
5. PORADA V PROGRAMU EKOŠKOLA 
 
            Datum schůzky:  13.10.2016 
            Plán schůzky: 
            a) Představení projektu Ekoškola, představení 4 témat Ekoškola i 7 kroků Ekoškoly 
            b) Představení a seznámení rodičů a sestavení Ekotýmu 
            c) Rozdělení funkcí Ekotýmu 
            d) Pravidla fungování Ekotýmu 
            e) Úkol č.1. pro děti z Ekotýmu - nakreslit jednotlivé členy Ekotýmu 
            f) Doplnění analýza silných a slabých stránek MŠ k tématu JÍDLO                                                         
               ( Koordinátorka Ekoškoly se zůčastnila školení – změna při zadávání otázek dětem,             
                změna při postupu při sestavování plánu činností) 
            g) Úkol č.2. Pro děti z Ekotýmu – vystřihnout z novin zdravé a nezdravé potraviny,                 
                rozdělit je a přilepit na papírové tácky. 
            h) Plán činností   
           ch) Kontrola plnění úkolů z tématu Prostředí                                                                                                                                                      
             i) Termín příští porady Ekotýmu                                                                                              
             j) Kontakty na členy Ekotýmu                                                                                                
 
 
 
   Ad a) Informovat rodiče, děti, zaměstnance školy o mezinárodním programu 
Ekoškola, konkrétně uvést příklady přínosu zapojení se do programu (přínos pro děti, 
pro zaměstnance, pro rodiče) 
 
Koordinátorka všem přítomným zopakovala informace o mezinárodním programu Ekoškola. 
Zdůraznila rozdíl mezi dvěma rovinami – 1) rovina – Ekologické programy a opatření školy 
(třídění odpadu, sběr starého papíru, šetření vodou atd.) To dělá mnoho školek a tvrdí o sobě, 
že jsou „ekoškoly“. 2.) rovina – naplňování metodiky 7 kroků Ekoškoly. To jsou výchovně-
vzdělávací činnosti a postupy, které jsou právě typické pro mezinárodní program Ekoškola a 
to už dělá málokterá školka. V ČR mezinárodní program Ekoškola koordinuje, kontroluje, 
nabízí metodickou pomoc, sdružení Tereza (www.eko-skolky.cz,  www.terezanet.cz) Tereza 
také kontroluje užívání titulu Ekoškola. 

 

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. Seznámí se blíže se 
zaměstnanci MŠ. Získají možnost ovlivnit činnost a tvář MŠ. Nové poznatky mohou uplatnit 
ve svých domácnostech. 

 

 



Představení metodiky „Sedmi kroků“ v programu Ekoškola 

Sedm kroků Ekoškoly představili podle plakátu nováčkům loňští členové Ekotýmu. (Je 
vypracována tak, aby respektovala 4 základní pilíře udržitelného rozvoje, tzn. – ekonomický, 
ekologický, sociální a kulturní rozvoj.) Plakát s metodikou musí být viditelně umístěn 
v prostorách společných pro děti i rodiče – úkol pro nového nástěnkáře. 

1. Ekotým 

2. Analýza 

3. Plán činností 

4. Sledování a vyhodnocení 

5. Environmentální výchova ve výuce 

6. Informování a spolupráce 

7. Ekokodex 

 

 Představení čtyř témat v rámci programu Ekoškoly 

Čtyři témata Ekoškoly, která bychom měli společně v následujících  letech zpracovat – v 
jednom roce se budeme zabývat dvěma tématy. Témata jsou ale úzce propojena a prolínají se. 

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 při 
zjišťování přítomných zvířat. 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. 

Toto téma máme zpracováno a ukončeno Ekokodexem. Ne všechny úkoly z plánu činností jsou 
ale splněny, budeme průběžně kontrolovat. 

JÍDLO: Děti zjišťují původ potravin. Hledají, z jakých materiálů jsou vyrobeny jejich hračky, 
nábytek a herní prvky na zahradě. Pochopí proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k 
životnímu prostředí. Seznámí se s biopotravinami, fair trade výrobky se zásadami zdravé 
výživy. Učí se o důležitostí ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují 
vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se sami připravovat si jídlo. 

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. 

