ZÁPIS ZE SCHŮZKY EKOTÝMU
3. SCHŮZKA EKOTÝMU

Kdo byl na schůzce

Cíle schůzky

datum: 13. 3. 2017
-

1. Termín a příprava auditu pro status „EKO ŠKOLKA“
2. Plán na akci „putování za kapkou vody“
3. Prohlídka realizace témat JÍDLO a VODA ve školce

Co jsme dělali

Výstup / Úkoly
-

-

termín a příprava
auditu pro status
„EKO ŠKOLKA“

-

-

příprava na audit

-

-

-

-

plán na akci
„PUTOVÁNÍ ZA
KAPKOU VODY“

-

Restricted

paní Kubíčková zástupkyně pro MŠ
paní učitelky pí Greifová, pí Urbášková
rodiče: Hornešová, Skácelová, Horáková, Fišnerová, Dvořáková, Lajdorf,
Linhartová

Kdo / Kdy
-

všichni společně

-

všichni společně

-

všichni společně

KDY = společně jsme si odsouhlasili
termín 28. 3. 2017 a ihned potvrdili
u paní ředitelky + paní auditorky
KDO = členové EKO týmu aktivně a se
zájmem potvrdili svou účast na auditu
ve školce

zopakovali jsme si pravidla chování ve
školce - ekokodex
seznámili se s časovým plánem auditu
prošli jsme si detailně web eko-školky
– nové nápady na vylepšení

akci chceme představit všem dětem
MŠ i ZŠ, připravíme plakáty pro
veřejnost
KDY = týden 3. - 7. 4. 2017
když bude pršet, budeme ve školce =
náhradní plán máme, náladu si
nezkazíme 
start bude u školy = paní učitelky
budou zapisovat na startovní listinu
6 stanovišť, na kterých budou
pomáhat i starší děti z EKO týmu
úkoly na stanoviště jsou sepsány, ze
spousty nápadů jsme vybrali hlavně
ty, které pomohou dětem si
připomenout téma „VODA“ v praxi
a „osahat si“

- zopakovali jsme si všechny body, které jsme
celý rok s dětmi postupně připravovali ve
struktuře = analýza -> plán činností ->
vyhodnocení

-

prohlídka
realizace témat
JÍDLO a VODA ve
školce

-

všichni společně

- ubezpečili jsme se, že všechny popisy jsou
srozumitelné dětem a že se děti na každém
kroku podílely vlastními silami, moc se jim
to povedlo!!!  

-

+

na audit jsme perfektně připravení 

+

naplánovali jsme si společnou akci „putování za kapkou vody“

Vyhodnotili jsme
schůzku aneb co
se nám povedlo
/ nepovedlo

Zápis provedl
člen EKO týmu

Restricted

Linhartová

