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Užitečné odkazy

když se mi narodily děti, začala jsem si dávat různé otázky. Některé byly velmi těžké a provázejí mě dodnes.
Nemohu říci, že bych na všechny znala odpověď. Ale i tak jsou otázky důležité. Např. Jaký je svět, na který jsme
děti přivedli? Jací jsou lidé v něm? A… Co chci, aby bylo důležité pro naše kluky? Jaký bude svět, až budou
dospělí? A mohu to nějak ovlivnit? Jaké hodnoty a postoje jim chci předat? Jak to udělat, aby byly šťastné?
Jsou to pro mne životně důležité otázky a pevně doufám, že si je klade naprostá většina rodičů. Moc bych si
přála, aby si podobné otázky dávali všichni ti, kdo pracují s předškolními dětmi. Všechny paní učitelky a dnes
už dokonce i učitelé. Na každém z nás totiž záleží, jak bude svět vypadat za dvacet, třicet let. Každý z nás může
být pro děti vzorem, od nás se učí „jak na to“.
Možná však, že SVĚT je pro nás příliš veliký, příliš neuchopitelný a nedosažitelný. Udělejme tedy menší krůček
a zkusme začít od prostředí. Prostředí je vše, co nás obklopuje. Společná chodba v domě, třída ve školce,
zahrada, ulice na sídlišti, místní park, les za městem. Prostředí ale ovlivňuje i to, co jíme a kam chodíme nakupovat. To už je lepší, tam už dosáhneme.
V průběhu let jsem měla velké štěstí a potkala jsem několik lidí, kteří si kladli stejné nebo velmi podobné
otázky. Byli to moji učitelé, kteří mi pomohli nacházet na některé z nich odpovědi. Byli to učitelé v pravém
slova smyslu, průvodci na cestě - nikdy jsem se kvůli nim nemusela biflovat nezáživné poučky, které bych
vzápětí zapomněla, ale velmi ovlivnili mé chování. Nadchla jsem se pro práci učitelky v MŠ a objevila její obrovský smysl a význam. Uvědomila jsem si, že základním stavebním kamenem prostředí jsou vztahy mezi
lidmi. Bez kladného a respektujícího vztahu k lidem se nic nestane. Pokud se s ostatními nedokáži domluvit,
nemohu nic změnit. Bez kladného a respektujícího vztahu k lidem nemohu mít kladný a respektující vztah ke
svému okolí ani širšímu světu. Později jsem se setkala s pojmem „udržitelný rozvoj“ a díky pražskému Specializačnímu studiu pro koordinátory EVVO v MŠ si uvědomila hloubku všech souvislostí udržitelného rozvoje.
Za nejdůležitější však pokládám poznání, že vše, co v životě děláme, je otázkou návyků. A návyky si vytváříme do šesti let věku. Návyk je naučená věc. Učíme se děláním. Je životně důležité dělat smysluplné věci.
A co je pro malé dítě smysluplnější, než podílet se na skutečném, opravdově hmatatelném životě dospělých?
O tom všem je příručka mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola pro mateřské školy v ČR.
Je určena těm, kterým není jedno, jak vypadá svět a jak bude vypadat v době, kdy oni už tu nebudou. Všem,
kteří mají chuť zkusit věci dělat jinak. Těm, kteří vědí, že „Vše, co potřebuji vědět, jsem se naučil v mateřské
škole“ (Robert Fulghum). Také je určena učitelkám a učitelům, kteří jsou odvážní, trpěliví a chápou, že velké
změny začínají od nejmenších. Od nejmenších změn a od nejmenších dětí.
Děkuji TEREZE a moc si vážím toho, že jsem se mohla podílet na tvorbě této metodiky. Byla to ohromně zajímavá
práce, poznala jsem se s úžasnými a nadšenými ředitelkami, učitelkami a učiteli, kteří poctivě testovali a připomínkovali pilotní verzi metodiky. Byli odvážní, nebáli se zkoušet nové metody a přístupy, nebáli se dělat chyby. Otevřeli
svou školu rodičům. Měli odvahu přenést zodpovědnost a spolurozhodování na děti. A to je velký krok!
Na setkáních pracovního týmu vždy panovala tvůrčí a zapálená atmosféra, hodně jsme se také nasmáli a byla
to prostě radost. Udělali jsme vše pro to, aby vznikl smysluplný materiál, který může využít jakákoliv mateřská
škola. Velká, malá, městská i venkovská…
A teď už je to na nás. Pokud jste se někde výše v textu našli, tak vykročme pravou!
Za kolektiv autorů Eva Sůrová
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Program
Ekoškola
Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti1, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke
zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet
a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.
Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím
okolí pozitivních změn. Sedm kroků umožňuje, aby děti měnily prostředí školy a své návyky a aby celá
škola byla šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí
život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Hlavním předpokladem smysluplnosti programu je vlastní aktivita dětí. Důležitá je role učitele, který je v pravém slova smyslu průvodcem, dává dětem prostor pro vyjádření vlastních názorů, realizaci nápadů a vizí.
Metodika ve všech svých krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením
školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky tomu je Ekoškola ve světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:
Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
Umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.
Jestliže škola úspěšně projde všemi sedmi kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. V neposlední řadě tak program přináší značné zviditelnění školy.

