1. Schůzka EKOTÝMU
Místo konání:

MŠ Bojkovice – třída Soviček

Datum konání:

09. 10. 2018

Čas konání:

15:30 hod.

Přítomni:
Jurásková Barbora
Jurásková Petra + Honzík a Luděček
Králíková Gabriela + Mikolášek
Pohanová Eva
Turzová Ivona
Urbánek Pavel
Hanková Petra
Hurbišová Veronika

Program schůzky
1. Seznámení s programem Ekoškola.
2. Výběr hlavního tématu.
3. Stanovení pravidel ekotýmu.
4. Rozdělení rolí v ekotýmu.

Zápis
Koordinátorka projektu Ekoškola Mgr. Barbora Jurásková svolala první schůzku ekotýmu dne 9.
10. 2018 od 15:30 v budově MŠ Bojkovice. Začátkem jednání proběhlo představení jednotlivých
zástupců zájmových skupin (rodiče, provozní zaměstnanci, vedení školy, široká veřejnost,
učitelé) a následně koordinátorka prezentovala projekt Ekoškola. Proběhl výklad základních 7
kroků, které by měly organizaci posunout k pozitivní změně ve spolupráci s žáky, rodiči a učiteli.
Koordinátorka k prezentaci využívala získaný materiál ze samotného projektu, který si zúčastnění
mohli prostudovat.
1. Ekotým – základ fungování programu, složen z řad rodičů, dětí, učitelů, provozních
zaměstnanců a široké veřejnosti.
2. Analýza – dává nám představu o silných a slabých stránkách, na co bychom se měli
zaměřit v plánu činností.

3. Plán činností – vychází z analýzy, stanovení cílů, hledání řešení, plánování úkolů. Podílí
se na něm všichni členové ekotýmu a další členové školy.
4. Sledování a vyhodnocování – zjišťování naplňování cílů.
5. Environmentální výchova ve výuce.
6. Informování a spolupráce – informování široké veřejnosti o činnosti ekoškoly.
7. Ekokodex – společný soubor hodnot a pravidel.
Druhým bodem jednání byl výběr hlavního tématu. Ekotým byl seznámen s tématy – voda,
odpad, prostředí školy a jídlo. Každou oblast koordinátorka krátce uvedla a následovala diskuze
nad možným zvolením. Ekotýmem byla zvolena oblast odpadů.
Třetím bodem jednání bylo stanovení pravidel, které ekotým vytvořil ve spolupráci s dětmi.
Jedná se o soubor pravidel, kterými se bude každý zúčastněný řídit. Děti stanovily následující
pravidla:
1. Nebudeme brát ostatním jejich věci.
2. Nebudeme ubližovat zvířátkům.
3. Budeme si po sobě uklízet, sbírat odpadový materiál.
4. Budeme si naslouchat – nemluvím, když mluví druhý.
5. Nebudeme znečišťovat přírodu.
6. Všichni jsme tu kamarádi – nebudeme se prát.
7. Budeme poslouchat „šéfa“ týmu.
Posledním bodem jednání bylo rozdělení rolí v týmu. Zde bylo opět využito spolupráce s dětmi.
Role následně byly přidělovány jednotlivým členům ekotýmu. Jednalo se o role:

-

hodinář;

-

malíř;

-

fotograf;

-

redaktor;

-

střihač;

-

nástěnkář;

-

kuchař;

-

zapisovatel.

Na závěr koordinátorka všem poděkovala za účast a proběhla diskuze nad dalším setkáním.

Výstupy jednání
Vybrání tématu k řešení – odpady.
Odsouhlasení přihlášení k auditu pro tenhle školní rok.

Další setkání
23. 10. 2018 od 15:30 ve třídě Soviček na MŠ Máj

Zapisovatel
Veronika Hurbišová

Fotografie

