
 
 

4. PORADA V PROGRAMU  EKOŠKOLA 
 
Datum schůzky: 29.6.2016 
Plán schůzky:  
a) Zhodnocení splněného plánu činností vycházejících z analýzy Prostředí z 3. 

porady Ekotýmu 
b) Úvod k tématu Jídlo 
c) Analýza silných a slabých stránek naší mateřské školy, která se vztahuje 

k tématu Jídlo 
d) Plán činností vycházející z analýzy Jídlo, definování konkrétních úkolů do 

příští schůzky Ekotýmu 
e) Termín příští 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 

rodič – Michaela Němcová  

rodič – Michaela Kadlecová  

Eliška Kadlecová 

Julie Kadlecová 

Klára Kačíková 

Vojtěch Stejskalík 

 

OMLUVENI: 

provozní zaměstnankyně – Martina Sehnalová 

 



 
 

Ad a) Zhodnocení splněného plánu činností vycházejících z analýzy Prostředí z 3. 

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 

Sehnat staré regály/skříně na uschování 

hraček, nářadí, papírů, kříd – umístění do 

uličky za budovu MŠ – Paní učitelka Zuzana 

Stejskalíková 

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 neozvala. Společnost 

SOM nám vyrobí zábradlí – napsat žádost - 

paní Michaela Němcová; pan Staněk navrhne 

paní starostce tuto společnost, paní starostka 

žádost podepíše a odešle 

7. Používání výstražných vest dětmi. 

Nechat na vesty natisknout logo naší MŠ 

– v průběhu ledna - Paní ředitelka Šárka 

Vránová 

Natisknout v REPROTECHU – paní ředitelka 

Šárka Vránová nachystá, odešle logo e-

mailem, požádáme některého z Hranických 

rodičů o odvezení a následné vyzvednutí 

10. Do plánu šatny by měl přibýt věšák pro 

rodiče (viz bod níže) - Paní ředitelka 

Šárka Vránová 

Označení věšáku pro rodiče – Paní učitelka 
Zuzana Stejskalíková 

 

12. 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 

Domluvit se, jaké herní prvky požadujeme – 

vyberou společně všechny učitelky 

14. Pořídit zvířátko do třídy Berušek a 

Včeliček 

Dodělat informační cedule ke zvířatům – Paní 
ředitelka Šárka Vránová (Včeličky)  

18. Nad pískoviště dát polykarbonát 

(průhledný, lehký, nerozbitný), aby na 

Polykarbonát prodávají levně ve Slavíči – 
Paní učitelka Zuzana Stejskalíková 



 
 

něj nepršelo a děti si mohly hrát po dešti 

- Paní ředitelka Šárka Vránová projedná 

s paní starostkou 

 

33. Zvážit prozatímní umístění cedule 

„Mateřská škola“ na plot zahrady - Paní 

ředitelka Šárka Vránová projedná s paní 

starostkou 

Objednat plechovou ceduli – paní ředitelka 

Šárka Vránová 

35. Vytvoření Ekokodexu k tématu Prostředí 

- Děti z Ekotýmu 

Výtvarně ztvárnit s dětmi- Paní ředitelka 

Šárka Vránová 

36. Myčka v kuchyni – paní ředitelka Šárka 

Vránová 

Myčka bude zakoupena a zapojena až po 

rekonstrukci spodního patra MŠ v příštím roce 

– paní ředitelka Šárka Vránová 

37. Opravení světel v koupelně Berušek a 

v hasičárně – špatný kontakt – paní 

ředitelka Šárka Vránová 

Objednat firmu, která se specializuje na 

zářivky – paní ředitelka Šárka Vránová 

38. Pořídit odpadkový koš na zahradu Paní ředitelka Šárka Vránová 

39. Pořídit pítko na zahradě u kohoutku 

s pitnou vodou (Prozatím má každé dítě 

malou plastovou lahev, kterou paní 

Sehnalová denně vymývá. Není si kde 

umýt ruce a dolít si vodu, když dojde ) 

Paní ředitelka Šárka Vránová dá požadavek 

zřizovateli 

40. Zamezení chození obecních dětí na 

zahradu MŠ v provozní době. Na zahradě 

není provozní řád 

Paní ředitelka Šárka Vránová bude znovu 
požadovat po zřizovateli 

* √ - splněno / X – nesplněno 

 

  



 
 

Ad b) Úvod k tématu Jídlo 

Výběr druhého tématu Jídlo byl pro nás jasnou volbou, jelikož jsme na něm začali pracovat 
současně při tématu Prostředí. Radikálně jsme omezili sladkosti, nahradili je čerstvým či 
sušeným ovocem. Rodiče vedeme k přípravě ovocných pochoutek, např. ovocných špízů na 
oslavy narozenin dětí a také jsme pořídili nádobky na neslazenou vodu. 

Z metodické příručky pro učitele MŠ si připomeneme výklad k tématu 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. 

 

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

Otázky ke zpracování analýzy současného stavu školy k tématu Jídlo (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) Umí děti vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou? 
2) Využíváte k zajištění pitného režimu i čistou vodu? 
3)Využívá školní jídelna suroviny z místních zdrojů? Odkud nejčastěji dováží potraviny ze 
školního jídelníčku? 
4)Jí učitelé společně s dětmi, aby jim šli příkladem? 
5)Mají rodiče přehled o jídelníčku ve škole? 
6) Dostávají děti možnost si jídlo upravit/připravit? 
7)Pěstujete si vlastní koření či bylinky? 
8) Pořádáte tematické dny týkající se jídla a správné výživy? 
9) Zařazuje škola bezmasou (nesladkou) stravu aspoň 1x týdně? 
10) Objevuje se denně v jídelníčku zelenina a ovoce? 
11) Sestavuje jídelna v rámci spotřebního koše potravin každý týden pestrý jídelníček? 
12) Podporuje pěstování i u dětí doma? 
13) Využíváte ve škole biopotraviny? 
14) Využíváte ve škole Fair trade výrobky? 
15) Pěstujete na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu? 
16) Podporujete místní výrobce, farmáře? 
17)Preferujete ve škole sezónní potraviny? 
18) Servírujete v jídelně i netypické plodiny či jídla? 
19) Vyzkoušeli si děti ve škole vyrobit potravinu ze základních surovin? 
 