1

Program Ekoškola probíhá v základních a středních školách a i v mateřských školách. V materiálech pro základní školy používáme označení žáci. A v materiálech pro mateřské školy označení děti.
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Mezinárodní pozadí
Program vznikl v roce 1994 v Dánsku z potřeby aktivně zapojovat mladé lidi do rozhodování o životním
prostředí a podporovat udržitelný rozvoj. Brzy se začal úspěšně šířit do dalších zemí Evropy a později
i na ostatní světadíly. Všem školám je společná práce podle metodiky sedmi kroků a v tématech,
které si zvolí. V současné době Ekoškola probíhá v 59 zemích světa a účastní se jí přes 15 milionů dětí
a 1 milion učitelů na 45 tisíc školách (FEE, 2014). Na mezinárodní úrovni ji koordinuje nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekoškola v České republice
Do České republiky zavedla program TEREZA v roce 2005. Umožnilo tak zapojení základním a středním
školám. Tým TEREZY postupně vytvořil příručky pro učitele i žáky, příklady dobré praxe a pracovní listy
do výuky. TEREZA podporuje učitele pořádáním seminářů i osobními konzultacemi. V celé České republice působí síť krajských konzultantů, kteří pomáhají školám na cestě k Ekoškole . Po deseti letech je
v programu Ekoškola zapojeno 300 základních a středních škol s více než 70 000 žáky (TEREZA, 2015).
TEREZA nechala provést několik nezávislých evaluačních výzkumů, aby se ověřil dopad programu
Ekoškola na žáky. Výzkumy např. prokázaly, že Ekoškola rozvíjí šetrné chování žáků k životnímu prostředí
a posiluje jejich přesvědčení, že svým jednáním mají možnost stav životního prostředí ovlivnit (Činčera,
2008, 2014, Činčera a Krajhanzl, 2013, Krajhanzl, 2013).

Metodika programu Ekoškola pro mateřské školy
Metodika pro mateřské školy zachovává základní formát sedmi kroků. Vychází z psychologických
zvláštností u dětí předškolního věku a místních specifik předškolního vzdělávání (velikost tříd, počet
dětí na učitelku/učitele, RVP PV). Kromě toho začleňuje nejnovější poznatky o vztahu člověka k přírodě, jeho odcizování přírodě a vlivu životního prostředí na člověka.
Metodika programu Ekoškola pro mateřské školy respektuje čtyři pilíře udržitelného rozvoje – ekologický, ekonomický, sociální a kulturní.
První testovací verze metodiky vznikla v letech 2013 - 2014 v rámci projektu „Ekoškolka“ Ekocentra
Podhoubí. Na jejím testování se podílelo 15 pražských mateřských škol. V letech 2013 – 2015 byl realizován projekt TEREZA „Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj“. Díky tomuto projektu
proběhlo testování rozšířené metodiky na dalších 16 mateřských školách v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Učitelky a učitelé v těchto školkách začleňovali program do svých školních
vzdělávacích programů a vyzkoušeli ho v průběhu celého školního roku. Součástí tohoto projektu
byla také rozsáhlá evaluace (hodnocení dopadu programu Ekoškola na postoje dětí k životnímu prostředí a možného způsobu zapojení programu do tříd z pohledu učitelů).
S výsledky evaluace se můžete seznámit na webových stránkách programu www.eko-skolky.cz.
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„Pověz mi, a zapomenu; ukaž mi,
a já si vzpomenu; ale nech mne
se zúčastnit a já pochopím.“
Konfucius

