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  ZÁPIS Z PORADY  
EKO  TÝMU   
  xxxxxx.12. 2016 

 
Přítomni: Petrošová Jarmila., Golasová Olga, Mynářová Radka, Petrošová Kristýna, Agátka a 

Oliver, Klimšová Gabriela, Chalupecký Víťa a Jan, paní Zubková a Vendula   
Nepřítomni: paní Chalupecká, Petra, Julie, Michal a Adéla Klimundovi 
 

 
 
 
  
 
 
 

Ad 1) ZAHÁJENÍ 
• O. Golasová – přivítání a seznámení s programem porady 

 

Ad 2) PROGRAM 
• O. Golasová – seznámení s činnostmi, které jsou pro vznik a funkčnost Eko- týmu nezbytné:   

1. Založit Eko – tým 
2. Provést analýzu 
3. Plánovat 
4. Sledovat a vyhodnocovat 
5. Zakomponovat enviromentální výchovu do výuky 
6. Informovat a sledovat 
7. Ekokodex  

 
Ad 1) Založení Eko – týmu 
- Založení proběhlo v říjnu 2016 
- Eko-tým je složen z 16 členů, přičemž vybraní členové mají své funkce:  

O. Golasová – vedoucí týmu 
K. Petrošová – zapisovatel 
J. Petrošová – obstaravatel občerstvení 
G. Klimšová - ???? bohužel jsem si nezapsala 
 

Ad 2 ) Provedení analýzy 
- Vybraní členové týmu prováděli analýzu v jednotlivých odděleních MŠ Paskov, 

kterou také graficky zpracovali. Dospěli jsme k následujícímu zjištění:  
a) Analýza třídění odpadu ve všech odděleních MŠ Paskov. Ve všech odděleních 

kromě oddělení nejmenších dětí do 3 let (oddělení Cipísek) dochází k třídění 
odpadu – Papír, plast, sklo. 
 

b) Analýza -  proč je dobré třídit odpad – hlavní závěr této analýzy je, že je nutné 
šetřit přírodními zdroji (recyklace, šetřit energií.). Zjistili jsme, že zbytky z jídel 
jsou každodenně předávány chovateli, který tím krmí svou zvěř a již v minulosti 
byly využity odpady (plastové lahve) k výrobě hraček. Také bylo zajištěny 
kontejnery na sběr kartonů.  
 
 

PROGRAM PORADY 

1. Zahájení 

2. Program 

3. Závěr  
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                 Ad 3) Plánovaní činností 
- Abychom naplnili náš cíl – šetřit přírodními zdroji, rozhodli jsme se, že s dětmi a 

ostatními členy MŠ využijeme:  
o Již pomalované papíry, ze kterých vyrobíme RUČNÍ papír 
o Z plastových lahví vyrobíme krmítka pro ptáky 
o Vyrobíme piktogram – šetřit vodou a elektřinou a umístíme ho do všech 

oddělení  
o Využijeme kompost z kompostéru, který je umístěný na zahradě MŠ. 

Kompost využijeme ke hnojení bylinek, zeleniny a květin, které pěstujeme na 
zahradě naší MŠ 

o Paní kuchařky budou slupky se zeleniny a ovoce vhazovat na kompost 
o Do šaten v jednotlivých odděleních umístíme kontejner na papír, jelikož jsou 

v šatnách používány papírové kapesníky. 
o Ve všech odděleních budou vybrané děti dohlížet na ostatní kamarády, aby 

si nabíraly pouze tolik jídla, kolik sní. 
 
 
 

 

 

Ad 3) ZÁVĚR 
• Předpokládaný termín příštího setkání:  1 čtvrtletí 2017 
• Poděkování za aktivitu a rozloučení  

 
 
Nastavení úkolů: 

 

 

 

   
1/12/2016 V rámci výtvarné a pracovní činnosti výroba kontejnerů na tříděný odpad v oddělení 

Cipísek 

 Odpovídá: J. Petrošová 

 Termín: 31.12.2016 

2/12/2016 Zajistit do šaten všech oddělení MŠ kontejner na papír  

 Odpovídá: O. Golasová 

 Termín: Leden 2017 

3/12/2016 Pracovat již s použitým materiálem  

 Odpovídá: Všechny paní učitelky  

 Termín:  Úkol trvalý  

4/12/2016 Výroba a umístění piktogramu – šetřit vodou a energií 

 Odpovídá: Všechny paní účitelky  

 Termín:  Leden 2017 
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V Paskově, dne: 20.12.2016 

 
 
……………………………….. 
Olga Golasová 
vedoucí Eko – týmu  

5/12/2016 Využití kompostu 

 Odpovídá: G. Klimšová 

 Termín:  Duben 2017 – úkol trvalý  

6/12/2016 Vysypávat slupky ze zeleniny a ovoce na kompost 

 Odpovídá: Vedoucí kuchyně  

 Termín:  Ihned - Úkol trvalý  

7/12/2016 Dozor nad nabíráním jídla  

 Odpovídá: Vybrané děti z jednotlivých 
oddělení 

 Termín:  Ihned - Úkol trvalý  

Zapsala: Kristýna 
Petrošová  

  

   
   