ODPADY: Děti se seznámí s principem 3R (Redukce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co 
předchází vzniku odpadu, a pátrají, co pro to ve školce dělají a co by se ještě dalo dělat. 
Pracují s odpadovým materiálem a využívají ho k tvůrčí činnosti. Zjišťují, proč je dobré 
odpad třídit a co se z vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jak by 
ještě bylo možné třídit. Seznamují se s tím, kde jsou koše na odpad umístěné, mohou hodnotit 
vhodnost jejich umístění a navrhují možná označení košů a tvorbu informačních materiál o 
třídění ve škole pro ostatní. 

 



Děti z Ekotýmu vysvětlily, co je to EKOKODEX, který samy graficky vytvořily: 
 

– chodíme ven i za deště 
– zdobíme školku přírodninami 
– vyrábíme z přírodnin 
– staráme se o zvířátka v MŠ 
– staráme se o rostliny v MŠ 
– vystavujeme své práce 
– uklízíme po sobě 

 
Ad b) Představení a seznámení rodičů a zaměstnanců školy 
  
Jelikož nám některé děti z Ekotýmu odešly do 1.třídy, oslovili jsme nové rodiče a jejich děti, 
kteří mají zájem o dění v MŠ, o možnost ovlivnění činností a chodu MŠ a zároveň zájem o 
snižování ekologického dopadu MŠ a zlepšování MŠ.  
 
Přítomni: 
 

1.) učitelka (Koordinátorka Ekoškoly) –Mgr. Zuzana Stejskalíková – maminka od 
Vojtěcha (6 let) a Šimona (3roky) 

2.) učitelka, ředitelka MŠ – Šárka Vránová 
3.) učitelka – Michaela Němcová – maminka od Zuzany (5 let) a Tomáše (2 roky) 
4.) rodič – Anna Kačíková – maminka od Kláry (5 let) a Richarda (3 roky) 
5.) rodič – Michaela Kadlecová – maminka od Jůlie (4 roky) a Elišky ( 8 let) 
6.) rodič - Jaromír Staněk – tatínek od Martina ( 5let) a Ondřeje (2 roky) 
7.) rodič – Phd. Pavla Christelová – maminka od Anety (5 let) a Eleny (3 roky) 
8.) rodič – Mgr. Martina Orságová – maminka od Valentýny ( 3 roky) a Robina ( 1 rok) 

 
Omluveni: 
 
provozní zaměstnankyně – Martina Sehnalová 
 
 
Ad c)  Rozdělení funkcí Ekotýmu 
 
Koordinátor – Mgr. Zuzana Stejskalíková 
Nástěnkář – Šárka Vránová, děti 
Zapisovatel –Michaela Němcová 
Redaktor – Anna Kačíková 
Kontrolor držení se tématu – Ing. et Ing. Michaela Kadlecová 
Tlumočník pro obec Milenov – Jaromír Staněk 
Fotograf – Eliška Kadlecová 
Občerstvovatel – Mgr. Pavla Christelová PhD. , Martina Sehnalová 
Časoměřič – Ing. Martina Orságová 
Kreslíři – všechny děti 
Pořádníček – Martin Staněk 
 
 
 
 



Ad d) Dohodnutá pravidla fungování Ekotýmu: 
 
Frekvence schůzek Ekotýmu: minimáně 3x za školní rok. Způsob rozesílání zápisů a 
informací: e-mail . Členové Ekotýmu potvrdí přečtení e-mailu, předem musí omluvit 
nepřítomnost na schůzce. Členové Ekotýmu mohou kdykoliv připomínkovat k daným 
tématům. Mají možnost kdykoliv vystoupit z Ekotýmu. 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 e) Úkol č.1. pro děti z Ekotýmu – nakreslit jednotlivé členy Ekotýmu 

Pomůcky: zelený papír, tužky. 

Děti pak popisovaly koho nakreslily. 

