
1. PORADA V PROGRAMU  EKOŠKOLA 
 

Datum schůzky: 12. 11. 2015 

Plán schůzky:  

a) představit a seznámit rodiče a zaměstnance školy 

b) informovat rodiče, děti, zaměstnance školy o mezinárodním programu Ekoškola, 

konkrétně uvést příklady přínosu zapojení se do programu (přínos pro děti, pro 

zaměstnance, pro rodiče) 

c) sestavit Ekotým, rozdělit funkce v Ekotýmu, nastavit pravidla Ekotýmu, dohodnout 

datum příští schůzky Ekotýmu 

d) vysvětlit metodiku sedmi kroků 

e) představit čtyři témata v rámci programu Ekoškoly, vysvětlit, proč začínáme tématem 

Prostředí 

f) úkol pro děti z Ekotýmu – nakreslit místo, které mají ve školce nejraději, s čím si 

nejraději hrají 

g) Analýza silných a slabých stránek naší Mateřské školy, která se vztahuje k tématu 

Prostředí 

h) Plán činností vycházející z analýzy Prostředí, definování konkrétních úkolů do příští 

schůzky Ekotýmu 

i) Kontakty na členy Ekotýmu 

 

Ad a) Představit a seznámit rodiče a zaměstnance školy 

Na schůzku byli pozváni vytipovaní rodiče, jejich děti a pracovníci MŠ Čtyřlístek Milenov.                   

Kritéria výběru: aktivní rodiče, kteří se zajímají o dění v MŠ, rodiče s „environmentalitou“, rodiče 

tvůrčích dětí navštěvující naši MŠ. Výběr byl také ovlivněn předpokládanou délkou docházky dětí 

vytipovaných rodičů do naší MŠ a vyhodnocena tak potenciální délka spolupráce dětí  a jejich rodičů.  

PŘÍTOMNI: 

učitelka (Koordinátorka Ekoškoly ) – Zuzana Stejskalíková – maminka od Vojtěcha Stejskalíka (5 let) a 

Šimona Stejskalíka (2 roky) 

učitelka - Michaela Vaňurová 

učitelka, ředitelka MŠ  -  Šárka Vránová 

rodič – Anna Kačíková - maminka Kláry Kačíkové (4roky) a Richarda Kačíka (2 roky) 

rodič – Michaela Němcová - maminka od Zuzany Němcové (4let) a Tomáše (1 rok) 

rodič – Michaela Kadlecová – maminka od Julie Kadlecové (3 roky) 

OMLUVENI: 

rodič – Jaromír Staněk – tatínek od Martina Staňka (4roky) a Ondřeje Staňka (1 rok)  

provozní zaměstnankyně – Martina Sehnalová 



Ad b) Informovat rodiče, děti, zaměstnance školy o mezinárodním programu Ekoškola, konkrétně 

uvést příklady přínosu zapojení se do programu (přínos pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče) 

Objasnění motta na našich webových stránkách: „Vše, co potřebuji vědět, jsem se naučil v mateřské 

škole“ (Robert Fulghum) Vše, co v životě dělám, je otázkou návyků a ty se vytvoří do 6let. Návyk je 

naučená věc, učíme se děláním. A v životě je důležité dělat smysluplné věci a co je pro dítě 

smysluplnější, než se podílet na opravdovém životě dospělých. 

Co je to PROGRAM EKOŠKOLA? Mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby děti, rodiče a 

další dospělí snížili ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. My máme 

blízko k přírodě – environmentální profilace. 

Program Ekoškoly je ale ucelený systém, který vede k zlepšování školy a jejího okolí a vede děti 

k samostatnosti (učí je rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a 

konkrétních úkolů). 

Program vznikl v roce 1990 v Dánsku a v roce 2005 přišel do České republiky. K letošnímu roku je do 

programu zapojeno 300 ZŠ a SŠ. A co MŠ??? 

-> Evoluce (hodnotící výzkumy, které ověřují dopad programu na žáky. Výzkumy prokázaly, že 

Ekoškola rozvíjí šetrné chování žáků k životnímu prostředí a posiluje jejich přesvědčení, že svým 

jednáním mají možnost jeho stav ovlivnit. 

Přínos pro děti: Osvojí si jednoduché výzkumné metody – budou porovnávat, vážit, sledovat, 

poznávat jak vypadá prostředí, které je obklopuje, a společně s učiteli budou zaznamenávat, co 

v něm chtějí změnit. Budou hledat souvislosti a propojení mezi jednotlivými tématy Ekoškoly. 

Přínos pro zaměstnance školy: Zjistí slabé a silné stránky ekologického provozu jejich MŠ. Uvidí 

v souvislostech, co všechno ovlivňuje životní prostředí v jednotlivých tématech.  

