
3. PORADA V PROGRAMU EKOŠKOLA 
 
Datum schůzky: 22. 03. 2016 
Plán schůzky: 

a) Zhodnocení splněného plánu činností vycházejících z analýzy Prostředí z 2. porady 
Ekotýmu  

b) Vyhodnocení nákresů zahrádky Berušek 
c) Dohodnutí data 4. porady Ekotýmu 

 
 PŘÍTOMNI: 
učitelka (Koordinátorka Ekoškoly) – Zuzana Stejskalíková  
učitelka (Zapisovatelka Ekoškoly) – Michaela Vaňurová 
ředitelka MŠ (Fotografka Ekoškoly) – Šárka Vránová 
rodič (Zastupitel obce Milenov) – Jaromír Staněk  
rodič (Redaktorka Ekoškoly) – Anna Kačíková 
 
OMLUVENI: 
provozní zaměstnankyně – Martina Sehnalová 
rodič – Michaela Němcová  
rodič – Michaela Kadlecová  
 
 
 
 



Ad a) Zhodnocení splněného plánu činností vycházejících z analýzy Prostředí z 2. 
porady 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 

Místo zahrady máme alternativu tzv. 
Pohádkový les, kde se nám tato změna daří, 
na zahradu v zimním období nechodíme, 
s paní starostkou se musíme domluvit na 
přidání více přírodních prvků – paní ředitelka 
Šárka Vránová 

X 

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 

Není zřejmé, zda mají vycházky za každého 
počasí vliv na nemocnost dětí, jelikož některé 
z nich nejsou nemocné, pouze si je rodiče 
nechávají doma. Psát k docházce značky D 
(dovolená, návštěva doktora), N (nemoc) pro 
přesnější statistiku – všechny učitelky 

X 

3. Formou dopisu požádat společnost SSI 
SCHÄFER s.r.o. o sponzorský dar na 
zábradlí před vstupem do MŠ - Paní 
Kačíková 

Dopis napsán, firma se zatím se neozvala X 

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 

Schváleno - Paní ředitelka donesla paní 
starostce kalkulaci na bezpečnostní systém od 
pana Šlosara, paní starostka se mu ozve a 
domluví s ním spolupráci 

√ 

5. Sledovat jaké mají zabezpečení u jiných 
MŠ a ZŠ - osvětlený přechod u školy, 
snížení rychlosti na 40, značka „Pozor 
děti“, nová parkovací místa - Pan Staněk 

Zastupitelstvo se na návrh pana Staňka tímto 
problémem zabývalo. Před MŠ vznikne 
několik parkovacích míst. Pozemek není 
obecní, musí se nejdříve vykoupit.  Přechod, 
osvětlení přechodu a značky se budou řešit až 

√ 



projedná s paní starostkou po parkovacích místech. Pan Staněk nás bude 
informovat, jak se situace vyvíjí. 

6. Zábradlí před MŠ by mělo mít plné 
desky, aby děti neprolézaly do vozovky - 
Pan Staněk projedná s paní starostkou 

Schváleno √ 

7. Používání výstražných vest dětmi. 
Nechat na vesty natisknout logo naší MŠ 
– v průběhu ledna - Paní ředitelka Šárka 
Vránová 

Natisknout v REPROTECHU X 

8. Vytvoření ptačí budky nebo krmítka 
(formou domácího tvoření pro rodiče 
s dětmi do konce února) - Paní učitelka 
Zuzana Stejskalíková 

Splněno √ 

9. Vyfocení zaměstnanců školy – pro 
orientaci rodičů, prarodičů a jiných 
návštěvníků (únor) - Paní ředitelka Šárka 
Vránová 

Oslovit pana Cikánka – paní ředitelka Šárka 
Vránová 

X 

10. Do plánu šatny by měl přibýt věšák pro 
rodiče (viz bod níže) - Paní ředitelka 
Šárka Vránová 

Věšák pro rodiče vznikne po přemístění 
oblečení učitelek do skříně paní provozní 
Martiny Sehnalové  

X 

11. 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 

Skříň je objednána, čekáme, až přijde  X 

12. Na stěnu ve vstupní chodbě umístit 
dřevěnou „nástěnnou hru“, která by 
zabavila mladší sourozence, když se 
starší dítě obléká - Paní Němcová zkusí 

Rozjednáno asi se 2 sponzory  X 



požádat firmy o sponzorský dar 
13. Pořídit pro mladší sourozence dětí 

(kojence) autosedačku na „odložení“ - 
Paní učitelka Zuzana Stejskalíková 

Splněno √ 

14. Pořídit zvířátko do třídy Berušek - Paní 
učitelka Zuzana Stejskalíková 

Ve třídě Berušek bude králík a dva osmáci - 
během/po projektu o zvířatech – paní učitelka 
Zuzana Stejskalíková 

X 

15. Vytvořit služby, které by určovaly, kdo 
z dětí se o zvířátka a květiny bude starat - 
Paní učitelka Zuzana Stejskalíková, paní 
ředitelka Šárka Vránová 

