
CO A JAK JSME ZAPISOVALI ZE SCHŮZKY EKOTÝMU 
 

14. SCHŮZKA EKOTÝMU datum: 23. ledna 2020 

Kdo byl na schůzce Denisa Humená, Monika Váňová, Renata Petrskovská, Lenka Pchálková, 
Martina Orságová, Veronika Dohnalová, Pavla Christelová, Magda Vožďová, 
Miluše Málková, Martina Otáhalová, Pavla Tvrdoňová, Michaela Černíková, 
Martina Tůmová, Jana Kubáčová 
Elena a Aneta Christelová, Ellen Tvrdoňová, Matyáš Otáhal, Klára a Tereza 
Dohnalová, Valentýna Orságová, Michaela Tůmová 
Omluveni: Šárka Vránová, Martina Sehnalová, Lenka Kramplová, Petra 
Hallová, Patricie Palová, Sebastian Michalík, Vojta Halla,  

Cíle schůzky 1. Zopakovat metodiku sedmi kroků 

2. Určit přibližný termín auditu 
 Co jsme dělali Výstup/úkoly Kdo/kdy 

Připomněli jsme si, čím se lišíme od 
ostatních školek, které se také chovají 
ekologicky. Zopakovali jsme si oblasti, 
kterými se Ekoškola pro MŠ zabývá, 
které máme již zpracované a které 
rozpracované.  

 

Společně jsme si prošli 
školku a nástěnky. 

 

Cílem schůzky bylo přiblížit metodiku 
sedmi kroků.  

 

Ve skupinkách jsme nakreslili 
piktogram ke každému kroku, 
název a číslo. Aby to bylo 
snadněji zapamatovatelné, 
každý krok je kreslen jinou 
barvou. 

Pověsit na schodiště nebo na 
jiné viditelné místo. (Michaela 
Černíková a Denisa Humená) 
v pondělí 27. 1.  

Diskuze ohledně auditu Dohodli jsme se, že audit 
proběhne v měsíci březnu.  
 

Přesný termín bude 
upřesněn. 

K auditu je nutná účast dvou 
zástupců z rodičů. 

Tímto žádám dvě maminky, které 
by se mohly účastnit auditu, aby 
si udělaly dopoledne čas.  

 

Slíbila paní Christelová a 
……………………………………
…. 

S Karlou Rulíkovou jsem 
prošla formální náležitosti 
k auditu. 

Vyplnit dotazník Osmi 
otázek k Ekoškole 
Vyplnit kritéria k auditu 
V kvalitě naplňování 
sedmi kroků 

Denisa Humená 
 

Poslat Karle Ruíkové v prvním 
týdnu v únoru 

Zhodnocení  Podle Karly Rulíkové bylo zadání úkolu náročné. Nemyslím si to. Zásadní bylo, 
aby každý krok byl jednou barvou a ta především dětem i rodičům napoví o jaký 
krok se jedná. Je důležité o jednotlivých krocích diskutovat.  
Příště by bylo lepší, aby se schůzka konala bez dětí, které členy Ekotýmu 
nejsou. 

povedlo, co ne a proč  

Termín dalšího 
setkání: 

 



 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotky od dětí sice nejsou občas úplně vypovídající 

(třeba chybí hlavy ), ale ono to bude časem lepší. 
 

 