Přínos rodičům: Seznámí se blíže s prostředím a problémy MŠ. Poznají více zaměstnance MŠ. Získají 

možnost ovlivnit činnost a tvář MŠ. Nové poznatky mohou uplatnit ve svých domácnostech. 

Více informací o celém programu Ekoškoly naleznete zde:  

www.eko-skolky.cz 

www.terezanet.cz 

 

ad c) Sestavit Ekotým, rozdělit funkce v Ekotýmu, nastavenit pravidla Ekotýmu, dohodnout datum 

příští schůzky Ekotýmu 

Koordinátor – Zuzana Stejskalíková 

Zapisovatel – Michaela Vaňurová 

Fotograf – Šárka Vránová, František Caletka 

Redaktor – Anna Kačíková 

Ekoškolní nástěnka – děti + učitelky 



Dohodnutá pravidla fungování Ekotýmu: 

Frekvence schůzek Ekotýmu: minimálně 3x za školní rok. Příští schůzka proběhne v měsíci prosinec, 

datum bude upřesněno. Způsob rozesílání zápisů a informací: e-mail .Členové Ekotýmu potvrdí 

přečtení e-mailu, předem musí omluvit nepřítomnost na schůzce. Struktura a přístupnost zápisů? 

Bude založena složka Ekoškoly, která bude přístupná členům týmu. Analýzy jednotlivých témat 

Ekoškoly budou zveřejněny na webu, plán činností a další informace na samostatné nástěnce pro 

program Ekoškola. Ekokodexy budou zveřejněny v místech nejpříhodnějších pro dané téma – např. u 

tématu Jídlo, bude ekokodex  viset v jídelně. 

 

Ad d) Představit metodiku sedmi kroků  

Ekoškola má skutečné ambice měnit chování dětí a dospělých. K této změně slouží metodika sedmi 

kroků, které byly členům Ekotýmu podrobně popsány. Je vypracována tak, aby respektovala zákl. 

4pilíře udržitelného rozvoje, tzn. – ekonomický, ekologický, sociální a kulturní. 

1. Ekotým 

2. Analýza 

3. Plán činností 

4. Sledování a vyhodnocení 

5. Environmentální výchova ve výuce 

6. Informování a spolupráce 

7. Ekokodex 

 

 

 



Ad e) Představit čtyři témata v rámci programu Ekoškoly, vysvětlit, proč začínáme tématem 

Prostředí 

Čtyři témata Ekoškoly, která bychom měli společně v následujících dvou letech zpracovat – v jednom 

roce se budeme zabývat dvěma tématy. Témata jsou ale úzce propojena a prolínají se. 

JÍDLO: Děti zjišťují původ potravin. Pochopí, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější 

k životnímu prostředí. Seznámí se s biopotravinami, fair trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. 

Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují vlastní zeleninu, 

ovoce nebo bylinky. Učí se sami připravovat si jídlo. 

PROSTŘEDÍ:  Děti se zaměřují na vnitřní a vnější prostředí MŠ, zkoumají ho z hlediska 

environmentálního, ale i estetického a pocitového. Hledají, z jakých materiálů jsou vyrobeny jejich 

hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají v MŠ rostlin a kdo je zalévá. Navrhují 

možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit.  Stejný úkol mají v péči o zvířata. Vyjadřují se 

k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly změnit. Navrhují úpravy v MŠ, úpravy zahrady, zapojují se do 

pěstování bylin a zeleniny. 

ODPADY: Děti se seznámí s principem 3R (Redukce, Reuse, Recycle). Pracují s odpadovým 

materiálem a využívají ho k tvůrčím činnostem. Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a co se 

s vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jak by ještě bylo možné třídění zlepšit. 

Seznamují se s tím, kde jsou koše na odpad umístěné, mohou hodnotit vhodnost jejich umístění a 

navrhují možná označení košů a tvorbu informačních materiálů o třídění ve škole pro ostatní. 

VODA: Děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda 

v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Ve škole hledají možné úspory vody. Mohou 

např. vytvářet cedulky upozorňující na šetření vodou při čištění zubů nebo při splachování na 

toaletách. V tématu jsou vedeny k přemýšlení nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou, 

zjišťují, jakou vodu ve školce pijí. Seznámí se s principy šetrného úklidu a přemýšlejí, co z toho mohou 

aplikovat ve škole. 

Školky, zapojené do tohoto programu „nováčkům“ doporučují začít tématem Prostředí. Za důležité 

považují zhodnotit také pocitovou stránku – jak se rodiče i děti ve školce cítí (bezpečnost, barevnost, 

světlost atp.) Proto tedy i my budeme nejprve zpracovávat téma Prostředí. 

