
                                       MEZINÁRODNÍ PROJEKT EKOŠKOLA   

 

Již několik let je v naší škole prioritou, poskytovat dětem základní povědomí o prostředí, ve kterém 

žijeme a ukazovat jim optimální způsoby a různé možnosti, jak toto prostředí citlivým a vnímavým 

způsobem ovlivňovat a spoluvytvářet. Abychom toto směřování prohloubili, obohatili o nové 

pohledy, poznatky a zkušenosti a vyzkoušeli si na vlastní kůži, jaké to je moci společnými silami 

aktivně zasahovat do dění a způsobu života kolem nás, zapojili jsme se do mezinárodního 

vzdělávacího programu Ekoškola, který vznikl v roce 1994 v Dánsku. Od roku 2005 tento program 

funguje a úspěšně se rozvíjí pod patronací a vedením sdružení TEREZA i v České republice. 

 

Díky programu Ekoškola, se nám daří systematicky, promyšleně a hlavně efektivně rozvíjet již u 

nejmenších dětí environmentální senzibilitu, včetně schopnosti uvědomovat si důsledky svého 

jednání a rozhodování v každodenních situacích, které na půdě naší školky společně prožíváme. 

Snažíme se, aby všechny činnosti uvnitř i vně školy probíhaly za spolupráce co největšího počtu 

dětí, pedagogů, vedení MŠ, provozních zaměstnanců i rodičů. Slouží nám k tomu unikátní 

metodika sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních 

změn. 

 

Děti jsou vhodně motivovány, aby samy aktivně přinášely konkrétní zajímavé nápady a učí se 

přejímat zodpovědnost za to, jak bude naše škola a její okolí vypadat. Přitom všem se 

postupně učí, jak zjišťovat příčinu problému, jak navrhovat jeho řešení a jak tyto návrhy 

uvést do života. 

 

Jedním z prvních kroků, které jsme  podnikli, bylo sestavení ekotýmu, složeného ze zástupců dětí z 

jednotlivých tříd, pedagogů a jednoho zástupce rodičů. Příležitostně se do činnosti ekotýmu zapojují 

i provozní zaměstnanci a vedení naší mateřské školy. 

Ekotým má letos za sebou již tři schůzky a dostatek zkušeností s pořádáním a zajišťováním 

konkrétních ekologických aktivit. Děti z ekotýmu jsou motivované, nadšené pro práci a nepřestávají 

nás překvapovat a udivovat svou zvídavostí a schopností všímat si a přemýšlet. Jsou hybatelem 

všech aktivit programu ve školce a skvělým příkladem ostatním.  Mají neobyčejný respekt a 

autoritu.  

Složení ekotýmu v roce 2016/17 je následující: 

 

Pedagogové: Mgr. Daniela Šulcová – hlavní koordinátor environmentálního vzdělávání a programu  

                      Ekoškola 

                      Eva Stehlíková – asistentka programu 

 

Děti:              Míša Gregor a Honzík Rezek – reportéři 

                      Radim Válek a Andělka Jirotková – nástěnkáři 

                      Sofinka Potocká, Nela Šimánková a Elenka Kačírková – zahradnice 

                      Eliška Maďarová – fotografka 

 

Rodiče:         Ali Vančová – nápady, podněty, inspirace, výtvarné aktivity  

 

 

V současnosti máme za sebou tři schůzky ekotýmu, zpracovali jsme velmi podrobně a pečlivě 

analýzu současného stavu školy ve dvou vybraných tématech a pracujeme na plánu činností.  

Tématem z loňského „zkušebního“ roku, které se snažíme letos dotáhnout do konce je Prostředí a 

hlavní téma pro rok letošní je Jídlo. 

V rámci tohoto tématu jsme se na podzim velmi úspěšně zapojili do výzvy „Vaříme spolu“, 

vyhlášené sdružením Tereza, ve spolupráci s Jaroměřickou mlékárnou. Náš projekt a jeho realizace 

nám přinesly umístění mezi nejlepšími zúčastněnými školami a zažili jsme úžasné chvíle při 



společném nakupování, vaření, ochutnávání a sdílení zážitků. Náš recept bude součástí chystané 

kuchařky a od Jaroměřické mlékárny získáme dle výběru výrobky v hodnotě 2000,- Kč. 

Jedním z výstupů této akce, který nám rovněž dělá velkou radost, je založení kompostu na školní 

zahradě. 

 

Pokud máte zájem, nahlédněte do fotogalerie Ekoškoly, kde chceme pravidelně zveřejňovat 

fotografie z činnosti našeho ekotýmu. Zároveň vás chceme vyzvat, pokud budete mít zájem o 

zapojení do společné práce, budeme rádi za jakékoli nápady, připomínky a pomoc či 

inspiraci. Hlásit se můžete u p.učitelky Daniely v oddělení Chobotniček. 

 

S výsledky analýzy a s plánem činností se budete moci v nejbližší době seznámit na nástěnkách 

environmentální výchovy v šatnách jednotlivých tříd. 

 

                       