Základní kameny programu Ekoškola
Program Ekoškola se odlišuje od jiných programů, které se zaměřují na environmentální výchovu tím, že
není tvořen pouze sledem dílčích aktivit a projektů. Role učitele, rozvoj akčních kompetencí dětí a jejich
spoluúčast na rozhodování stejně jako spolupráce uvnitř i vně školy tvoří s metodikou sedmi kroků provázaný celek. Pokud všechny tyto kameny do sebe zapadají, pak program funguje, tak jak má.
Role učitele ve výchově a vzdělávání
Učitel je v roli průvodce. Ve vztahu k dětem uplatňuje partnerský přístup.

Ekoškola
v mateřské škole
Co od programu očekávat
Ekoškola je program pro všechny mateřské školy, které mají na různé úrovni začleněnou environmentální výchovu:
Mateřská škola, která s ekologií či environmentální výchovou začíná nebo ji téměř nerealizuje, získá
zapojením do programu Ekoškola návod, jak činnosti v oblasti ekologie a environmentální výchovy
zařadit do školního vzdělávacího programu (ŠVP) a naplnit tak závazný požadavek MŠMT ČR.
Mateřská škola, která má již v oblasti environmentální výchovy zkušenosti, využije program především
jako metodické vedení. Školní projekty a aktivity, které ve školce vznikají často živelně nebo na základě
vnějších podnětů (výukové programy, náměty, exkurze), pomůže Ekoškola začlenit do celkového smysluplného rámce.
Program Ekoškola nabízí učitelům využití principů demokratického přístupu ve vzdělávání. Zároveň se
mateřská škola otevírá rodičům a má potenciál stát se centrem místní komunity.
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Spoluúčast dětí na rozhodování
Děti přinášejí konkrétní nápady, postupně dostávají prostor spolurozhodovat a přebírají zodpovědnost za to, jak bude jejich mateřská škola a její okolí vypadat.
Rozvoj akčních kompetencí dětí, které vedou k environmentálně odpovědnému jednání
Děti se postupně učí, jak zjišťovat příčinu problému, jak navrhovat řešení a jak tyto návrhy uvést do
života.
Spolupráce uvnitř i vně školy
Činnosti probíhají za spolupráce dětí, pedagogů, vedení MŠ, provozních zaměstnanců a rodičů. Škola
spolupracuje i s obcí, dalšími organizacemi a školami.
Všichni zúčastnění mohou navrhovat opatření a podílet se na naplňování cílů programu, které si vytyčili.

Co je specifické pro program Ekoškola v mateřské škole
Důraz na rozvoj vztahu k přírodě a environmentální senzitivitu.
Tato oblast se opírá o ekologický a kulturní pilíř udržitelného rozvoje.
Děti v předškolním období jsou nejvíce citlivé k dění okolo sebe. Toto období je proto důležité pro vytváření vnímavosti k přírodnímu prostředí – environmentální senzitivity. Hlavním prostředkem k rozvoji
senzitivity je častý pobyt dětí v přírodě.
Podle Jana Krajhanzla (Krajhanzl, 2014) pojem environmentální senzitivita zahrnuje tři roviny vztahu
k přírodě:
Adaptace na prostředí – umím v přírodě být, umím se v ní pohybovat, přírody se neštítím a nebojím se jí.
Estetická rovina – vnímám přírodu na estetické úrovni, vnímám její krásu, jedinečnost a neopakovatelnost.
Etická rovina – chápu, že přírodu je třeba chránit, chci se o ni zodpovědně starat a mám dovednosti,
které mi to umožní.
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Postupné zapojení rodičů a komunity do programu
Tato oblast se opírá o ekonomický, sociální a kulturní pilíř udržitelného rozvoje.
V mateřské škole jsou rodiče v úzkém propojení se svými dětmi. Mohou tak pomáhat realizovat aktivity programu. Vnášejí vlastní nápady a navrhují opatření ve prospěch vize školky.
Mateřská škola se stává centrem komunity a ukazuje, jak je možné chovat se šetrně k životnímu prostředí. Škola se např. snaží upřednostňovat místní dodavatele, čímž podporuje regionální ekonomiku.
Postupné zapojení dětí
Tato oblast se opírá o sociální a kulturní pilíř udržitelného rozvoje.