 

Ad f) Úkol pro děti z Ekotýmu – nakreslit místo, které mají ve školce nejraději, s čím si nejraději 

hrají 

Pomůcky: tvrdý papír, pastelky… děti by pak měly za úkol popsat celému Ekotýmu, co nakreslily 

 

 

 

 

Ad g) Analýza silných a slabých stránek naší mateřské školy, která se vztahuje k tématu Prostředí 



Otázky ke zpracování analýzy současného stavu školy k tématu Prostředí (z metodické příručky pro 

učitele MŠ). Přemýšleli jsme nad silnými a slabými stránkami školy, které nám sloužily jako podklad 

k realizaci 3. kroku plánu činností. 

1) Jaké máte umístění školy? 
2) Jak se návštěvníci školy orientují v budově? 
3) Máte ve škole a na školním pozemku rostliny? Je místo, kde vám rostliny chybí a přitom by tam 
mohly být? 
4) Jaký máte pocit ze školy, vstupu a chodby? 
5) Máte pocit, že je před MŠ a v MŠ pořádek? 
6) Je výzdoba ve třídách a na chodbách dostačující? 
7) Jaký mají vliv děti na výzdobu? 
8) Jsou nástěnky umístěny ve výšce očí? 
9) Máte v MŠ hračky z přírodních materiálů? (FSC z certifikovaných lesů (ekologické)) 
10) Jaké máte prvky přírodní zahrady na školním pozemku? 
11) Cítí se Vaše dítě bezpečně? 
12) Chodíte s dětmi ven každý den? 
13) Využíváte ve škole přírodní hřiště nebo hřiště využívající přírodní prvky? 
14) Jaké mají děti oblíbené aktivity a hračky na hřišti? 
15) Máme živá zvířata v MŠ? 
 

+ - 
Vesnická MŠ, samostatná MŠ U MŠ není přechod 

Blízko k přírodě MŠ nemá zabezpečený vstup 

Zahrada u MŠ Zahrada je i obecní (pro veřejnost) 

Rekonstrukce horního patra Chybí zábradlí před vstupem do MŠ 

Prvky přírodní zahrady (vodoteč, vrbový 
domeček, zvonkohra, blátivá kuchyně, hliněný 
kopec) 

Ve vstupní chodbě není zástěna – vstup přímo 
do šatny, kde na děti z venku táhne, když se 
převlékají 

Hezká výzdoba nástěnek Chybí orientační cedule v MŠ 

Nadšené učitelky se zájmem o přírodu a ekologii Chybí provozní řád zahrady 

Chodíme ven za každého počasí Nemáme kde čistit špinavou obuv 

Ve školce je už velké množství dřevěných hraček, 
pískovna, ponk s nářadím, kostkoviště 

Smutné chodby – chybí fotografie 

Tělocvična v MŠ (hřiště naproti MŠ) Nejsou nástěnky ve výšce očí dětí 

Samostatná ložnice, jídelna Z důvodu plánového budování hřiště pro 
dvouleté děti byla zrušena bylinková a 
zeleninová zahrádka 

Ve školce máme rybičky Chybí ovocné stromy 

 Nevyužitý potenciál zahrady (chybí ovocné 
stromy, broukoviště, hmyzí domeček, motýlí 
zahrada, pocitový chodníček, atp.) 

 Pouze dvě květiny ve třídě Včeliček 

  

  

  

  

  

  



h) Plán činností vycházející z analýzy Prostředí, definování konkrétních úkolů do příští schůzky 

Ekotýmu 

 

ÚKOLY 

1. Najít prostor (ve výšce dětských očí) na EKOŠKOLNÍ nástěnku příp. další nástěnky (děti i dospělí do 

20.11.) 

2. Orientační cedule (vyrobí děti) 

3. Apelace -> obec -> zabezpečení vstupu, zábradlí před MŠ, provozní řád hřiště 

4. Rozveselit chodby 

5. Zamyslet se nad možným řešením nevhodného řešení vstupní chodby, navrhnout do příští schůzky 

řešení 

6. S dětmi zpracovat tematický blok Květiny v MŠ 

7. Dát i ostatním dětem za úkol nakreslit: 

    - oblíbené místo ve třídě 

    - neoblíbené -//- 

    - oblíbené místo na zahradě 

    - co by na zahradě chtěli (ukázat předem různé prvky přírodní zahrady) 

8. Dát rodičům od Berušek a rodičům a dětem z EKOTÝMU „slepou mapu“ plánované zahrádky a 

poprosit je, aby s dětmi načrtli, co rádi by na zahrádce měli. 

 

Ad i) Kontakty na členy Ekotýmu 

 

Zuzana Stejskalíková: ZuzkaStejskalikova@seznam.cz, tel.: 773 166 311 

Michaela Vaňurová: VanurovaMichaela@seznam.cz 

Šárka Vránová: skola.mil@atlas.cz 

Michaela Němcová - radamisa@seznam.cz 

Anna Kačíková – anna.kacikova@seznam.cz 

Michaela Kadlecová – michaela.kaskova@email.cz 

Jaromír Staněk – stanekJ73@seznam.cz 


