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Hlavním cílem programu Ekoškola je pomáhat
dětem, učitelům a rodičům udělat ze školy
příjemnější, demokratičtější a k přírodě
bližší místo k životu.

V EKOŠKOLE VĚŘÍME TŘEM ZÁKLADNÍM PRINCIPŮM:

Každá škola se může stát šetrnější k životnímu prostředí.

Každý žák se může aktivně podílet na zlepšování své školy.

Každý ve škole může být platný při naplňování společných cílů.
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Učím 8 let na malé vesnické základní škole. Mám aprobaci
„přírodopis a tělocvik“ a většinou také tyto předměty učím na druhém
stupni. Učení mě baví, i když je občas náročné a únavné. Ráda se
pro něco nadchnu, nebojím se nových výzev. Vždycky mě docela
přitahovalo téma ekologie, ale nikdy jsem se mu nevěnovala hlouběji.
Před časem jsem objevila Ekoškolu, tak jsem si říkala, že to bude
příležitost, jak dělat něco, co mě zajímá, a zároveň trochu rozhýbat
dění na škole. Vidím v Ekoškole zejména příležitost pro děti, které chtějí
dělat něco zajímavého navíc. A protože věřím, že příklady táhnou,
snad se nám tím podaří „nakazit“ i ostatní ve škole.

Učím 16 let na základní škole ve větším městě. Na prvním
stupni si vedu děti od první až do páté třídy. I po tolika letech
je pro mě učení zároveň koníčkem. Velmi ráda pozoruju, jak se
děti učí nové věci a jak mají radost z objevování. S Ekoškolou jsme
začínali před sedmi lety a hodně jsme se od té doby posunuli.
Už k naší škole tak nějak patří, o spoustě věcí už není třeba
diskutovat. Na druhou stranu občas ztrácím motivaci a některé
věci dělám pořád stejně, aniž bych se někam posouvala. Chuť
měnit školu k lepšímu a učit to děti mě ale ani po tolika letech
nepřechází.

PORADCI – MENTOŘI
Eva Bláhová – Eva
Jsem učitelkou na ZŠ Úprkova v Hradci Králové a mám dvanáctiletou
praxi. Koordinuji program Ekoškola již šestým rokem a další aktivity spojené
s environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu, kde rádi
připravujeme akce pro celou školu a snažíme se přispět ke zlepšení
životního prostředí naší školy, jejího okolí i vztahu mladých lidí k němu.
Dagmar Bouchalová – Dáša
Jsem učitelkou 1. stupně na ZŠ Trávník 27 v Přerově. Ve školství pracuji 17 let.
Jsem koordinátorkou programu Ekoškola a koordinátorkou EVVO. Zabývám
se také přípravou a realizací dlouhodobých školních environmentálních
projektů. Snažím se, aby Ekotýmáky a kolegy naše společná práce zaujala,
rozvíjela, obohacovala a užili jsme si u ní hezké a příjemné chvíle.
Myslím, že nás to ve škole společně prostě „baví“.
Hana Vaněčková – Hanka
Jsem učitelka na ZŠ a MŠ Povrly, kde koordinuji program Ekoškola a další
aktivity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce s Ekotýmem
a daří se mi úspěšně podporovat jeho aktivity ve škole i mimo ni. Program
na škole koordinuji od samotného začátku, tedy od roku 2007. Své zkušenosti
s programem ráda sdílím s pedagogy z dalších zapojených škol.
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ZAČÍNÁME/POKRAČUJEME
V této kapitole Vám spolu s mými imaginárními i skutečnými průvodkyněmi
popíšeme, co je třeba udělat ve chvíli, kdy je program Ekoškola na škole
v počátcích. Ať už to budou počátky úplné, kdy program u vás na škole
startuje, nebo ty každoroční srpnové a zářijové, kdy začínáte zase znovu
aktivovat ekoškolí činnosti. Projdeme spolu: nábor/obnovu Ekotýmu,
představení programu na škole a navázání spolupráce s vedením školy.
V programu se spojuje rámec Metodiky 7 kroků a témata Ekoškoly.
Ekoškola je PROGRAM nikoli PROJEKT a vyžaduje tedy dlouhodobý závazek školy.
Podmínkou dobrého fungování je především podpora vedení školy, zapojení
zaměstnanců a ochota skutečně zapojit žáky do rozhodovacích procesů ve škole.

