Ekoškola – jak jsme daleko
Jak získat titul „Ekoškola“ – zapojením do mezinárodního vzdělávacího programu, který je
založený na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, zaměstnanci školy a dalšími členy
místní komunity.
Prvním krokem k získání titulu je založení Ekotýmu. To jsme začali na jaře letošního roku, do
Ekotýmu se zatím zapojila jedna třída, jeden rodič a zaměstnanci MŠ. V letošním školním roce
chceme do ekotýmu zapojit i obě další třídy a nabídla se nám další maminka.
EKOTÝM – je“ hnacím motorem na cestě k naplňování cílů programu Ekoškola“. Protože získává
a zpracovává nejen potřebné informace a fakta, ale i názory a představy dětí, rodičů a zaměstnanců
MŠ a tím se podílí na zvyšování ekologického povědomí všech.
Druhým krokem v rámci programu je Analýza, kterou jsme prováděli ve všech třídách na jaře i
nyní na podzim – z jarní analýzy vyšel i Plán činností na další školní rok a druhá analýza byla jen
dalším doplněním a bude dokončena na podzimní schůzce Ekotýmu, která je naplánována na příští
týden.
Příklad – z jarní analýzy vyplynula potřeba lepšího třídění v MŠ – nedostatek košů, zejména na
papír – bylo již v září odstraněno a vše je řešeno především s předškolními dětmi na
Ekovycházkách.
Dosud se nám příliš nedaří v této oblasti zapojovat provozní zaměstnance a rodiče dětí, které tímto
prosíme o spolupráci.
Dalším příkladem z Analýzy byly požadavky na jahodovou zahrádku, kytičky na zahrádce a další
možnosti využití zahrady. Zde došlo k odezvě od vedení MŠ a součástí zahrady se staly záhony
pro všechny třídy a bylinková spirála, k jejichž zavlažování bude využíváno především dešťové
vody.
V další schůzce Ekotýmu se budeme snažit o Analýzu zaměřenou na slabé i silné stránky naší MŠ
a vytvoření Plánu činností na další období. Jeho součástí bude i zapojení dalších dětí a rodičů
např. do podzimní akce na zahradě – hrabání listí, na které vás všechny tímto již předem zveme.
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