Mezinárodní titul získává škola na dva roky. Během této doby musí udržet dosavadní úroveň a zároveň
rozvíjet pomocí metodiky sedmi kroků další odborná témata. Začíná tedy další cyklus, často s novými
dětmi i rodiči, zároveň však škola udržuje to, co již vybudovala. Po dvou letech škola titul obhajuje podle výše zmíněných podmínek.

Může se stát, že mateřská škola mezinárodní titul získá na dva roky, a pak o něj z nějakého důvodu přijde. Nedokáže např. naplnit určitá kritéria nebo si chce dát z nejrůznějších
důvodů pauzu. Nic není ztraceno. Ve chvíli, kdy se rozhodne v programu opět pokračovat
a vše se jí podaří úspěšně realizovat, získá titul zpět.

Oproti základním a středním školám jsou v mateřské škole děti zapojovány do rozhodování postupně, především prostřednictvím nápodoby dospělých.
Důležité jsou demokratické prvky ve vzdělávání: partnerský přístup k dětem, respektující komunikace, spoluúčast dětí na rozhodování, podpora dětí, aby samostatně hledaly řešení, kriticky myslely,
přebíraly úkoly a zodpovědnost.

Cesta k mezinárodnímu titulu
Titul Ekoškola symbolizuje mezinárodní zelená vlajka. Vlajky zdobí již více než 17 415 škol po celém světě a jejich počet stále roste (FEE, 2014). Podmínkou je úspěšné naplnění kritérií programu Ekoškola.
Mateřské školy v České republice mohou získat mezinárodní titul na základě těchto podmínek:
1.

Dosažení dostatečné úrovně v kritériích, která sledují kvalitu naplňování všech sedmi kroků programu.
Seznam kritérií naleznete na konci této příručky, viz strana 49.

2.

Sepsání elektronické žádosti a její odeslání koordinátoru Ekoškoly. Součástí žádosti je i krátké shrnutí
průběhu programu a ilustrační přílohy (např. zápis ze schůzky Ekotýmu či fotografie Ekokodexu atd.).

3.

Absolvování hodnotící návštěvy přímo ve škole. Návštěva slouží hlavně k osobnímu poznání mateřské
školy, seznámení s Ekotýmem a společnému hodnocení na základě kritérií. Hodnotitelé mají za cíl ocenit
školu za to, co se jí daří, a dát doporučení pro další období.

Podrobný popis kritérií a způsobu užívání titulu, informace k elektronické žádosti a hodnotící návštěvě
naleznete na webových stránkách www.eko-skolky.cz, či o ně můžete požádat koordinátora Ekoškoly
TEREZA.
Pokud jsou všechny podmínky naplněny, získá škola mezinárodní titul Ekoškola. Předávání certifikátů
a zelených vlajek školám se koná zpravidla na konci roku při slavnostním vyhlášení za přítomnosti státních představitelů a dalších významných hostů.
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Ekoškola krok
za krokem
Dříve než začnete
Než začnete s realizací programu Ekoškola ve své mateřské škole, přečtěte si důkladně celou příručku,
aby vám neunikla žádná souvislost.
Program raději odstartujte se začátkem nového školního roku. Ideální je vše předem dobře promyslet
a začlenit do školního vzdělávacího programu.
Dopřejte si čas! Do programu se zapojte, až když jste opravdu připraveni otevřít školu rodičům a veřejnosti a smysluplně a cíleně zapojit do činnosti děti.