ZAČÍNAJÍCÍ

Odeslala jsem přihlášku do Ekoškoly a dostala materiály.
Probrala jsem podrobněji naši účast s ředitelem a dohodli
jsme se, že na nejbližší poradě řeknu víc kolegům. Sama
si v tom tedy musím udělat víc jasno. Zatím nemám
Ekotým a ani spolupracující kolegy.

ČÍM ZAČNU:
••
••
••
••

Přečtu si na webu informace o Ekoškole a udělám si jasno v 7 krocích a tématech.
Vysvětlím kolegům i provozním zaměstnancům, co je to Ekoškola a jak funguje.
Vymyslím, jak vytvořit Ekotým a udělat „nábor“ dětí.
Načrtnu si přibližný vlastní plán, co chci letos stihnout (toto není Plán činností z Metodiky 7
kroků, jen můj osobní plán, co bych chtěla v Ekoškole stihnout a dokázat).

KANCELÁŘ RADÍ:
JAK SESTAVIT EKOTÝM
Než začnete s výběrem a oslovením žáků do Ekotýmu, promyslete si následující otázky:
Proč máte Ekotým? Co se mají žáci naučit díky členství v Ekotýmu? Přemýšlejte nejen o tom,
co budou žáci dělat pro zlepšení školy, ale také o tom, co se naučí. Členství v Ekotýmu má totiž
potenciál rozvíjet u žáků dovednosti, které všichni potřebují, jako např.: Schopnost udělat změnu
– Převzít zodpovědnost – Nechat zaznít svůj názor – Rozvíjet sebedůvěru. Způsob, jakým budete
žáky vybírat, hodně ovlivní, jaké žáky v Ekotýmu budete mít. Přemýšlejte také o tom, zda chcete
pracovat s výběrovou skupinou nebo raději oslovit široké spektrum žáků. Pokud uděláte volby
(nominaci ve třídách), pravděpodobně vyhrají ti nejvíce sebevědomí a již nyní úspěšní žáci.
Pokud vyberete Vy sami nebo Vaši kolegové, pravděpodobně zvolíte ty, kteří jsou „bezproblémoví“
a dobře se učí. Pokud necháte žáky, aby se sami přihlásili, pravděpodobně se přihlásí ti,
které zajímá ekologie, nebo ti, kdo Vás mají za oblíbeného učitele. Každá možnost má své pro
a proti, tak je dobře zvažujte.
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BOX
ČLENOVÉ
EKOTÝMU

ŽÁCI – ZÁSTUPCI VÍCE TŘÍD
UČITELÉ – KOORDINÁTOR
A DALŠÍ KOLEGOVÉ
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
ZÁSTUPCE VEDENÍ ŠKOLY

Frekvence
účasti
na schůzkách

ZÁSTUPCE RODIČŮ/OBCE

KANCELÁŘ RADÍ:
JAK VYSVĚTLIT EKOŠKOLU OSTATNÍM
Vysvětlujete-li ostatním, co je to Ekoškola a proč by se měli zapojit, postupujte ve třech krocích:
••

Zaujměte posluchače – použijte např. slogan Ekoškoly „Pokud dokážete ovlivnit Vaši školu,
dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.“ a ukažte jim, co všechno Ekoškoly dokážou – vyberte
některý z Příkladů dobré praxe na webu (www.ekoskola.cz/cz/inspirace) nebo facebooku
Ekoškoly (www.facebook.com/EkoskolaCZ).

••

Vysvětlete ostatním Metodiku 7 kroků – ukažte jim plakát 7 kroků, podívejte se na videa
na webu (www.youtube.com/user/EcoschoolCZ); snažte se posluchače nezahltit
množstvím informací, vyberte jen to nejpodstatnější.

••

Nabídněte jim, jak se mohou zapojit – vysvětlete, kdo může být členem Ekotýmu
a jak mohou pomoci ti, kteří členy nebudou.

••

Netroufáte si kolegům a ostatním žákům vysvětlit program Ekoškola sami? Požádejte
o pomoc kancelář nebo zkušeného učitele/mentora, případně uspořádejte výlet na blízkou
Ekoškolu. Nebojte se napsat svoji prosbu nebo otázku na ekoskola@terezanet.cz.

