Zápis z 1. schůzky EKOTÝMU
Datum a čas:

27. října 2015, 15 hodin, MŠ Štítná nad Vláří

Přítomní:

pedagogičtí pracovníci: Anna Lysáková, Oldřiška Říhová, Lenka Malaníková, p.
Skočovská
rodinné týmy: Matýsek David, maminka p. Davidová + bratr, Tomášek Mana,
maminka p. Manová, babička p. Manová, Martina Gbelcová, Adélka Zvonková,
maminka Lenka Zvonková + bratr David

Program jednání:








Školka se zapojila do mezinárodního vzdělávacího programu EKOŠKOLA (více na
www.ekoskola.cz), jehož cílem je podpořit rozvoj ekologického chování školky i všech, kdo ji
navštěvují a jsou s ní v blízkém kontaktu.
K přípravě aktivit se bude scházet Ekotým, který je složený z pedagogických pracovníků,
rodičů i dětí. Vítáni jsou všichni další zájemci o zapojení, děti, rodiče, sourozenci, babičky či
dědečkové – každý může přinést zajímavou myšlenku, a tak přispět ke zlepšení ekologického
chování školky.
Byly rozděleny role:
- koordinátorka Ekotýmu – Anna Lysáková
- fotografové – Oldřiška Říhová a paní učitelky
- zapisovatelka – Lenka Zvonková
- správce webových stránek – Anna Lysáková
Byla jmenována základní pravidla Ekoškolky: - pravidlo „naslouchat jeden druhému“
- ochrana přírody,
- respekt k sobě navzájem, spolupráce.

Princip práce Ekotýmu:




Program se řídí metodikou 7 kroků, které jsou účinným nástrojem k tomu, aby se ze školky
stala skutečná Ekoškola. Jedná se o Analýzu – Plán činností – Monitorování a vyhodnocování
– Environmentální výchovu ve výuce - Informování a spolupráci – Ekokodex.
K základním oblastem zájmu Ekoškoly patří tato témata: Voda, odpady, prostředí a místní
zdroje. Školka si pro nejbližší období vybere jedno téma, kterému se bude věnovat.

Úkoly:
Jako první je nutné zrealizovat krok č. 1 - Analýzu:





Děti obdrží ve školce dotazníky, ve kterých hodnotí správné a špatné chování ve vztahu
k přírodě. Vyplňují s pomocí p. učitelek.
Rodiče obdrží od učitelek anonymní dotazníky, ve kterých zhodnotí, co je jim známo o
ekologickém chování školky. Vyplněné dotazníky je možné vhazovat do označené krabice u
vchodu do školky. Prosíme o co nejrychlejší navrácení dotazníků, abychom mohli zpracovat
analýzu.
Děti nakreslí piktogramy k činnostem Ekotýmu, obrázky, které budou provázet společná
jednání a aktivity.



V přízemí školky vznikne nástěnka, která bude plnit informační funkci o probíhajících
aktivitách.

Závěry:





Další setkání Ekotýmu proběhne v lednu 2016
Děti z Ekotýmu se sejdou v listopadu, kdy budou vyplňovat obrázkové dotazníky a výtvarně
zpracují témata Ekoškolky. Za plnění úkolů zodpovídá p. Lysáková.
Za výtvarné zpracování zápisu (proběhlé schůzky) zodpovídají Davidovi.
Hledáme nápady na název projektu, jeho logo a maskota. Zodpovídají členové Ekotýmu.