 

Ad f) Analýza silných a slabých stránek naší Mateřské školy, které se vztahují k tématu 
Jídlo 

Otázky ke zpracování analýzy současného stavu školy k tématu JÍDLO ( z metodické příručky 
pro učitele MŠ). Koordinátorka Ekoškoly se zůčastnila školení, kde bylo pozměněno zadávání 
otázek při analýze.  Děti by měly dostat více „prostoru“ při zodpovídání otázek. Nechat 
nejprve odpovídat děti a dát jim možnost rozhodnout určité otázky zcela samy. Pokud nebudou 
vědět odpověď na otázku, necháme otázku otevřenou a v rámci výuky se společně s učitelkou 
budou snažit vymyslet a navrhovat postupy, které by vedly k řešení a zodpovězení otázky. Dle 
koordinátorky musíme vybrat minimálně 6 hlavních otázek z metodické příručky k danému 
tématu a 2 doplňující otázky. TEDY ZNOVU A LÉPE  

 

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 tématické dny týkající se jídla a správné výživy? 

9) Zařazuje škola bezmasou a nesladkou stravu alespoň 1x týdně? 

10) Objevuje se denně v jídelníčku zelenina a ovoce? 

11) Sestavuje jídelna v rámci spotřebního koše potravin každý týden pestrý jídelníček? 

12) Pěstujete na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu? 

13) Vyzkoušely si děti ve školce vyrobit potravinu ze základních surovin?    

 
 



    Úkoly, které již se povedly splnit!                         Úkoly, které jsme zatím nesplnili! 

                                   +                                - 

          Čaj pro děti se méně sladí Nevíme,zda je dodržován spotřební koš 

       Děti mají možnost podílet se na přípravě 
svačinek (namazání pečiva, obložení zvolenou 
zeleninou), půlení pečiva - šetření potravinami 

Neděláme tématické dny v rámci JÍDLA pro 
rodiče 

      Každé dítě má dělený box na svačinku nebo 
menší krabičku v boxíku - omezení igelitových 

sáčků      

Málo dětí používá příbor 

Nakoupilo se více příborů pro děti    Vysoké židle pro děti 

  Nemáme sušičku na ovoce 

      U oběda nemají děti možnost výběru  voda - čaj 

 Beseda s květinářkou 

 Tématické dny pro rodiče – marmeliáda, pečení 
chleba 

 Používání příborů v obou třídách 

 Sběr vajíček u sousedů 

 Pečení domácího chleba 

 Splňuje jídelníček normu pestré stravy? 

 Výlet do sadů Lučice 

 Beseda s vedoucí školní jídelny 

 Výlet na farmu 

 
 
 
Ad g) Úkol č.2. Pro děti z Ekotýmu  

– vystřihnout z novin zdravé a nezdravé potraviny, rozdělit je a přilepit na papírové tácky. 
Pomůcky:letáky, nůžky, lepidla, papírové tácky. Zhodnocení úkolu:povedl se dětem zadaný 
úkol? Proč jsou sladkosti nezdravé? 

 V rámci tohoto úkolu se rozpoutala debata o tom, zda je nadměrná konzumace cukru vlastně 
škodlivá. Paní Christelová dostala do příští porady Ekotýmu úkol zpracovat toto téma – najít 
odborné podklady k této problematice. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad h) Plán činností vycházející z analýzy JÍDLO, definování konkrétních úkolů. 
Plán činností musí být zpracovaný na nástěnce a to tak, aby byl čitelný pro děti (piktogramy, 
obrázky, fotky) i pro rodiče – úkol pro nástěnkáře. 
 
 
OTÁZKA            ODPOVĚĎ DĚTÍ        PLÁN ČINNOSTÍ   FOTO Z ČINNOSTÍ,  POSTUP  VÝSLEDEK 
                                                         - Odpovědné osoby         (popř. i finanční náročnost) 

 
1. Umí děti vysvětlit                                                            Učitelka zapracuje do          
rozdíl mezi surovinou                        NE                            řízené činnosti .   
a potravinou?                                                                       - pí ředitelka, Míša  
 
 
 
2. Využíváme k zajištění                  ANO – ve třídě                Děti zjistí, kolik Včeliček.  
pitného režimu i čistou                                                            a Berušek pije čistou vodu 
vodu?                                                                                        S učitelkou vymyslí jak. 
                                                                                                  -pí ředitelka, Míša, Zuzka            
                                                         
 
                                                                                                 
                                                          NE – u oběda                  Nákup zásobníků na vodu    
                                                                                                  - paní ředitelka 
  
 
 
3. Využívá šk.jídelna                    
suroviny z místních  
zdrojů? Odkud nejčastěji 
 dováží potraviny ze  
šk.jídelníčku? 
 