MENTORKA DÁŠA RADÍ:
JAK NASTAVIT SPOLUPRÁCI S VEDENÍM ŠKOLY
Pro Ekotým i vedení školy je důležité, abyste si hned v počátku společné práce porozuměli
a stanovili si pravidla vzájemné spolupráce.
Pokud budete vedení školy oslovovat poprvé, pokuste se přijít již na první schůzku s konkrétními
nápady, s čím může Ekotým ve škole pomoci, co byste si rádi vzali za své. Představte krátce
Vaše nápady, cíle, popište, co Vás trápí, proč přicházíte. Nebojte se požádat o podporu a o pomoc
konkrétně, např.: Moc by nám práci ulehčilo, kdyby…; pomohlo by nám, kdybychom..., apod.
Nezapomeňte se naopak zeptat, co by vedení školy potřebovalo od Vás a s čím můžete být
nápomocni. Zdůrazněte propojení ekoškolích témat s běžnou výukou ve škole a také vysvětlete,
jak se pokusíte spolupracovat se správními zaměstnanci.
Pokud spolupracujete s vedením dlouhodobě, nebo dojde ve vedení ke změně, nezapomeňte,
že informace, které Vy považujete už dávno za samozřejmé, mohou pro někoho být zcela nové.
Za spolupráci nezapomeňte vždy poděkovat a také zmínit důležitost podpory vedení pro Vaši práci.
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Důležitá připomínka:
K vedení školy patří také školská rada, ve které je zastoupen zpravidla zástupce zřizovatele.
Nezapomeňte, že tímto způsobem můžete oslovit i místní politiky a veřejnost a prosadit
tak Vaše konkrétní návrhy a nápady.
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MENTORKA EVA RADÍ:
JAK NASTAVIT SPOLUPRÁCI NAPŘÍČ ŠKOLOU
Povedlo se nám ji nastavit velmi dobře i díky úvodnímu semináři programu Ekoškola, kterého
se účastnil celý učitelský sbor (lektoři přijeli přímo za námi na školu). Ředitel školy program
velmi podporuje, protože si uvědomuje jeho přínos v podobě profilace a prestiže školy.
Je-li podpora vedení školy, tak i ostatní vyučující je snadné zapojit. Žáci Ekotýmu sdělují informace
ze schůzek na třídnických hodinách ve své třídě, tudíž i učitelé jsou o všem informováni. Větší akce
samozřejmě probíráme i na schůzích a pokud potřebujeme s něčím pomoci, vždy se někdo nabídne.
Spolupráce skrz celou školu funguje i proto, že podnikáme společně různé mimoškolní akce,
nebojíme se vzájemně si sporné věci vyříkat a vedení nás podporuje v činnostech nad rámec výuky.

ESTER VS. VALERIE
NA TÉMA VÝBĚR ŽÁKŮ DO EKOTÝMU
E.: Uvažuju, že bych pro sestavení
Ekotýmu uspořádala celoškolní volby.
Myslím, že volby jsou dobrý nápad,
protože se může zapojit každý
a bude to na naší škole vidět. Přijde
mi, že tímto krokem se zabrání
„učitelskému ovlivňování“ toho, koho
mít a koho nemít. Každý, kdo bude
chtít kandidovat, se bude muset
snažit, aby si získal hlasy ostatních.

V.: Ano, má to určitě ty výhody,
které říkáš, ale já se zase bojím,
že pak se ve volbách prosadí jen takoví
ti oblíbenci a tahouni třídy, a ti, kteří
jsou spíš introvertní „šedé myšky“,
nebudou mít šanci. Přitom ti často
bývají oporou Ekotýmu, ale ve volbách
nemají šanci. My jsme poslední roky
nabírali spíš přímým oslovením,
a u toho i zůstaneme.

REFLEKTUJE:

Došlo mi, že výběr Ekotýmu potřebuje svůj čas a že ostatním
musíme představit Ekoškolu co nejjednodušeji. Zároveň je třeba
vyřešit, jak dát šanci všem dětem. Některé mohou vzejít z voleb
a další mohu oslovit přímo. Proč nekombinovat více způsobů?
Uvidíme, jak to dopadne. Ještě potřebuju promyslet, jak motivovat
své kolegy, aby se zapojili, protože sami chtějí, ne proto, že musí.