Sedm kroků – spíš tanec nežli chůze
Ekoškola má skutečně ambice měnit chování dětí i dospělých. Ke změně slouží sedm kroků, které
jsou dále v textu podrobně popsány:
První krok – Ekotým
Druhý krok – Analýza
Třetí krok – Plán činností
Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování
Pátý krok – Environmentální výchova ve výuce
Šestý krok – Informování a spolupráce
Sedmý krok – Ekokodex

13

Ekoškola spíš než chůzi připomíná tanec. Pořadí kroků se střídá, dávají dohromady krokové variace
v tanci i v programu. Stejně jako u tance nelze určit, který krok je nejdůležitější. Všechny kroky mají své
místo a „celek“ se neobejde bez žádného z nich.
Prvním krokem je sestavení Ekotýmu. Ekotým je hybatelem všech aktivit programu ve školce, plánuje
a koordinuje úkoly/akce vedoucí k ekologizaci jejího provozu. Koordinuje tedy i druhý krok, Analýzu.
Analýza je jedním z kroků, které je třeba udělat na začátku. Poskytuje představu o tom, jak na tom škola
je ve vybraném tématu. Ukáže dětem i ostatním, jaké jsou v tématu silné a slabé stránky školy a na co
by se měli zaměřit v Plánu činností. Plán činností musí vycházet z Analýzy. Cíle a činnosti v něm naplánované vedou ke zlepšení slabých stránek a k udržení stránek silných. Aby měl Plán činností smysl,
je potřeba se k němu vracet. Průběžnou kontrolu plánu a plnění úkolů zajišťuje čtvrtý krok, Sledování
a vyhodnocování. Jak už slovo „průběžnou“ naznačuje, je to krok, který následuje po Plánu činností, ale
objevuje se pak ještě mnohokrát.
A teď přicházejí na řadu mezikroky, které se různě vsouvají mezi kroky předchozí. Patří mezi ně Environmentální výchova ve výuce. Je to sice pátý krok programu, ale pokud by byl zařazen až na páté místo
při realizaci programu, neměly by předchozí kroky smysl. S tímto krokem je potřeba začít už před tvorbou
Analýzy. Děti by měly vědět, co vybrané téma znamená, jakou má souvislost s životním prostředím, jak se
jich týká a proč se mu mají věnovat. S tématem pak pracují většinou v průběhu celého roku. Průběžně je
třeba se věnovat i Informování a spolupráci. Tento krok pomáhá škole zviditelnit se a získat další lidské
či finanční zdroje. V seznamu je posledním krokem Ekokodex. Vznikat může průběžně během realizace
programu nebo i na jeho počátku. K tomuto kroku je dobré se po čase vracet a Ekokodex aktualizovat.

Témata Ekoškoly
Pokud je metodika sedmi kroků připodobněna k tanci, pak témata Ekoškoly jsou různé taneční sály.
Taneční sály se stejně jako témata Ekoškoly používají k různým účelům i cílům, ale jen ve spojení se
správnými kroky je z toho správný ples, tzn. program Ekoškola.
Konkrétně si to lze představit na tématu Odpady. Mnoho škol např. třídí odpad, dělá osvětové programy či využívá odpad jako surovinu pro své činnosti ve výtvarné výchově (využívají tedy taneční sál, ale
netančí v něm). Aktivity samotné, i když se tématu týkají, netvoří komplexní a ucelený program. Jen propojení témat Ekoškoly a metodiky sedmi kroků vede děti i dospělé od hledání problémů a přemýšlení
nad nimi, přes realizaci konkrétních opatření až k jejich odstranění.
Ekoškola nabízí mateřským školám čtyři témata, kterými škola může pomocí sedmi kroků smysluplně
„protancovat“.

Jídlo
Děti zjišťují původ potravin. Hledají, z jakých materiálů jsou vyrobeny jejich hračky, nábytek a herní prvky
na zahradě. Pochopí, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se
s biopotravinami, fair trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro
člověka, a pokud mají možnost, pěstují si vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se samy si připravit jídlo.

