů mohli zapojit členové i nečlenové Ekotýmu a široká veřejnost. 
 
6. Termíny a zodpovědnost za splnění jednotlivých úkolů 

Zápis z ekoschůzky doplněný kresbou dětí   Jarmila Sobotová 10. 3. 2016 
Článek o schůzce Ekotýmu do Zpravodaje   Jana Golasová  31. 3. 2016 
Souhrnný výstup analýzy „Prostředí“   koordinátorka  30. 6. 2016 
Zveřejnění zpracovaných úkolů    koordinátorka  průběžně 
Aktualizace webu (foto nástěnky, zápisy…)   Jarmila Sobotová průběžně 
Plnění úkolů       všichni   průběžně 

 
 

7. Závěr 
Ekotým se dohodl na termínu konání další Ekoschůzky na konci června 2016, kde budou 
prezentovány výsledky úkolů a zhodnocení naplnění cílů. Koordinátorky poděkovaly za 
spolupráci a aktivní účast všem členům Ekotýmu. 
 

Zapsala: Sobotová Jarmila 
 


