
Zápis ze schůzky Ekotýmu  15. 9. 2020 
 
Přítomni: 
Koordinátor programu: Jarmila Sobotová 
Starosta obce  
Paní školnice  
Děti z MŠ 
Rodiče dětí 
Učitelky MŠ – Bc. Pavlína Špičková, Blanka Kólová 
Paní kuchařka  
sekretářka školy 
 
Program: 
- přivítání  
- zhodnocení situace 
- téma na školní rok 2020/2021 
- analýza 
- různé 
 
1. Přítomní členové Ekotýmu 
 

P. koordinátorka programu přivítala všechny přítomné. 
 

2. Úvod 
 

Sešli jsme se na první schůzce Ekotýmu, abychom všichni společně zhodnotili situaci, 
v které se náš Ekotým nachází po delší vynucené přestávce, která nastala v důsledku Covid – 
19. 
 V našem Ekotýmu jsme také přivítali nové členy, kteří rozšířili naše řady. Jsme za to všichni 
moc rádi. 
 
3. Téma na školní rok 2020/2021 
  
Na stávající školní rok bylo vybráno téma „Voda“. 
 
4. Analýza 
  

Děti společně s rodiči si stanovili některé úkoly, které by mohli během školního roku 
splnit a společně si je napsali. 
 
 
3. Popis a hodnocení dosavadního úsilí MŠ v Ekoškole 
 

Na vyvýšeném záhoně byly provedeny podzimní práce. Pokud bylo potřeba, zalévali 
jsme nově vysazenou lípu a další stromy na zahradě dešťovou vodou. Sbírali a doplňovali 
jsme přírodní materiál do hmatového chodníku. Připravili jsme za pomocí školních dětí 



pískoviště na jaro. Umístili jsme na školní zahradě budky pro ptáky. S výrobou střechy a 
umístěním nové budku nám pomohl p. vychovatel. 

Dále jsme pravidelně třídili odpad, snažili jsme se o minimalizaci plastového obalu 
(např. používáním velkých balení potravin v školní kuchyni nebo ekologických hygienických 
prostředků ve škole apod.). 

Nestihli jsme vyčistit a odemknout naši studánku v Lupěném.  
Účastnili jsme se celostátní akce 72 hodin. Společně s rodiči, obcí a přáteli školy jsme 

uspořádali brigádu na Lupěnských horách. 
Nepodařilo se nám opravit vyvýšené záhony, které jsou z cihel a začínají se rozpadat, 

úkol se přesouvá na tento školní rok. 
Už máme plán, jak tuto věc vyřešit. 
Také se nám nedaří sledovat za pomoci p. školnice spotřebu vody ve škole. 
Směsný odpad je sledován, máme pořád 2 černé popelnice za 14 dní. 
Vyrobili jsme tabulky na popelnice na tříděný odpad na hřbitovy v Lupěném a Nemili. 
V Nemili jsme byli potěšeni, že jsou tabulky umístěny na nádobách se sklem a 

plastem. Podařilo se nám tímto zapojit nemilskou veřejnost do třídění na hřbitově. 
V Lupěném se bohužel situace nezměnila. 
 
 

4. Plánování 
 

Trvale nám zůstává péče o květiny ve třídě a v jídelně (chceme používat na zalévání 
dešťovou vodu) školní záhony, ale i celou zahradu a zahradní prvky.  

Opravíme vyvýšené záhony společně s rodiči. 
 Všichni členové Ekotýmu se budou starat i nadále o estetické prostředí šaten (úklid 
odpadu apod.) a také kontrolovat 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 mateřské školy zlepšovat. 
Získali jsme společně s obcí finanční částku na zbudování přírodních prvků na naší 

školní zahradě. Budování začne v roce 2021.  
Budeme pravidelně sledovat množství směsného odpadu.  
Sledovat společně s paní školnicí spotřebu vody ve škole. 
Účastníme se dobrovolnické výzvy 72 hodin.  
Navštívíme v rámci výletu Lupěnské hory a podíváme se na naše vysázené jedlé 

kaštany. 
Vodu na zalévání těchto stromů bude vozit tatínek z Ekotýmu v autě vzhledem k velké 

vzdálenosti od vesnice. 
Budeme pečovat o studánku v Lupěném. 

Budeme se snažit za pomoci obce o umístění nádoby na i kovy na místním hřbitově.  
Děti nakreslí tabulku s obrázky kovů a jeden tatínek nám ji umístí na místním hřbitově. 
V Lupěném na hřbitově se budeme snažit o totéž. 
 

 
 
5. Rozdělení rolí: 
 



Pomocník………………………………………………… p. školnice, Blanka Kólová 
Pořízení zápisu Analýzy ……………………děti společně s rodiči  
Pořízení zápisu na internetové stránky….. Jarmila Sobotová 
Fotograf…………………………………………………Bc. Pavlína Špičková 
 
6. Termíny a odpovědnost za splnění jednotlivých úkolů 
 
Zápis z Ekoschůzky na internetové stránky - Jarmila Sobotová, do 5. 10. 2020. 
Zveřejnění zpracovaných úkolů  (na nástěnku) -  koordinátoři, průběžně. 
Aktualizace webu (foto, zápisy…) – Bc. Pavlína Špičková, Jarmila Sobotová, průběžně. 
Plnění úkolů – všichni, průběžně. 
 
6. Závěr 
 

Ekotým se dohodl na termínu konání další schůzky v lednu 2020, kde zhodnotíme 
dosavadní úsilí a doufáme, že obhájíme a také oslavíme titul Ekoškoly. 
Koordinátor poděkoval za spolupráci a aktivní účast všem členům Ekotýmu. 
 
V Nemili  4. 10. 2020 
 
Zapsala: Sobotová Jarmila 
 
 
 
 
 