Prostředí
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1 . Ana lýza

Děti se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí mateřské školy, zkoumají ho z hlediska environmentálního,
ale i estetického a pocitového. Hledají, z jakých materiálů jsou jejich hračky vyrobeny, nábytek a herní
prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin a zjišťují, kdo je zalévá. Navrhují možnosti, jak se mohou
do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly změnit. Navrhují úpravy
zahrady, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.
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Děti se seznámí s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená předcházet vzniku
odpadu, a pátrají, co pro to ve školce dělají a co by se ještě dalo dělat. Pracují s odpadovým materiálem
a využívají ho k tvůrčí činnosti. Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále
děje, jaký odpad se třídí ve škole a jaký by ještě bylo možné třídit. Seznamují se s tím, kde jsou koše na
odpad umístěné, mohou hodnotit vhodnost jejich umístění a navrhují možná označení košů a tvorbu
informačních materiálů o třídění ve škole pro ostatní.
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Děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku
v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Ve škole hledají možné úspory vody. Mohou např. vytvářet
cedulky upozorňující na šetření vodou při čištění zubů nebo při splachování na toaletách. V tématu jsou
vedeny k přemýšlení nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou, zjišťují, jakou vodu ve školce pijí. Seznámí se s principy šetrného úklidu a přemýšlejí, co z toho mohou aplikovat ve škole.
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„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže,
aby sehnali dřevo a připravovali nástroje,
ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu
po nekonečných dálkách otevřeného moře.“
Antoine de Saint Exupery

První krok –
Ekotým
Ekotým je tým dětí a dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů, případně dalších zástupců veřejnosti či pracovníků mateřské školy), kteří koordinují a za pomoci ostatních realizují program
Ekoškola. V Ekotýmu a v celém programu Ekoškola je klíčová role koordinátora. Koordinátor je člověk,
který je přesvědčen o smysluplnosti programu Ekoškola a činností z něj vyplývajících, má dobré organizační schopnosti a komunikační dovednosti. Koordinátor sestavuje Ekotým a zodpovídá za to, že všichni
kolegové a kolegyně, rodiče a děti znají svou roli v programu Ekoškola a vědí, co se od nich očekává.
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 mateřské
školy. Tím se také podílí na zvyšování ekologického povědomí všech.
Ekotým se pravidelně schází, koordinuje činnosti a aktivity vedoucí ke změnám ve škole a jejím okolí.
A co je velmi důležité, dlouhodobě motivuje všechny zúčastněné. V neposlední řadě v mateřské škole
vytváří podmínky pro prožitkové učení dětí v oblasti environmentální výchovy a pro jejich zapojení
do aktivního řešení problémů mateřské školy v jednotlivých tématech Ekoškoly.
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Může se hodit
Jak na to
Připravte si vhodnou argumentaci a nadchněte váhavé kolegyně, kolegy a rodiče.
Nezapomeňte, že nestačí jen získat konkrétní osoby do Ekotýmu. Stejně důležité je přesvědčit
přítomné o smysluplnosti programu a jeho kladném vlivu na rozvoj dětí.
Oslovte učitele, rodiče, provozní zaměstnance, zřizovatele a další a požádejte je o účast v Ekotýmu. Oslovit je můžete např. na třídní schůzce. Dobrovolnost je základním pravidlem při sestavování Ekotýmu. Nikoho do účasti v Ekotýmu nenuťte!
Zapojte do Ekotýmu děti z různých tříd a alespoň 2 rodiče, případně další zástupce veřejnosti. Do Ekotýmu můžete zapojit i celou třídu. Složení i velikost Ekotýmu jsou v každé škole jiné
a závisí na podmínkách, velikosti a typu mateřské školy, věkovém složení dětí, na již fungujících
strukturách a na kvalitě spolupráce s rodiči, s provozními zaměstnanci, se zřizovatelem.
Pokud se vám do Ekotýmu nepodaří zapojit rodiče, obraťte se na krajského koordinátora Ekoškoly a poraďte se o dalším postupu.
Na první schůzce Ekotýmu stanovte pravidla jeho fungování, kterými se budou všichni řídit. Nebude tak docházet ke zbytečným konfliktům. Pokud máte pravidla ve škole stanovena, je možné
je převzít a seznámit s nimi všechny členy Ekotýmu.
Na první schůzce vysvětlete jednotlivé kroky Ekoškoly.
Rozdělte si v Ekotýmu role (zapisovatel, fotograf, redaktor a podobně). Dětem pečlivě vysvětlete, co která role znamená a přeneste na ně částečnou zodpovědnost za plnění úkolů. Role dětí se
mohou měnit v závislosti na typu úkolu.
Svolávejte schůzky Ekotýmu se všemi členy, tedy i s dětmi, minimálně třikrát za školní rok.
V mezidobí se dospělí členové scházejí podle potřeby, mohou komunikovat mailem či telefonem. Děti z Ekotýmu by se však měly s koordinátorem scházet alespoň jednou za měsíc. Tím
zachováte návaznost programu.
Nastavte si způsob zapisování závěrů a úkolů ze schůzky tak, abyste pak měli možnost podívat
se, o čem jste na předchozích schůzkách mluvili, co jste naplánovali a kdo měl co na starost. Zápis
slouží i jako podklad k hodnocení proběhlých aktivit uplynulého období. Nechte děti zápis doplnit obrázky a zpřístupněte ho veřejnosti (např. na nástěnce, webových stránkách…).

