
E K O T Ý M 
 

První schůzka proběhla dne 16. března 2017. Této schůzky se účastnil personál mateřské 

školy, děti a jejich rodiče. Hostem úvodní schůzky byla Mgr. Karla Rulíková, krajská 

koordinátorka programu Ekoškola v Olomouckém kraji (Sluňákov, centrum ekologických 

aktivit města Olomouce, o.p.s.). Ředitelka školy, Mgr. Eva Kroutilová, společně                

s Mgr. Karlou Rulíkovou projekt představily všem přítomným a seznámily zúčastněné 

s možnostmi, jakými formami se lze do projektu zapojit.  

Následně proběhla část schůzky, kde byl pro školní rok 2016/ 2017 ustaven Ekotým. 

 

 

Složení EKOTÝMU:  
 

Pedagogické zastoupení + zastoupení pracovníků školy: 

Mgr. Eva Kroutilová (ředitelka mateřské školy) 

Hana Vesecká (zástupkyně ředitelky mateřské školy)  

Kristina Češková (učitelka mateřské školy)  

Mgr. Vladimíra Tomíková ( učitelka mateřské školy)  

Petra Slouková (školnice)  

 

Zastoupení rodičů a dětí:  

paní Čepová a Davídek 

paní Smetanová s Danielkem a Kačenkou 

manželé Pavlíčkovi s Emičkou a Ninou 

manželé Jorníčkovi  a Kačenka 

paní Jandová a Lucasek 

paní Lednická s Pavlínkou 

paní Svíbová s Vendelínkem 

paní Hagerová a Erička 

paní Hladká s Vojtíškem 

paní Mayrwögerová s Peťou 

paní Vaváková a Evelýnka 

paní Stroblová s Davídkem 

manželé Švecovi s Filípkem 

 



Následně si vzala slovo paní učitelka Kristina Češková, která nově ustavenému Ekotýmu 

vysvětlila, jaké nejbližší kroky nás v nejbližší době čekají.  

Na 1. SCHŮZCE EKOTÝMU bylo také vybráno jedno z představených témat, které se stane        

pro školní rok 2016/2017 tématem hlavním: PROSTŘEDÍ 

Dále paní učitelka Češková probrala s rodiči i dětmi, jakým způsobem bude Ekotým plánovat 

průběh analýzy a jak se informace ze schůzky Ekotýmu dostanou mezi ostatní zájemce              

a děti z mateřské školy.  

Všechny informace budou předávány nejen prostřednictvím práce pedagogů s dětmi,            

ale i prostřednictvím komunikace dospělých mezi sebou i dospělých a dětí. Jako jeden 

z následných kroků byla domluvena tvorba EKONÁSTĚNKY, kde budou vyvěšovány 

veškeré aktuální informace společně s fotografickou dokumentací. Nezbytnou součásti 

informování (zvláště) rodičovské veřejnosti pak budou aktuální informace na webových 

stránkách mateřské školy.  

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zapojeným. V případě zájmu ze strany rodičů dětí, 

prosím, oslovte třídní paní učitelky.  

 