POKRAČUJÍCÍ
Začínám letos osmý rok v Ekoškole. Z Ekotýmu mi část dětí
zase někam zmizela, naštěstí dost „věrných“ zůstalo. Změnilo
se nám také vedení školy. Mnoho věcí mám už zaběhnutých,
že nad tím nemusím ani přemýšlet, ale mám takový pocit,
že by to chtělo trochu změnu. Na jaře budeme obhajovat
potřetí titul Ekoškola, a to už něco znamená.

ČÍM ZAČNU:
••

Zajdu za novou ředitelkou a zástupkyní, popíšu jim, jak tu Ekoškola fungovala, zmíním,
co všechno se nám podařilo vylepšit a zkusím se s nimi domluvit, zda a jak Ekotým podpoří.

••

Se zbylým Ekotýmem dáme dohromady, jak doplnit stav a získat nové členy.
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KANCELÁŘ RADÍ:
JAK OBNOVIT EKOTÝM
Někteří žáci z Ekotýmu odejdou a přijdou zase noví, to je zcela běžné. Důležité však je, aby Vám
v Ekotýmu zůstávalo „jádro“ – žáci, kteří chodí více let za sebou. Z jádrových členů Ekotýmu
se postupně stávají lídři, kteří vedou schůzky Ekotýmu a mají větší zodpovědnost za plánování
a realizaci aktivit. Pokud se Vám Ekotým obměňuje příliš a často, přemýšlejte, zda žáci:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

vědí, co členství v Ekotýmu obnáší již před vstupem;
mají svou definovanou roli a zodpovědnost;
mají možnost dávat návrhy k aktivitám;
mohou reálně vytvářet něco, co je vidět;
jsou respektováni dospělými v Ekotýmu;
dostávají pravidelně zpětnou vazbu ke své práci;
mají možnost ztotožnit se s Ekotýmem (mají svou identitu);
jsou oceňováni nejen koordinátorem, ale také vedením školy;
učí se svou roli komunikovat se spolužáky;
mají v Ekotýmu prostor i pro zábavu a relaxaci.

Nábor nových členů organizujte vždy se stávajícími členy a komunikujte otevřeně a předem,
co nováčky v Ekotýmu čeká.

MENTORKY EVA A HANKA
DOPLŇUJÍ SVÉ ZKUŠENOSTI K OBNOVĚ EKOTÝMU:
Je určitě dobré, když v Ekotýmu pracují žáci z různých ročníků, u základních škol ideálně i z ročníků
prvostupňových. Lze se tak vyhnout situaci, že z Ekotýmu odejde, např. díky ukončení školní
docházky, naráz většina jeho členů nebo dokonce všichni a je pak potřeba založit Ekotým zbrusu
nový. Není dobře, když se Ekotým každoročně zcela obměňuje. Naopak, velmi doporučuji, aby
členové zůstávali stejní. Každý rok jsou také přibíráni noví nejmladší členové. Při náboru nám
dobře funguje, když nějací stávající členové přijdou do třídy vysvětlit, co práce v Ekotýmu obnáší,
a připomene, co je program Ekoškola. Noví tedy vše dopředu vědí. Pak v jednotlivých třídách
nastanou volby, kdy se přihlásí zájemci o členství, sdělí ostatním, proč právě oni by měli být
v Ekotýmu a třída pak volí ze svých řad dva zástupce.
Ve složení Ekotýmu ale není třeba lpět na tom, aby měla v Ekotýmu svého zástupce každá třída,
resp. každý ročník. Pokud v nějaké třídě o práci v Ekotýmu zájem skutečně nikdo nemá,
je výhodnější do Ekotýmu zapojit několik stejně naladěných spolužáků z jedné třídy,
kteří pak dokážou do práce v programu zapojit i třídy bez svých zástupců.
Žáci, kteří jsou v Ekotýmu již dlouho, jsou pro ty nové příkladem, a taky pomocníky. Není
neobvyklé, že v Ekotýmu fungují někteří žáci i celých 7 let, tedy od třetí do deváté třídy.

