
 
9. SCHŮZKA EKOTÝMU datum: 9.1.2018 

Kdo byl na schůzce Z. Stejskalíková se Šimonkem a Vojtíškem, Šárka Vránová. 

Michaela Němcová se Zuzankou a Tomáškem, Denisa Humená, 

Veronika Dohnalová s Klárkou a Terezkou, Martina Orságová 

s Valentýnkou. 

Cíle schůzky 1. Vytvoření projektu Ekodvorek, strategie pro předložení 

projektu zastupitelům obce Milenov 

2. Doplnění ročního plánu EVVO 

3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 

Co jsme dělali Výstup/úkoly Kdo/kdy 

Děti v rámci 

řízených 

činností 

v MŠ 

vybíraly 

přírodní 

prvky 

zahrady a 

plánovaly 

Ekodvorek. 

 

 

 

Na schůzce rodiče s dětmi ze 

zpracovaných fotek a 

materiálů vybírali vhodné 

prvky a debatovali o jejich 

umístění. 

- Děti nalepily fotografie 

zachycující stávající stav 

dvorku na velký papír. 

- Plánovaly, co se musí 

uklidit, abychom se na 

dvorku mohli bezpečně 

pohybovat. 

- Diskutovaly o tom, co je 

potřeba zajistit a sehnat do 

přístřešku, který bude 

sloužit jako přírodní 

učebna. 

 

 

 

- Všechny děti 

pracovaly přímo 

na schůzce 

- Terezka, Šimon 

Valentýnka a 

Zuzanka projekt 

představí 

ostatním dětem 

ve třídě (do 

15.1.2018´) 

 

 
Paní Orságová 

nakreslila 

schéma 

budoucího 

Ekodvorku 

Dokreslit a doladit doma 

schéma 

Paní Orságová  

Do 13.1.2018 

Dospělí členové 

Ekotýmu 

vymýšleli 

vhodnou 

strategii, 

která by 

mohla vézt 

k povolení 

užívání 

dvorku a  

vybudování 

Ekodvorku 

- Sepsali jsme plán 

činností, který si 

rozešleme a ještě 

připomínkujeme 

- Kontaktovali jsme 

sdružení Veronica, 

které se zabývá 

přírodními zahradami 

- Kontaktovali jsme 

pracovníka Lipka Brno 

a požádali ho o 

konzultaci 

 

- Dospělí členové se 

snažili vymyslet 

vhodnou strategii, 

kterou bychom si 

naklonili paní 

starostku a ostatní 

zastupitelé obce 

Rozešle Z. Stejskalíková 

do 11.1.2018 

 

Z. Stejskalíková objedná 

návštěvu pracovníka 

Veronica do konce ledna 

2018 

 

Z. Stejskalíková již dohodla 

návštěvu pana Šroma v MŠ 

na 15.1.2018 – s paní 

ředitelkou bude konzultovat 

případné podání grantu na 

doplnění přírodních zahrad. 

 

Paní ředitelka zajde 15.1. za 

paní starostkou, představí ji 

projekt a požádá o zařazení 

do plánu schůze 

zastupitelstva 



Doplnění ročního 

plánu EVVO 

Do ročního plánu 

EVVO jsme na návrh 

paní učitelky Míši 

doplnily závěrečný 

výlet rodičů s dětmi 

do Sluňákova 

 

 

 

Paní ředitelka objedná 

vhodný program do 

15.2.2018 

Zhodnocení co 

se povedlo, co 

ne a proč 

Kontrolovali jsme novou nástěnku Ekoškoly – doplnění barevného loga 

Ekoškola, Tereza. ---- Splněno 

 

Také grafické zpracování pravidel fungování Ekotýmu je přehledné pro 

děti i dospělé ----- pochvala dětem z Ekotýmu 

 

„Palec nahoru“ pro paní ředitelku, která našla odvahu předstoupit před 

obecní zastupitelstvo. Chápe nutnost rozvoje MŠ v oblasti EVVO. 

(Jednou z našich silných stránek bylo přijímání dvouletých dětí do MŠ 

– ty už ale začali brát i městské školky. Je tedy nutné rozvíjet přírodní 

zahradu, polytechniku, chov zvířátek a další oblasti environmentální 

výchovy, na kterou naši klienti „slyší“ a které jsem zatím v našem 

regionu stále téměř raritní.) 

Další setkání: 

Zapsala: 
 

9.4.2018 

Martina Orságová 



 


