
Zápis ze schůzky EKOTÝMU 

2. Schůzka EKOTÝMU                                           datum: 24. 1. 2017                             
 

Přítomni na schůzce - zástupci dětí z každé třídy 
- paní ředitelka Mgr. Veronika Svatošová 
- paní učitelky:  Bc. Jitka Květenská, Ilona Rozlivková 
- provozní zaměstnanci: Kateřina Jáhlová, Daniela Kmoníčková 
- zástupci rodičů: Kateřina Kay, Petra Podlucká 
 

Cíle schůzky 1. Představení  nových dětí zapojených do EKOTÝMU 
2. Rozbor dosavadních výstupů práce v prvním tématu ODPADY 
3. Stanovení co je třeba ještě v tématu ODPADY splnit 
2. Shrnutí a zhodnocení prvního tématu ODPADY 
5. Hlasování o novém tématu  
6. Naplánování další schůzky (po jarních prázdninách 2017) 

Náplň Výstup/ úkoly Kdo/kdy 
Rozbor minulé práce podle 
jednotlivých tříd, co děti zjistily, 
co je třeba zlepšit - 8 úkolů 

Plakát -zápis, doplněný obrázky 
k úkolům od dětí 

 

1. úkol: DEN BEZ ODPADU Např. přinést látkové 
kapesníky, nevyhazovat 
obrázky 

Všechny třídy, nejprve 1X 
měsíčně 

2. úkol: NÁKUP VE VELKÝCH 
BALENÍCH 

- nákup surovin v kuchyni, 
čisticí prostředky, výtvarné 
potřeby, zjistíme, zda mléko lze 
nakupovat ve větších baleních 

Provozní zaměstnanci, Bc. Jitka 
Květenská - nákup výtvarných 
potřeb 

3. úkol: "ŠMÍRÁKY NA 
KRESLENÍ" 

- děti ve třídách zjišťovaly, zda 
se používají šmíráky na kreslení, 
zjištění - ne všechny třídy, 
výstup - poprosit rodiče o 
šmíráky z práce, pokreslit vždy 
celý list 

Ekotým rozšíří prosbu do 
jednotlivých tříd a děti poprosí 
rodiče o papíry na kreslení, do 
konce února 

4. úkol: VÝROBA Z POUŽITÉHO 
MATERIÁLU 

- děti ve výtvarné činnosti 
budou využívat použitý 
materiál (např. ruličky, víčka, 
kelímky…), z výrobků se 
uspořádá výstava 

Všechny třídy, výstavu výrobků 
z odpadového materiálu 
zorganizuje na den otevřených 
dveří Žlutá kytička 

5. úkol: PRINCIP TŘÍDĚNÍ 
ODPADU 

- aby děti pochopily, co se děje 
s odpady, pojedou se podívat 
na skládku odpadu  

Všechny třídy postupně (starší i 
mladší děti) 

6. úkol: CO V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
TŘÍDÍME? 

- jaké druhy odpadů ve škole 
třídíme (sklo, plast, bio, papír, 
tonery, baterie), co lze zlepšit - 
zakoupíme kompostéry, 
snížíme bio odpad ve směsných 
koších, kompost využijeme na 
školní zahradě 

Třídění probíhá ve všech 
třídách, kompostéry zařídí pí 
ředitelka do konce února 

7. úkol: JAK JSOU ODPADKOVÉ 
KOŠE ROZMÍSTĚNY? 

- děti zjišťovaly, kde jsou koše 
na tříděný odpad umístěny, 
zjištění - někde chybí, např. na 

Děti pomohou vyrobit 
odpadkové koše pod schody,  
Pořízení na zahradu - paní 



školní zahradě, na chodbách 
pod schody, diskuze - jak to 
vyřešit: zakoupením či 
vyrobením košů, děti pomohou 
koše vyrobit pod schody, např. 
z krabic, pořízení košů na školní 
zahradu - dle finanční 
náročnosti 

ředitelka zjistí finanční 
náročnost 

8. úkol: JSOU KOŠE NA TŘÍDĚNÝ 
ODPAD OZNAČENÉ? 

- děti zjišťovaly, zda jsou koše v 
jednotlivých třídách popsány i s 
obrázkem, zjištění - někde ano, 
ale v některých třídách chybí, 
výstup - pořídíme obrázky na 
koše 

Celý EKOTÝM - pořízení obrázků 
na koše  

Výběr dalšího tématu Všichni hlasují o dalším tématu 
- nejvíce hlasů získává téma 
VODA 

 

TERMÍN DALŠÍHO SETKÁNÍ Po jarních prázdninách - tj. po 
březnu 2017 

 

ZHODNOCENÍ Příjemná a tvůrčí atmosféra , 
úspěšné zapojení dětí do 
diskuze (aktivně přišly z řadou 
návrhů, malují obrázky k 
plakátu) 

 

                                                                                                                               Zapsala: Kateřina Kay 

 