REFLEKTUJE:

Došlo mi, že často zapomínám oceňovat všechny, co mi
s Ekoškolou pomáhají, a to i za malé věci, které už považuji
za samozřejmé. Samotnou mě to taky potěší a mám vždy
větší chuť pokračovat.
Ještě potřebuju promyslet, jak dát dětem najevo,
že práce v Ekotýmu je něco, co jim bude užitečné do budoucna,
a přesvědčit o tomtéž i své kolegy.
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Na následujících čtyřech stranách jsme vybrali to, co považujeme za nejdůležitější pro dobré fungování Ekotýmu. Co je to dobré fungování Ekotýmu Vám
přibližují Kritéria programu. Tady najdete tipy a nápady, jak se k tomu dobrat.
Projdeme spolu: Rozdělení rolí; Vše okolo schůzek; Motivace a vytváření identity; Předávání zodpovědnosti za průběh a vedení schůzek žákům; Získání spolupracujících dospělých.
Jednotliví členové Ekotýmu tvoří spolupracující tým, ve kterém hlavní iniciativu
přebírají žáci. Žáci v Ekotýmu dokážou popsat základní principy z Metodiky
7 kroků a chápou, jak spolu jednotlivé kroky souvisí. Žáci mají rozděleny role
dle svých schopností a zájmů. Vedou schůzky Ekotýmu a pořizují z nich zápisy,
se kterými pracují na dalších schůzkách.

ZAČÍNAJÍCÍ

Mám první zájemce o Ekotým a konečně jsme našli i termín,
kdy snad všichni přijdou na první schůzku. Zatím mám jenom mlhavou
představu o tom, jak vlastně budou schůzky vypadat. Doufám, že když
hezky připravím tu první, pak už se to celé rozjede a s dalšími mi snad
pomůžou sami žáci. Uvědomuju si, že je nemůžu jen hodit do vody
a čekat, že sami vymyslí a povedou schůzky, ale konkrétní představu,
jak je to naučit, zatím nemám. Do Ekotýmu jsem zapojila i kolegy
a provozáky, tak řeším, zda mají chodit na všechny schůzky.

ČÍM ZAČNU:
••
••
••
••
••
••

Připravím první schůzku a na konci požádám děti, aby mi pomohly připravit ty další.
První schůzku věnuji převážně seznamování, jde mi hlavně o to, aby se dětem líbila
a aby se poznaly.
Nastavíme si pravidla fungování Ekotýmu a rozdělíme si role.
Dohodneme se s dospěláky v Ekotýmu, jak se budou chtít účastnit.
Rozmyslím si (a asi budu muset někde nastudovat), jak děti zapojit do přípravy
a vedení schůzek.
Vymyslíme s dětmi prvky naší společné identity, skrze kterou se můžeme
prezentovat i stmelovat.
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KANCELÁŘ RADÍ:
JAK NA SCHŮZKY EKOTÝMU
Kdy? Najděte takový termín, který bude vyhovovat všem a kde budete mít dostatečný prostor
pro práci se žáky. Řadě škol se osvědčují schůzky v odpoledních hodinách nebo v tzv. třídnických
hodinách, někteří se také scházejí ráno ještě před vyučováním. Schůzky o velké přestávce příliš
vhodné nejsou, hodí se pouze, když se potřebujete jen rychle poradit o něčem, co už jste předtím
probírali.
Jak často a na jak dlouho? Ideálně jednou za měsíc se snažte vyhradit si na schůzku alespoň
60 minut. Jen tak budete mít prostor rozvíjet dovednosti žáků, stmelovat tým a pracovat
na aktivitách Ekoškoly. Můžete mít všechny schůzky hodinové, nebo delší, nebo střídat kratší
schůzky (jednou za 14 dní) s delšími (jednou za měsíc).
Co dělat na schůzce? Základní struktura schůzky je poměrně jednoduchá:
Společná hra či něco odlehčujícího na úvod – Projití úkolů z minulé schůzky – Hlavní téma schůzky,
problém či proces, který chceme připravit či vyřešit – Zapsání úkolů z toho plynoucích do příště
– Zhodnocení schůzky – Uzavření schůzky společnou hrou, rituálem.
Hlavní téma schůzky může být práce na některém ze 7 kroků (např. tvorba Plánu činností) nebo
přímo na konkrétním opatření ve škole (např. instalace košů na tříděný odpad). Kromě klasických
pracovních schůzek občas zařazujte schůzky méně tradiční – např. návštěvu starosty obce nebo
spřátelené Ekoškoly, přespání ve škole apod. Nezapomínejte, že aby tým fungoval, je potřeba
se věnovat také jeho tmelení. Různé tipy na tmelící aktivity najdete na webu Ekoškoly
(www.ekoskola.cz/cz/materialy).