Osvědčilo se, že roli koordinátora vykonává někdo jiný než ředitel/ka školy. Činnost koordinátora
je náročná a vedoucí pracovníci na ni většinou při všech ostatních povinnostech nemají dostatek
času.
Při výběru rodičů do Ekotýmu si určete kritéria a těmi se řiďte. Např.: Zapojili se rodiče již dříve
do života mateřské školy? Mají čas a prostor zapojit se smysluplně? Komunikují otevřeně?
Při schůzkách seďte v kruhu. Kruh je symbol rovnosti, nikdo se nepovyšuje, nikdo se neponižuje.
Účastníci mohou udržovat se všemi vzájemný oční kontakt.
Důkladně se připravte na první schůzku Ekotýmu. Dobře promyslete její program a to, jakým způsobem zapojíte děti. Ukázku možného průběhu první schůzky naleznete na webu www.eko-skolky.cz.
Při rozdělování rolí je možné, aby si jednu roli zvolilo více dětí. Při plnění úkolu tak mohou spolupracovat jako tým.
Naučte děti používat kameru a fotoaparát. Jednomu dospělému přidělte roli jakéhosi „redaktora“, který se v průběhu schůzky stará o děti, natáčí s nimi průběh schůzky na kameru a pomůže
tak vyplnit místa, kdy by se děti mohly případně nudit. Takto vzniklý materiál je výbornou dokumentací celého průběhu programu Ekoškola. Využijte jej při závěrečné prezentaci ve vaší mateřské škole.
Vyberte do Ekotýmu předškoláky i mladší děti. Program Ekoškola má dlouhodobý charakter,
a pokud v červnu všechny děti z Ekotýmu odejdou do základní školy, je těžké v září na činnost
Ekotýmu navázat a nové děti rychle vtáhnout do nastartovaných procesů.
Myslete na tmelení týmu, zvlášť pokud máte děti z různých tříd. Stmelovací aktivity na schůzkách
s dospělými může být těžké zařadit, ale pokuste se je využívat při schůzkách dětí s koordinátorem.

Přínos dětem
Vidí, že pravidla platí i v dospělém světě,
nejenom pro ně.
Zažívají partnerskou komunikaci s dospělými.
Spoluvytváří atmosféru spolupráce a vzájemné
pomoci při řešení problémů.
Přínos zaměstnancům
Seznámí se blíže s rodiči.
Uvidí svou práci s odstupem a nadhledem jiné
profese.
Získají užitečné spolupracovníky při naplňování
smysluplného učení a pro další kroky programu
Ekoškola.

18

19

Přínos rodičům
Zažívají pocit sounáležitosti s místem, kde jejich
dítě tráví většinu dne.
Poznají lépe prostředí a atmosféru mateřské školy.
Mohou se podílet na spoluvytváření programu,
zaměření mateřské školy a na jejích environmentálních aktivitách.

