Zápis ze schůzky Ekotýmu 4. 10. 2016
Přítomni:
Koordinátoři programu: Jarmila Sobotová, Jana Golasová Dis.
Starosta obce
Školnice
Děti z MŠ
Žáci ze ZŠ
Rodiče dětí
Učitelka MŠ
1. Přítomní členové Ekotýmu
Koordinátoři přivítali všechny přítomné a hlavně nové členy Ekotýmu.
2. Pravidla Ekotýmu
Zrevidovali jsme společně pravidla Ekotýmu. Ekokodex zůstává stejný.
3. Popis a hodnocení dosavadního úsilí MŠ v Ekoškole
Zhodnotili jsme dosavadní úsilí, které jsme podnikli k tématu Prostředí.
V mateřské škole i v jídelně jsou na oknech pokojové květiny, které jsme vypěstovali a
zasadili.
Na školní zahradě jsme zorganizovali v tomto školním roce dvě brigády.
Podařilo se nám osadit zahradu novými stromy a keři, zhotovit záhony, udělat ohniště.
Obec nám pomohla s dodáním a umístěním laviček k ohni i k pískovišti. Zakoupila nám i sud na
dešťovou vodu.
Také jsme společně s dětmi založili Hřbitov odpadků.
S výrobou tabulek, na kterých jsou názvy a doba rozpadu jednotlivých předmětů, nám pomohla jedna
maminka.
Většina rodičů se ochotně zapojila do akcí v mateřské škole.
Pracujeme na zřízení venkovní učebny v altánku na zahradě školy.
Trvale nám zůstává péče o školní záhony, ale i celou zahradu.
Je potřeba zlepšit prostředí šaten (nachází se zde množství různého odpadu, zapomenuté jídlo,
pomůcky do školy apod.).
Jednotlivé výstupy analýzy byly vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu MŠ a umístěny na webu MŠ.
4. Plánování
V tomto školním roce jsme si vybrali demokratickou cestou téma Odpady.
Plánujeme se zaměřit na tyto otázky?
Jaké máme ve školce a škole koše na odpad, jak jsou označeny?
Jaké věci škola nakupuje ve větších baleních?
Kde a na jaké úkoly používáme „šmíráky“?
Kolik kg směsného (popelnic) odpadu vyprodukuje celá škola?
Úkol, který nám dal dospělý Ekotým:
vhodně označit nádobu na skleněný odpad u hřbitova v Lupěném.
5. Rozdělení úkolů
Koordinátorka dětských myšlenek ………… Jana Golasová Dis.
Fotograf…………………………………………………Marcela Bezděková
Pořízení zápisu………………………………………………J. Sobotová
6. Termíny a zodpovědnost za splnění jednotlivých úkolů

Zápis z Ekoschůzky doplněný kresbou dětí - Jarmila Sobotová, do 14. 10. 2016
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 ledna 2017, kde budou prezentovány
výsledky úkolů a zhodnocení naplnění cílů. Koordinátorky poděkovaly za spolupráci a aktivní účast
všem členům Ekotýmu.
Zapsala: Sobotová Jarmila
13. 10. 2016