 
4. Zařazuje šk.jídelna                      Děti neumí odpovědět,         Naplánujeme exkurzi   
bezmasou a nesladkou                     s jistotou neumí                    do šk jídelny v Drahotuších,  
stravu alespoň 1x týdně                   odpovědět ani rodiče            děti  i učitelky si připraví                                                                                                                                                                      
                                                         a učitelky                             otázky na besedu s vedoucí 
                                                                                                     jídelny – pí ředitelka,Míša 
                                                         
5. Sestavuje jídelna v  
rámci spotřebního koše  
potravin každý týden  
pestrý jídelníček? 
 
 
 
                                                                                                     Ranní svačinkou, kterou 
6. Mají rodiče přehled                      ANO. Jsou spokojeni?        připravují rodiče dětem                                                                                                       
o jídelníčku?                                   8x ano, 1x s výhradami        doma mohou ovlivnit 
                                                                                                     naplňování spotřeb. koše 
 
           
7. Dostávají děti                              ANO. Včeličky už si           Dát tuto možnost i  
možnost si jídlo upravit                  samy  pomazánkou              Beruškám, alespoň pokud 
nebo připravit?                                mažou pečivo mají               to druh pokrmu dovolí         
                                                       možnost volby zeleniny         - Zuzka,Míša  
 
 
 
8. Jí učitelé společně                         ANO – u oběda                       
 s dětmi?                                                                                       Mohla by jídelna připravovat 
                                                          NE – odpolední                  odpol.svačinky i pro  
                                                          svačinky                             pedagogy?  - pí ředitelka        
 
        
 
9. Pěstujete si vlastní                       ANO – uvnitř                       Doložit fotky a  postup  
koření či bylinky?                           sezónně, venku máme           při realizaci , popř. foto z   
                                                         nově bylinkovou                  exkurze v zahradnictví                  
                                                         zahrádku                              - pí ředitelka 
 
 



10. Objevuje se denně                   Některé děti odpovídají          V rámci řízené činnosti  
v jídelníčku ovoce a                        ANO, jiné Ne                        společně s učitelkami 
zelenina?                                                                                       vymyslí, ja by se to dalo  
                                                                                                       zjistit – pí ředitelka, Míša 
  
 
 
11. Pořádáte tématické                                                                  Doložit fotky z přípravy  
dny týkající se jídla                   ANO – Jablíčkový den                a realizace akce. S dětmi  
a správné výživy?                                                                         vymyslet, jakou další akci 
                                                                                                      bychom mohli naplánovat 
                                                                                                      - pí ředitelka, Míša               
 
 
 
12. Pěstujeme na školní              NE – třešeň uschla.                       V rámci řízené činnosti děti             
zahradě vlastní ovoce                 Zeleninovou zahrádku jsme          navrhnou, co a kde bychom  
a zeleninu?                                 museli kvůli plánované                  mohli pěstovat. Případně  
                                                   „Beruškové zahrádce“ zrušit.         vymyslí plán realizace 

  - pí ředitelka, Míša 
 
 
 
 
13. Vyzkoušely si děti ve            ANO – chleba, rohlíky,                nafotit nástěnku „Cesta  
školce vyrobit potravinu             perníčky, máslo, dýňová              rohlíku na talíř“ a potravin,  
ze základních surovin?                polévka.jednohubky, byli            které děti vyrobily, popř.  
                                                    jsme i na  exkurzi v pekárně         naplánovatm co dalšího  
                                                                                                         vyrobíme – pí ředitelka, Míša 
 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKA            Děti tvrdí že ANO, protože            Najít odborné podklady k této       
Je nadměrná konzumace            se jim budou kazit zuby                  problematice, abychom si na  
cukrů pro dítě škodlivá?             a bolet je bříška.                             příští poradě mohli říct, jak to  
                                                     Někteří dospělí škodlivost            tedy je (nejlépe i v tištěné formě  
                                                    nadměrného požívání cukrů         pro ostatní rodiče) – paní Christelová, 
                                                    zpochybňují…                              paní Kačíková dá pak na facebook 
 
 
 
 
 

ch) Kontrola plnění úkolů z tématu Prostředí                                                                                                             
 

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 
√ / X Paní učitelka skříně sehnala, ale umístění 
nebylo paní starostkou schváleno. 

