Zápis ze schůzky Ekotýmu 16. 3. 2017
Přítomni:
Koordinátoři programu: Jarmila Sobotová, Jana Golasová Dis.
Starosta obce - omluven
Školnice
Děti z MŠ
Žáci ze ZŠ
Rodiče dětí
Učitelka MŠ
1. Přítomní členové Ekotýmu
Koordinátoři přivítali všechny přítomné.
2. Úvod
Společně jsme si zarecitovali báseň Ekotým, kterou děti pomáhaly složit na schůzce dětského
Ekotýmu.
3. Popis a hodnocení dosavadního úsilí MŠ v Ekoškole
Zhodnotili jsme dosavadní úsilí, které jsme podnikli k tématu Odpady.
V mateřské škole, jídelně a v šatně jsou koše na tříděný odpad (plasty, papír), které jsou
označeny i obrázky pro nejmenší děti.
Na kopírování a kreslení používáme „šmiráky.“ Při výtvarné a pracovní výchově tvoříme
z odpadního materiálu.
Zjistili jsme, že jsme snížili množství směsného odpadu na polovinu. Za měsíc máme 4
popelnice, dříve bylo 8 popelnic.
4. Plánování
Trvale nám zůstává péče o květiny ve třídě, školní záhony, ale i celou zahradu.
Služba, která je určená na každý týden, se stará o estetické prostředí šaten (úklid odpadu
apod.).
Při návštěvách hřbitovů v Nemili i v Lupěném jsme zjistili, že nejsou dostatečně označeny
nádoby na tříděný odpad (plasty) a nádoba na skleněný odpad chybí. Je nutné skleněné věci odnášet
do kontejneru na sklo. Chceme s dětmi vyrobit tabulku se šipkami k nádobě na skleněný odpad.
Kompostér na zahradu máme v plánu zajistit do konce školního roku.
Jednotlivé výstupy analýzy byly vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu MŠ a postupně umísťovány na
webu MŠ.
5. Výroba panáčků z odpadního materiálu
Děti si vyráběly plastovou, plechovou a papírovou postavičku. Na příštím dětském Ekotýmu
jim vymyslíme jména.

5. Rozdělení úkolů
Koordinátorka dětských myšlenek ………… Jana Golasová Dis.

Fotograf………………………………………………….. Marcela Bezděková
Dětský fotograf………………………………………. Michal Vepřek
Pořízení dětského zápisu………………………. Vendula Hajtmarová
Pořízení zápisu………………………………………………Jarmila Sobotová
6. Termíny a zodpovědnost za splnění jednotlivých úkolů
Zápis z Ekoschůzky na internetové stránky - Jarmila Sobotová, do 5. 4. 2017
Článek o schůzce Ekotýmu - Jana Golasová, do vydání dalšího čísla Nemilského zpravodaje
Zveřejnění zpracovaných úkolů (na nástěnku) - koordinátorky, průběžně
Aktualizace webu (foto, zápisy…) - Jarmila Sobotová, průběžně
Plnění úkolů – všichni, průběžně
6. Závěr
Ekotým se dohodl na termínu konání další Ekoschůzky na konci června 2017, kde budou
prezentovány výsledky úkolů a zhodnocení naplnění cílů. Koordinátorky poděkovaly za spolupráci a
aktivní účast všem členům Ekotýmu.
V Nemili 4. 4. 2017
Zapsala: Sobotová Jarmila