Povedlo se
„Osvědčilo se, že ve škole působí dvě koordinátorky. Jedna podporuje druhou jak v komunikaci s rodiči, tak při činnostech v Ekotýmu. Spolupráci s rodiči jsme navázali na třídních schůzkách, kde dostali informace o programu
Ekoškola a nabídku se zapojit. Měli jsme hned několik zájemců. První schůzka tedy proběhla velmi dobře.
Z vlastní zkušenosti doporučujeme do Ekotýmu zapojit děti jak předškolního
věku, tak i mladší děti. Rodiče a pracovníci MŠ jsou samozřejmostí.“
Jana Ježková, ZŠ a MŠ Lobodice

„Rada je jediná: nebojte se společné
schůzky rodičů s dětmi.“
Martina Mokrošová
MŠ Edvarda Beneše, Opava
„Oslovení rodiče oslovují i jiné rodiče, tudíž nemějte
z počátku jako koordinátor obavu, že rodič je třeba
jen jeden. Navazující rodiče jsou také aktivní a sami
nabídnou náměty. Oceňte je a dlouhými prodlevami
v komunikaci a nicneděláním s nimi je neztraťte
z kontaktu. Co nejdříve se pusťte do práce.“
Patrik Cyroň
MŠ Čeladenská beruška
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"Víte, co je horší než být slepý?
Mít v pořádku zrak a nevidět.“
Helen Keller

Vzhledem k věku dětí je dobré se intenzivněji věnovat jen jednomu tématu. Udělat s dětmi
část Analýzy a bezprostředně naplánovat opatření vedoucí k udržení či zlepšení zjištěného stavu.
Naplánované úkoly můžete ihned realizovat. Po uzavření jednoho tématu se věnujte dalšímu.
Do zjišťování informací a vyplňování pracovních listů Analýzy zapojte co nejvíce dětí i zaměstnanců. Závisí to však i na možnostech každé školy. Někde můžete zapojit celé třídy, jinde pouze
některé děti.

Druhý krok –
Analýza
Analýza v rámci programu Ekoškola znamená zjišťování současného stavu školy ve vybraných tématech.
Návod, co sledovat a po čem pátrat dávají pracovní listy. Výstupem je seznam silných a slabých stránek,
který slouží jako důležitý podklad pro realizaci třetího kroku Plánu činností. Na rozdíl od většiny základních škol probíhá Analýza v mateřských školách zároveň s tvorbou Plánu činností, realizací aktivit
a hodnocením jejich průběhu. Pro získání titulu Ekoškola je potřeba mít hotovou Analýzu ve dvou tématech programu.
Do Analýzy se v Ekoškole zapojují děti, rodiče i provozní zaměstnanci školy.

Jak na to
Na www.eko-skolky.cz si stáhněte pracovní listy k zvoleným tématům.
Na schůzce celého Ekotýmu si vyberte dvě témata Ekoškoly, kterými se chcete zabývat. Témata určete na základě potřeb školy nebo chuti se jim věnovat a zohledněte názor všech členů
Ekotýmu.

Silné a slabé stránky z celé Analýzy ztvárněte s dětmi pro ně přístupným způsobem. Je důležité,
aby děti uměly výsledky svými slovy vysvětlit.
S výsledky Analýzy seznamte co nejširší okruh lidí. Zveřejněte je třeba na webových stránkách
školy, na nástěnce Ekoškoly, prezentujte je v místních novinách, na obecní vývěsce. Rodiče, veřejnost
nebo zaměstnanci obeznámení s konkrétními výsledky budou schopni lépe a efektivněji pomoci.

CHCETE VIDĚT DALŠÍCH 35 STRAN
Z TÉTO PUBLIKACE?
ZAPOJTE SE DO MEZINÁRODNÍHO
PROG RAMU EKOŠKOLA:
www.ekosko la.cz I www.eko-skolky.cz

Určete, kdo za Analýzu v jednotlivých tématech zodpovídá. Za jedno téma může zodpovídat
jeden dospělý. Ten zodpovídá za to, že se do procesu Analýzy zapojí co nejvíce dětí.
Pro potřeby Analýzy vytvořte integrovaný blok k vybranému tématu. Je žádoucí, aby děti nejprve pochopily dané téma. Inspirací při tvorbě integrovaných bloků vám mohou být příklady
z praxe www.eko-skolky.cz.
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