
2. PORADA V PROGRAMU EKOŠKOLA 

 

Datum schůzky: 10. 12. 2015 

Plán schůzky: 

a) Doplnění, připomínkování analýzy silných a slabých stránek naší mateřské školy, 

které se vztahují k tématu Prostředí 

b) Zhodnocení splněných úkolů z 1. porady Ekotýmu  

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

schůzky Ekotýmu 

d) Dohodnutí data 3. porady Ekotýmu 

 

 PŘÍTOMNI: 

učitelka (Koordinátorka Ekoškoly) – Zuzana Stejskalíková  

učitelka (Zapisovatelka Ekoškoly) – Michaela Vaňurová 

ředitelka MŠ (Fotografka Ekoškoly) – Šárka Vránová 

rodič  (Redaktorka Ekoškoly) - Anna Kačíková 

rodič – Michaela Němcová  

rodič – Michaela Kadlecová  

rodič (zastupitel obce Milenov) – Jaromír Staněk  

Na první schůzce jsme zjistili, že dělat společnou schůzku dospělých členů a dětí z Ekotýmu 

je velmi náročné, proto se schůze dětí z Ekotýmu bude konat samostatně v době normálního 

provozu MŠ (v době odpoledního odpočinku). 

OMLUVENI: 

provozní zaměstnankyně – Martina Sehnalová 



Ad a) Doplnění, připomínkování Analýzy silných a slabých stránek naší mateřské školy, 

které se vztahují k tématu Prostředí 

Analýza silných a slabých stránek k tématu prostředí, kterou jsme prováděli na první schůzce 

Ekotýmu, byla členům Ekotýmu rozeslána e-mailem. Na druhé schůzce Ekotýmu jsme ji 

připomínkovali a doplnili. 

+ - 

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, kam na děti z venku táhne, když se 

převlékají. Mají mokré ponožky od mokré 

podlahy. 

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, děti mají 

v MŠ pogumované bundy, kalhoty a holinky 

Nemáme kde a čím čistit špinavou obuv 

Ve školce je už velké množství dřevěných 

hraček, pískovna, ponk s nářadím, 

kostkoviště. Školka pořizuje hračky 

s certifikací FSC. 

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. 

Učíme děti pracovat a tvořit z přírodnin – 

učíme je hledat využití v polytechnické 

výchově, v HV, VV… Přírodninami také 

společně zdobíme interiéry MŠ, vstup do MŠ. 

Nevyužitý potenciál zahrady (broukoviště, 

hmyzí domeček, motýlí zahrada, pocitový 

chodníček, ptačí budky, krmítka atp.) 



Většina kulturních programů a výletů má 

environmentální tematiku. 

Ve školce jsou pouze dvě květiny ve třídě 

Včeliček. 

Vedeme děti ke kladnému vztahu k pohybu – 

každodenní cvičení na vycházkách (za 

silného deště, inverze a mrazu pod -10°C 

cvičení v tělocvičně). Školka organizuje kurz 

plavání, lyžařský kurz, školu v přírodě s 

ozdravným charakterem. Školka organizuje 

vlastní zimní olympijské hry. 

Chybí služby, které by určovaly, kdo z dětí se 

o zvířátka a květiny stará. 

Environmentální výchova se promítá do 

všech výchov v MŠ a je součástí téměř každé 

řízené činnosti. 

Chybí nějaká celoroční „zásobárna“ 

přírodnin, která by byla dostupná dětem 

k individuálnímu tvoření. 

Škola je zapojena do programu Step by Step 

(známého jako Začít spolu), který klade důraz 

na individuální přístup k dítěti. Třída 

Včeliček je členěna na tzv. centra aktivit. 

Dítě má možnost vlastní volby, je vedeno 

k přijímání odpovědnosti. 

Školka nepoužívá úsporné žárovky – jeden 

vypínač rozsvěcuje celé spodní patro, na 

toaletách se často svítí i v nepřítomnosti dětí. 