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

Dopis paní Kačíkovou napsán - firma se neozvala. 
Paní Michaela Němcová oslovila místní 
Společnost SOM, která přislíbila zvýhodněnou 
výrobu zábradlí – napsat žádost -; pan Staněk 
navrhne paní starostce tuto společnost, paní 
starostka žádost podepíše a odešle. 
√ / X Paní starostka preferuje jiného výrobce – 
přislíbila umístění do začátku šk.roku 2016. 
Zábradlí ale stále u MŠ není 

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 X – nesplněno 

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 √ - splněno 
 



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 – 
Všechny učitelky √/ X –Paní Němcová získala 
od sponzorů 2.000Kč. Na nástěnné hře jsme se 
zatím nedohodly – zatím stále nedostatek 
financí 

14. Pořídit zvířátko do třídy Berušek a Včeliček Dodělat informační cedule ke zvířatům  
- Paní ředitelka Šárka Vránová (Včeličky)  
X – nesplněno  
a paní učitelka Zuzana Stejskalíková (Berušky)  
√ - splněno 

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    ? 

Polykarbonát prodávají levně ve Slavíči – Paní 
učitelka Zuzana Stejskalíková.  
Paní učitelka Stejskalíková zjistila ceny 
polykarbonátu, přesto je to pro školku stále moc 
peněz. Navrhla prozatimní umístění 
nepromokavé plachty na pískoviště (Paní 
Kačíková věnovala plachtu, paní Kadlecová ji 
ušila) Použití plachty se ale ukázalo 
z dlouhodobého hlediska jako nevhodné řešení – 
na plachtě je „vodní jezírko“. Trámy nad 
pískovištěm by potřebovaly opravdu zastřešit 
(slunko, déšť)  
√/ X 

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

Objednat plechovou ceduli – paní ředitelka Šárka 
Vránová 
√ - splněno – cedule umístěna 

35. Vytvoření Ekokodexu - Děti z Ekotýmu Výtvarně ztvárnit s dětmi- Paní ředitelka Šárka 
Vránová 
√ - splněno, s dětmi vyrobila paní učitelka 
Stejkalíková 

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 
√ - splněno, - vzhledem k neustálým 
problémům s ohřevem vody paní starostka 
myčku zakoupila už nyní, myčka v provozu 

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 
√ - splněno, 

38. Pořídit odpadkový koš na zahradu Paní ředitelka Šárka Vránová X – nesplněno 

39. Pořídit pítko na zahradě u kohoutku s pitnou 
vodou (každý má svou láhev na zahradě – 
zamezení plastů) 

Paní ředitelka X – nesplněno, mnoho peněz šlo 
před začátkem šk.roku na opravu a montáž 
nového vodovodního potrubí 

40. Zamezení chození obecních dětí na zahradu 
v provozní době MŠ – rušení spánku dětí 
z MŠ, nepořádek, CHYBÍ PROVOZNÍ ŘÁD 

Paní ředitelka Šárka Vránová projedná s paní 

starostkou ?   

 √ - splněno / X – nesplněno 
 
 
 
 
 
 
 



Ad  i) Termín příští porady Ekotýmu 

  Datum 6. porady navrhujeme na čtvrtek 19.1.2017 od 16.00h 

 

 

 

Ad j) Kontakty na členy Ekotýmu 

 

Zuzana Stejskalíková: ZuzkaStejskalikova@seznam.cz               773 166 311 

Šárka Vránová: skola.mil@atlas.cz                                                 730 182 631 

Michaela Němcová : zumitora@seznam.cz                                    737 343 158 

Anna Kačíková : anna.kacikova@seznam.cz                                 608 261 799 

 Ing. et Ing. Míša Kadlecová : michaela.kaskova@email.cz         604 512 691 

Jaromír Staněk : stanekJ73@seznam.cz                                         724 445 138 

Ing. Martina Orságová : martina.hilscherova@seznam.cz           773 698 287 

Mgr. Pavla Christelová PhD. :  pavla.christelova@seznam.cz     776 376 879 

Martina Sehnalová :                                                                         774 201 224 

 

 


