
Zápis ze schůzky Ekotýmu 9. 10. 2018 
 
Přítomni: 
 
Koordinátor programu: Jarmila Sobotová 
Starosta obce  
Školnice 
Děti z MŠ 
Žáci ze ZŠ 
Rodiče dětí 
Učitelka MŠ – Bc. Pavlína Špičková 
 
1. Přítomní členové Ekotýmu 
 

Jarmila Sobotová přivítala všechny přítomné. 
 

2. Úvod 
 

Sešli jsme se všichni společně na naší první schůzce Ekotýmu v tomto školním roce.  
Našim jediným velkým úkolem bylo udělat analýzu k tématu Jídlo a zhodnotit 

dosavadní úsilí. 
 
3. Popis a hodnocení dosavadního úsilí MŠ v Ekoškole 
 

Pravidelně jsme se starali o pokojové rostliny, které jsme rozmnožovali a 
přesazovali. 

Společně s rodiči jsme vybudovali vyvýšený záhon a bylinkovou spirálu. Na zalévání 
jsme používali dešťovou vodu ze sudu. Do kuchyně jsme zajistili přísun čerstvých bylin. 

Také jsme 2 x ročně čistili naši studánku v Lupěném. 
Zahradu jsme využívali s rodiči k příjemným setkáváním. V minulém školním roce 

jsme společně oslavili Den rodiny, proběhlo zde Pasování na školáka a oslava zisku titulu 
Ekoškoly. 

Nepodařilo se nám zajistit spořiče vody do umýváren. Úkol se přesouvá do dalšího 
školního roku. 

 
   

 4. Plánování 
 

Trvale nám zůstává péče o květiny ve třídě, školní záhony, ale i celou zahradu.  
 Všichni členové Ekotýmu se starají o estetické prostředí šaten (úklid odpadu apod.) a 
také kontrolují šetření s energiemi v budově školy (tekoucí voda z kohoutku v umývárnách, 
zbytečně rozsvícené světlo na chodbách, zavírání hlavních dveří při příchodu do budovy, 
správně vytříděný odpad …). 

I v následujícím školním roce se budeme snažit prostředí základní školy a mateřské 
školy zlepšovat. 

Budeme pravidelně sledovat množství směsného odpadu. Sledovat společně s paní 
školnicí spotřebu vody ve škole. 



Účastníme se dobrovolnické výzvy 72 hodin a zdravé5. 
V tomto školním roce budeme mít téma Jídlo.  
Udělali jsme analýzu na příští období. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a skupiny 

představily svoje práce. Jednotlivé výstupy analýzy budou vyvěšovány na nástěnce  
ve vestibulu MŠ a ZŠ a postupně umísťovány na webu Ekoškoly. 

 
 
5. Rozdělení úkolů 
 
Koordinátor dětských myšlenek……………… Radka Janíčková, Tereza Opravilová, Viktorie 
Minarčíková, František Crhák 
Dětský fotograf……………………………………….Marko Janoušek 
Pořízení dětského zápisu……………………….  žáci ZŠ 
Pořízení kresleného zápisu……………………. děti z MŠ 
Pořízení zápisu ……………………………………….p. Zemanová (školnice)  
Pořízení zápisu na internetové stránky….. Jarmila Sobotová 
 
6. Termíny a odpovědnost za splnění jednotlivých úkolů 
 
Zápis z Ekoschůzky na internetové stránky - Jarmila Sobotová, do 1. 11. 2018. 
Zveřejnění zpracovaných úkolů  (na nástěnku) -  koordinátoři, průběžně. 
Aktualizace webu (foto, zápisy…) - Jarmila Sobotová, průběžně. 
Plnění úkolů – všichni, průběžně. 
 
6. Závěr 
 

Ekotým se dohodl na termínu konání další schůzky v únoru 2019, kde zhodnotíme 
dosavadní úsilí. 
Koordinátor poděkoval za spolupráci a aktivní účast všem členům Ekotýmu. 
 
V Nemili 31. 10. 2018 
 
Zapsala: Sobotová Jarmila 
 
 
 
 
 