 

Jsme samostatná vesnická MŠ, nacházející se blízko k přírodě. V létě v roce 2014 

proběhla kompletní rekonstrukce horního patra třídy Včeliček a sociálního zařízení ve třídě 

Berušek. Obec plánuje dokončení rekonstrukce spodního patra na léto 2016. Je potřeba 

vyměnit vstupní dveře, okna, udělat fasádu, srovnat zvlněné podlahy, označit budovu cedulí 

mateřská škola. Obec chce k rekonstrukci využít dotací EU, čeká na schválení. U mateřské 

školy máme zahradu, ta je přístupná i pro veřejnost, proto si tam nemůžeme nechávat hračky, 

stavby - do druhého dne nám nevydrží. V létě 2015 jsme řešili s paní starostkou nevhodné 

chování dětí z obce na zahradě. Chybí zde provozní řád, na který bychom mohli poukázat 

v případě, že by se někdo choval nevhodně. 

V roce 2015 vznikly ne zahradě přírodní prvky (vodoteč, vrbový domeček, zvonkohra, 

blátivá kuchyně, hliněný kopec), kterými jsme se inspirovaly na školeních v jiných 

mateřských školách v ČR i v zahraničí. Pobyt na zahradě by neměl být organizovaný 

učitelkami, ale vybízet ke spontánním hrám a činnostem dětí. Toho lze dosáhnout jen za 

pomocí vhodných prvků či „stanovišť, které děti dostatečně zabaví, zaujmou. Děti potřebují 



zkoumat, objevovat, tvořit, učit se plánovat, pracovat a ne jen přebíhat od jedné průlezky ke 

druhé. Proto bychom chtěli dětem takové podnětné prostředí pomocí přírodních prvků 

vytvořit a zahradu v budoucnu doplnit o tyto prvky: broukoviště, ptačí budky či krmítka, 

hmyzí domeček, motýlí zahrada, pocitový chodníček, baldachýn, ponk, úschovný domeček, 

bylinková zahrádka, ovocné stromy, atp.). Na zahradě je velká průlezka s pohyblivým 

mostem, která je nevhodná pro děti do 3 let. Naše MŠ přijímá děti již od 2 let a v počtu 40 

dětí je obtížné uhlídat, zda na průlezku nevylezlo mladší dítě. Z důvodu bezpečnosti by v roce 

2016 měla vzniknout zahrada pro Berušky umístěná před MŠ. V těchto prostorách se 

nacházela bylinková a zeleninová zahrádka, která tedy musela být zrušena. Bylinková a 

zeleninová zahrádka bude časem nově vytvořena ve velké zahradě. Počkáme ale, zda obec 

dostane dotace z EU a zda se bude dělat fasáda. 

Chodíme ven za každého počasí, děti mají v MŠ pogumované oblečení, gumáky. 

Pomocí kovových vzpěr mezi dveřmi do tělocvičny vznikla šatna na toto pogumované 

oblečení a nechali jsme si na zakázku vyrobit stojany na gumáky. Stále nám chybí zábradlí 

před vstupem do MŠ. Děti ze třídy Berušek neumí chodit po schodech, nemají se čeho chytit a 

musíme je snášet jedno po druhém. Tento problém vnímají i starší lidé, kteří by se potřebovali 

přichytit při chůzi do schodů. Naproti MŠ je prostorné multifunkční hřiště, kam si čas od času 

chodíme hrát, pořádáme zde různé akce, bohužel u školy není přechod a přecházení je 

obtížné, obzvláště s dětmi ze třídy Berušek, které chodí pomalu. Školka se nachází navíc 

v zatáčce, lidé zde nedodržují předepsanou rychlost 50km/h. Chodíme ven i za mírného deště. 

Nemáme si ale kde čistit špinavou obuv, když přijdeme z procházky. Gumáky čistíme 

v kalužích, na zahradě v lavoru či pod proudem vody z hadice, popřípadě otíráme dětem boty 

o trávu. Ani přede dveřmi není funkční rohož na čistění obuvi.  

Ve vstupní chodbě není zástěna, je zde přímý vstup do šatny, kam na děti z venku 

táhne, když se převlékají.  Rodiče si stěžují na zimu na chodbách. Bohužel, dokud se 

nevymění dveře a okna, tak na chodbě teplota nepřesáhne 16°C. Dveře jsou staré, pocházejí 

z roku 1939. Děti donesou na botách vodu a špínu, kterou poté vytřou ponožkami. Při 

oblékání a vysvlékání sedí často na studené podlaze. 

Mateřská škola je od 6:30 do 8:00 a od 14:00 do 16:00 všem přístupna – Kdokoli 

může kdykoli v tomto čase vstoupit bez ohlášení do MŠ. Hlavně hrozí nebezpečí, že nám 

uteče nějaké dítě ven z budovy.  