+ - 
Čistá voda ve třídě (výběr - voda, čaj) Nevíme, zda je opravdu dodržován spotřební 

koš  
„Viditelný“ jídelníček Nadbytek jídla u svačinek 

Absence uzenin Děti nemají možnost se podílet na přípravě 
svačinek 



 
 

Jídelna usiluje o titul „Zdravá škola“ Chybí bylinky na zahradě 
Jsme schopni se přizpůsobit zdravotnímu 

omezení 
Neděláme tematické dny v rámci jídla pro 

rodiče  
Omezení sladkostí Sladké čaje 

Suroviny a potraviny od místních zemědělců Málo dětí používá příbor 
Pěstujeme vlastní bylinky v květináči Vysoké židle pro děti 
Učitelé jí společně s dětmi, jdou jim 

příkladem 
Nemáme sušičku na ovoce a zeleninu 

Zkoušíme vyrobit domácí sirupy, sušení 
bezinek 

Mnoho igelitových sáčků ve svačinových 
boxicích 

Černé čaje nevaříme dětem  
Využíváme potenciálu okolí (zvířata, ovoce, 

zeleniny) 
 

Ovocný strom na zahradě – třešeň  
Vlastní zeleninový záhon – bohužel 

odstraněn z důvodu nově vzniklé zahrady 
 

Objevují se v jídelníčku netypické potraviny  
Děti ve škole vyzkouší vyrobit jídlo ze 

základních potravin – máslo, rohlíky, perník, 
pizzu, cukroví 

 

Návštěva pekárny, zahradnictví  
Na kulturních akcí podáváme ovoce jako 

zdravé odměny 
 

Centrum kuchyňka (přenosná trouba, mixér)  
Děláme tematické dny pro děti (smoothie 

party, zdraví) 
 

Informace rodičů – palmový olej, 
narozeninové ovocné špízy) 

 

Zbylé jídlo dáváme slepicím  
 

Ab d) Plán činností vycházející z analýzy Jídlo, definování konkrétních úkolů do příští 
schůzky Ekotýmu 

 Úkoly Zodpovídá za 
provedení 

1. Dát na várnice nové kohoutky  Paní provozní Martina 
Sehnalová 

2. U oběda budou várnice s vodou a čajem v dosahu a 
možnosti volby dětem (kohoutky na várnicích, nikoli 
naběračka) 

Várnice objedná paní 
ředitelka Šárka 
Vránová, o denní 
přípravu se bude starat 
paní Martina Sehnalová 

3. Dodržování spotřebního koše Paní Michaela 
Kadlecová 

4. Rozpůlení svačin, především pečivo Paní provozní Martina 
Sehnalová 

5. Předškoláci si budou sami připravovat svačiny (mazat 
pečivo, krájet zeleninu za dohledu učitelek) 

Paní provozní Martina 
Sehnalová a všechny 



 
 

učitelky a děti 
6. Beseda s paní květinářkou paní Burešovou o pěstování 

bylinek v MŠ – poradit se o vyvýšeném záhoně na zahradě 
Paní Michaela 
Němcová 

7. Tematické dny v rámci jídla pro rodiče – marmeladiáda, 
pečený chleba 

Všechny učitelky a děti 
z ekotýmu 

8. Nesladit bylinné i ovocné čaje Paní provozní Martina 
Sehnalová 

9. Nakoupit příbory pro všechny děti (40ks) Paní ředitelka Šárka 
Vránová 

10. Používání příboru v obou třídách Všechny učitelky 
11. Zajištění krabic pod nohy pro děti, které sedí na vysokých 

židlí a nedosáhnou na zem 
Paní učitelka Zuzana 
Stejskalíková 

12. Koupit či požádat o sponzorský dar, popřípadě napsat 
Ježíškovi dopis o sušičku na ovoce a zeleninu 

Paní učitelka Zuzana 
Stejskalíková 

13. Rodiče pořídí oddělené krabičky, popřípadě malé krabičky 
pro děti na svačinu – zamezení igelitových sáčků 

Paní učitelka Zuzana 
Stejskalíková 

14. Sběr vajíček u sousedů Všechny učitelky s 
dětmi 

15. Pečení domácího chleba Všechny učitelky, děti 
16. Provézt analýzu zda jídelníček splňuje normy pestré stravy Paní Michaela 

Kadlecová (normy dodá 
paní ředitelka Šárka 
Vránová) 

17. Výlet do ovocných sadů Lučice Paní ředitelka Šárka 
Vránová 

18. Pozvat na 5. ekoporadu vedoucí jídelny z Drahotuš – beseda 
o jídle, bio kvalita 

Paní ředitelka Šárka 
Vránová 

19. Výlet na farmu – mléko, máslo, sýry, jogurty Paní Michaela 
Němcová 

20. Sledování a chválení dětí za ovoce a zeleninu u svačin Všechny učitelky 
 

Ab e) Termín příští porady Ekotýmu 

Datum 5. porady Ekotýmu si domluvíme na začátku školního roku. 

 

Recept na Domácí nepečený cheesecake s ovocem, který byl součástí občerstvení 
4.ekoporady. 

http://www.vikendovepeceni.cz/2014/05/nepeceny-cheesecake-s-jahodami.html 

 

 

 