Splněno, vložit služby na nástěnku do šatny - 
paní učitelka Míša Vaňurová 

√/X 

16. 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 

Splněno √ 

17. 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 

Splněno, pan Staněk vyměnil žárovky v celé 
MŠ za úsporné. Zářivky jsou úsporné, tudíž 
není potřeba dětské služby na zhasínání – je 
lepší nechat svítit celý den 

√ 

18. 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 

Nesplněno X 



19. Nástěnky na pohledy a přání rodičů a dětí 
– vymyslet kde - Paní učitelka Zuzana 
Stejskalíková 

 √ 

20. Čtyři velké fotky dětí do chodby, 
abychom ukázali, jakým směrem vedeme 
děti – poslat paní Kačíkové, vytiskne to, 
koupit rámečky - Paní ředitelka Šárka 
Vránová 

Vybrat 6 fotek z každé třídy, paní učitelka 
Zuzana Stejskalíková vybere ze třídy Berušek, 
paní ředitelka Šárka Vránová vybere ze třídy 
Včeliček 

X 

21. „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 

Splněno √ 

22. Vytvoření nástěnky pro děti - u Včeliček 
- před dveřmi na WC - Paní ředitelka 
Šárka Vránová 

Splněno √ 

23. Vytvoření nástěnky pro děti - u Berušek - 
ve třídě za dveřmi - Paní učitelka Zuzana 
Stejskalíková 

Splněno, přidána další nástěnka na chodbě 
vedle třídy Berušek (natažené lanko ve výšce 
očí dětí) 

√ 

24. Na nástěnky budou používány velké 
magnety s fotkami dětí – magnety 
z jogurtů - Paní Kačíková 

Splněno √ 

25. Kartáčový čistič na obuv stojí 3 500,- - 
Pan Grulich nabídl, že z jeho firmy 
donese podobný na zkoušku 

Z důvodu nefunkčnosti nám pan Stejskalík 
nám vyrobil nový – kartáčový čistič 

√ 

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

Splněno √ 

27. Objednání koberců do šaten, zajištění Splněno – domluvit se na poradě pedagogů, √/X 



položení koberců - Paní ředitelka Šárka 
Vránová 

kdo půjde první se obouvat, která třída, 
nemohou se obouvat všichni zároveň - paní 
ředitelka Šárka Vránová 

28. Objednání nalepovacích velkých 
nástěnek do šaten - Paní ředitelka Šárka 
Vránová 

Splněno √ 

29. Vytvoření záložky Ekoškola na webu MŠ 
- Paní Kačíková 

Splněno √ 

30. 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 

Splněno (zahradnictví, pekárna) √ 

31. Děti by především měly poznat svou 
obec, své okolí. Exkurzi do pekárny - 
Paní Němcová 

Splněno √ 

32. V lednu donese do školky štěňátka - Paní 
Kadlecová 

Neproběhne √ 

33. Zvážit prozatimní umístění cedule 
„Mateřská škola“ na plot zahrady - Paní 
ředitelka Šárka Vránová projedná s paní 
starostkou 

Nesplněno, objednat plechovou ceduli, jelikož 
tisk vyjde cenově stejně, ne-li dráž, popř. paní 
Trefilová (babička) pracuje v tiskárně, mohla 
by nám zajistit levnější polep – paní ředitelka 
Šárka Vránová 

X 

34. Hračky a didaktické pomůcky 
v budoucnu kupovat jen s certifikací FSC 
a Faretrade - Všechny učitelky 

Splněno, hraček i didaktických pomůcek 
máme dostatek. Výjimečně kupovat pouze 
didaktické pomůcky. 

√ 

35. Vytvoření Ekokodexu - Děti z Ekotýmu V budoucnu X 



36. Myčka v kuchyni – paní ředitelka Šárka 
Vránová 

Myčka bude zakoupena a zapojena až po 
rekonstrukci spodního patra MŠ – paní 
ředitelka Šárka Vránová 

X 

37. Opravení světel v koupelně Berušek a 
v hasičárně – špatný kontakt – paní 
ředitelka Šárka Vránová 

Pan Staněk to nedokáže opravit, je nutné 
objednat firmu, která se specializuje na 
zářivky – paní ředitelka Šárka Vránová 

X 

* √ - splněno / X – nesplněno 
 
Ad b) Vyhodnocení nákresů zahrádky Berušek 
Na třídní schůzce jsme rodičům rozdali plán zahrady Berušek, aby nám nakreslili prvky, které 
by se jim na zahradě líbily. Na schůzi Ekotýmu byly tyto nákresy prohlédnuty a rozhodli jsme 
se pro tyto prvky: přírodní domeček, pískoviště, plachta na pískoviště, stůl uprostřed 
pískoviště, polohovací slunečník, lavička s úložným prostorem pro hračky, králíkárna. 
Vyvýšená „cetrisová“ zahrádka – paní Kačíková navrhla, že by nám s manželem vyrobili na 
školní zahradu záhony na byliny a zeleninu, které by byly vyvýšené, tudíž vhodné pro děti. 
Nápad se nám velice líbil, ale realizace byla odložena až po rekonstrukci budovy MŠ. 
Ab c) Dohodnutí data 4. porady Ekotýmu 
Datum 4. porady Ekotýmu si domluvíme e-mailem při zaslání zápisu z 3. porady Ekotýmu. 