V MŠ chybí orientační cedule, které poradí dětem i dospělým, kde se nachází jaká 

místnost. Dále chybí fotografie učitelek a zaměstnanců MŠ. Chybí fotografie dětí, které by 

všem napověděly, že jsme školka s environmentální profilací a vytvořily by také příjemnou 

rodinnou atmosféru. Nástěnky sice máme, dle rodičů, pěkně ozdobené, ale nejsou ve výšce 

dětských očí. Environmentální výchova se promítá do všech výchov v MŠ a je součástí téměř 

každé řízené činnosti. Většina kulturních programů a výletů má environmentální tematiku. 

Učíme děti pracovat a tvořit z přírodnin. Učíme je hledat využití v polytechnické výchově, 

v Hv, Vv a dalších. Přírodninami také zdobíme interiéry MŠ a venkovní vstup do MŠ. Mnoho 

nasbíraných přírodnin je umístěno ve skladě v ředitelně, který není dětem přístupný 

k individuálnímu tvoření. Vedeme děti ke kladnému vztahu k pohybu. Denně cvičíme na 

vycházkách (za silného deště, inverze a mrazu pod -10°C cvičíme v tělocvičně). Školka 

organizuje kurz plavání, lyžařský kurz, školu v přírodě s ozdravným charakterem. Školka 

organizuje také vlastní zimní olympijské hry. 

Škola je od roku 2014 zapojena do programu Step by Step (známého jako Začít spolu), 

který klade důraz na individuální přístup k dítěti. Třída Včeliček je členěna na tzv. centra 

aktivit. Dítě má možnost samostatného rozhodování, vlastní volbu a je vedeno k přijímání 

odpovědnosti za ni.  

Ve třídě Včeliček je akvárium s rybičkami, ve třídě Berušek žádné zvíře není. Živé 

rostliny jsou pouze ve třídě Včeliček. Chybí rozpis „služeb“, který by pomáhal zpřehlednit, 

kdo a kdy o rybičky a rostliny pečuje.  

Škola nepoužívá úsporné žárovky – jeden vypínač rozsvěcuje celé spodní patro, na 

toaletách se často svítí i v nepřítomnosti dětí.  

 

Ad b) Zhodnocení splněných úkolů z 1. porady Ekotýmu 

ÚKOLY √/X*  

1. Najít prostor (ve výšce dětských očí) na EKOŠKOLNÍ nástěnku příp. další nástěnky √ 

2. Orientační cedule (vyrobí děti) X 

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

4. Rozveselit chodby, opticky snížit strop √ 

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



příští schůzky řešení 

6. S dětmi zpracovat tematický blok Květiny v MŠ X 

7. Dát i ostatním dětem za úkol nakreslit: 

    - oblíbené místo ve třídě 

    - neoblíbené místo ve třídě 

    - oblíbené místo na zahradě 

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

 

X 

X 

X 

X 

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

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

√/X 

* √ - splněno / X – nesplněno 

 

Ad 1) Najít prostor (ve výšce dětských očí) na EKOŠKOLNÍ nástěnku příp. další 

nástěnky (děti i dospělí do 20.11.) – √ splněno                                                                               

Tento úkol byl časově omezen do 20.11.2015. Prostor pro Ekoškolní nástěnku jsme 

našli na chodbě za šatnou třídy Včeliček pod schody u branky k Beruškám, kde jsou 

informace dostupné pro děti i dospělé, kteří jdou do třídy Berušek nebo Včeliček. Další 

nástěnka bude ve výšce dětských očí po rekonstrukci šatny Včeliček, informace viz Ad 5. 

Ad 2) Orientační cedule (vyrobí děti) – X nesplněno                                                            

Tento úkol je prozatím nesplněný, jeho realizace by měla proběhnout v nejbližším 

termínu, resp. v měsíci únoru 2016. 

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

hřiště – X nesplněno                                                                                                                    

Z důvodu nepřítomnosti pana Staňka na 1. poradě Ekotýmu byl tento úkol předmětem jednání 

2. porady. Pan Staněk slíbil, že se touto otázkou budou na zastupitelstvu zabývat v nejbližším 

možném termínu. 

Ad 4) Rozveselit chodby - √ splněno                                                                                     

Na vstupní chodbě (v šatně Včeliček) přibyl provázek, na kterém jsou zavěšené 

vločky, tím se opticky snížil strop. Do temné chodby před třídou Berušek byla umístěna 

vánoční světýlka. Přibyla barevná Ekonástěnka a spoustu vánočních výtvorů a dekorací. 



Ad 5) Zamyslet se nad možným řešením nevhodného řešení vstupní chodby, 

navrhnout do příští schůzky řešení - √ splněno                                                                         

Koordinátorka Ekoškoly paní učitelka Zuzana Stejkalíková se ujala úkolu a ukázala 

nám zpracovaný projekt nové vstupní chodby, šatny Včeliček a Berušek. Paní ředitelka Šárka 

Vránová požádala o pomoc pana Beránka, který vlastní dřevařskou firmu a který nám nový 

nábytek vyrobí a zdarma věnuje nejpozději do konce měsíce února. (plán vstupní chodby viz 

příloha č. 2) 

Ad 6) S dětmi zpracovat tematický blok Květiny v MŠ – X nesplněno  

Tento úkol byl přesunutý, až bude téma aktuální, tedy na roční období jaro. 

 Ad 7) Dát i ostatním dětem za úkol nakreslit oblíbené/neoblíbené místo ve třídě, 

oblíbené místo na zahradě, ukázat jim možné prvky přrodní zahrdy a nechat je vybrat 

s a nakreslit, co by se jim nejvíce líbilo – X nesplněno                                                                    

Z důvodu nacvičování na Vánoční besídku nebyly úkoly splněny, a tudíž byly 

přesunuty na měsíc leden. 

Ad 8) Dát rodičům Berušek a rodičům a dětem z EKOTÝMU „slepou mapu“ 

plánované zahrádky a poprosit je, aby s dětmi načrtli, co by na zahrádce měli rádi. – 

částečně splněn              

Slepá mapa plánované zahrádky pro třídu Berušek byla zavěšená na nástěnce 

Ekoškoly s prosbou o nápady a rady. Bohužel jeden člověk si zatím vzal mapu, kterou 

prozatím nevložil zpět do složky. Proto jsme se rozhodli na začátku měsíce ledna vložit 

rodičům Berušek do vzkazníku, tzv. „Tiché pošty“, slepou mapu i s prosbou, aby společně 

s dětmi vymysleli, které prvky by si na zahradě přáli. 

 

 

 

 

 



Ad c) Plán činností vycházející z analýzy Prostředí, definování konkrétních úkolů do 

příští schůzky Ekotýmu 

ÚKOLY:  

1. Změnit styl výuky na zahradě – dítě si samo musí najít 

smysluplnou činnost, učitelka pouze dozoruje, dává 

prostor k vlastní iniciativě, tvořivosti, spontánní hře 

Všechny učitelky 

2. Provést statistické srovnání docházky (školní rok 

2014/2015 a 2015/2016). Zjistit, zda má chození na 

vycházky za každého počasí vliv na nemocnost dětí. 

Paní učitelka Michaela 

Vaňurová 

3. Formou dopisu požádat společnost SSI SCHÄFER s.r.o. 

o sponzorský dar na zábradlí před vstupem do MŠ. 

Paní Kačíková 

4. Prezentovat obci názory rodičů a učitelek týkající se 

zabezpečení vstupu do MŠ. „Raději upřednostníme 

zabezpečení a upustíme od podlah“, shodují se učitelky i 

rodiče. 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

5. Sledovat jaké mají zabezpečení u jiných MŠ a ZŠ - 

osvětlený přechod u školy, snížení rychlosti na 40, 

značka „Pozor děti“ 

Pan Staněk projedná s paní 

starostkou 

6. Před MŠ by měly vzniknout parkovací místa Pan Staněk bude informovat, 

zda bylo schváleno 

zastupitelstvem 

7. Zábradlí před MŠ by mělo mít plné desky, aby děti 

neprolézaly do vozovky 

Pan Staněk projedná s paní 

starostkou 

8. Používání výstražných vest dětmi. Nechat na vesty 

natisknout logo naší MŠ – v průběhu ledna 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

9. Vytvoření ptačí budky nebo krmítka (formou domácího 

tvoření pro rodiče s dětmi do konce února) 

Paní učitelka Zuzana 

Stejskalíková 



10. Vyfocení zaměstnanců školy – pro orientaci rodičů, 

prarodičů a jiných návštěvníků (únor) 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

11. Do plánu šatny by měl přibýt věšák pro rodiče (viz bod 

níže) 

 

12. Šatnu pro učitelky přemístit do vestavěné skříně místo 

Martiny Sehnalové (provozní). U Berušek tak vznikne 

prostor pro rodiče a děti – v průběhu ledna 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

13. Na stěnu ve vstupní chodbě umístit dřevěnou „nástěnnou 

hru“, která by zabavila mladší sourozence, když se starší 

dítě obléká 

Paní Němcová zkusí požádat 

firmy o sponzorský dar 

14. Pořídit pro mladší sourozence dětí (kojence) 

autosedačku na „odložení“. 

Paní učitelka Zuzana 

Stejskalíková 

15. Pořídit zvířátko do třídy Berušek Paní učitelka Zuzana 

Stejskalíková 

16. Vytvořit služby, které by určovaly, kdo z dětí se o 

zvířátka a květiny bude starat 

Paní učitelka Zuzana 

Stejskalíková, paní ředitelka 

Šárka Vránová 

17. Z důvodu služeb (viz bod výše) a většího komunitního 

cítění přejít ze systému značek dětí na fotografie dětí. 

Věci a místa dětí už nebudou označována kreslenými 

značkami, ale jejich fotografiemi – únor 2016 

Paní učitelka Michaela 

Vaňurová, paní ředitelka 

Šárka Vránová 

18. Na poradě pedagogických pracovníků se zaobírat 

možností výměny některý žárovek za úsporné. Zvážit 

také vytvoření dětské služby, která by zhasínala na 

chodbě a na toaletách 

Všechny učitelky 

19. Nad pískoviště dát polykarbonát (průhledný, lehký, 

nerozbitný), aby na něj nepršelo a děti si mohly hrát po 

dešti 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

projedná s paní starostkou 



20. Nástěnky na pohledy a přání rodičů a dětí – vymyslet 

kde 

Paní učitelka Zuzana 

Stejskalíková 

21. Čtyři velké fotky dětí do chodby, abychom ukázali, 

jakým směrem vedeme děti – poslat paní Kačíkové, 

vytiskne to, koupit rámečky 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

22. „V rámci jedné akce“ přidělat zásuvky ve spodním patře 

a ke dveřím, kde se budou promítat fotografie dětí na 

fotorámečku/tabletu 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

23. Vytvoření nástěnky pro děti - u Včeliček - před dveřmi 

na WC 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

24. Vytvoření nástěnky pro děti - u Berušek - ve třídě za 

dveřmi  

Paní učitelka Zuzana 

Stejskalíková 

25. Na nástěnky budou používány velké magnety s fotkami 

dětí – magnety z jogurtů 

Paní Kačíková 

26. Kartáčový čistič na obuv stojí 3 500,- Pan Grulich nabídl, že z jeho 

firmy donese podobný na 

zkoušku 

27. Objednání funkční rohože před vstupní dveře do MŠ Paní ředitelka Šárka Vránová 

28. Objednání koberců do šaten, zajištění položení koberců Paní ředitelka Šárka Vránová 

29. Objednání nalepovacích velkých nástěnek do šaten Paní ředitelka Šárka Vránová 

30. Vytvoření záložky Ekoškola na webu MŠ Paní Kačíková 

31. Většina kulturních představení a výletů má 

environmentální charakter. Pokusit se vybírat tak, aby 

VŠECHNA divadla, programy a akce měly 

environmentální tematiku. Dejte nám vždycky „EKO 

ECHO“, pokud se o takové akci dozvíte 

celý Ekotým 

32. Děti by především měly poznat svou obec, své okolí. Paní Němcová 



Exkurzi do pekárny 

33. V lednu donese do školky štěňátka Paní Kadlecová 

34. Zvážit prozatimní umístění cedule „Mateřská škola“ na 

plot zahrady 

Paní ředitelka Šárka Vránová 

projedná s paní starostkou 

35. Hračky a didaktické pomůcky v budoucnu kupovat jen 

s certifikací FSC a Faretrade 

Všechny učitelky 

36. Vytvoření Ekokodexu Děti z Ekotýmu 

 

Ad l) Dohodnutí data 3. porady Ekotýmu 

Datum 3. porady si domluvíme e-mailem po poradě učitelek, tj. nejpozději 13. 1. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1: 

Šatna pro pogumy, stojan na gumáky 

 

 



Příloha č. 2: 

Návrh upravené vstupní chodby 

 