MENTORKA EVA RADÍ:
JAK MOTIVOVAT ČLENY EKOTÝMU
Členství v Ekotýmu je u nás celkem žádané, neboť připravujeme spoustu akcí a podnikáme
ročně alespoň jednu exkurzi nebo výlet. O akcích samozřejmě informují žáci vždy ve své třídě.
Také dvakrát ročně přespáváme ve škole, což děti mají rády. Na těchto přespáváních pracujeme
na větších úkolech – zpracování Analýzy, vytváření Plánu nebo realizace některých kroků z Plánu.
Také hrajeme tmelící hry. Děti baví se podílet na změnách ve škole, ať už se jedná pouze o nápad
na změnu nebo přímé uskutečnění. Například nyní se nám podařilo podle návrhu dětí vyzdobit
jídelnu vně i uvnitř. Dlouho připomínaly na schůzkách, že se jim nelíbí popraskaná omítka,
až vyjednaly s nějakými „sprejery“ změnu.

KANCELÁŘ RADÍ:
JAK PODPOROVAT IDENTITU EKOTÝMU A PODPOŘIT JEHO PŘIJETÍ VE ŠKOLE
Ať chcete nebo ne, Ekotým bude ve škole výlučnou skupinou. Můžete však udělat hodně proto,
aby nebyl skupinou „vyloučenou“. Od začátku zařazujte aktivity, v rámci kterých s žáky budete
vytvářet a posilovat společnou identitu. Dejte dost času na seznámení členů týmu, vytvořte
si společné symboly (logo, znak, trička apod.), rituály (pokřik, heslo, pozdrav) i pěkné místo,
kde se budete scházet. Domluvte se na pravidlech společného fungování.
Směrem k ostatním ve škole komunikujte pozitivně a atraktivně. V žádném případě nedělejte
z dětí v Ekotýmu „policajty a kontrolory“ správného chování ostatních, to ve výsledku vždy
působí kontraproduktivně.
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KDYŽ STAVÍME TÝM,
TAK POMÁHÁ

KDYŽ ROZVÍJÍME TÝM,
TAK POMÁHÁ

KDYŽ KLESÁ MOTIVACE,
TAK POMÁHÁ

dobrovolná účast

vedoucího týmu
si volí samotný tým

dotažení společného
nápadu do konce

vnitřní motivace žáků
(podpořená občas vnější)

rozdělení rolí postavených
na silných stránkách žáků
a jejich ujasnění

první úspěch
či splněný úkol

přiměřená velikost týmu

motivační milníky (např.
jednotlivé kroky Ekoškoly)

pozitivní zpětná vazba
od Vás či okolí

dostatečný čas pro stmelení

pravidelná reflexe
práce týmu

kontakt s ostatními ve škole

deník/kronika (zápisy)

podpora uvnitř týmu

prostor pro osamostatnění
týmu

dočasné převzetí úkolu
učitelem nebo jiným
členem týmu

Inspirováno metodikou Active Citizens. British
Council a Člověk v tísni, o. p. s., vzdělávací program
Varianty. 201

Rozdělení rolí v týmu Vám pomůže v dalších
aktivitách. Role rozdělujte na základě dvou základních
kritérií: osobnostních dispozic a schopností žáka
a jeho osobního výběru. Role, které jsou více závislé
na schopnostech žáků a potřebují dlouhý trénink,
ponechte déle stabilní (např. ty vedoucí), jiné můžete
častěji střídat (např. zapisovatel).

Rozdělení rolí v Ekotýmu - Základní škola a Mateřská
škola, Janovice 410, okres Frýdek-Místek
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ESTER VS. VALERIE
NA TÉMA TMELENÍ TÝMU:
E: Nedovedu si představit, jak
bych mohla stíhat dělat aktivity
na tmelení týmu a ještě 7 kroků
Ekoškoly. Myslím, že tmelit se dá
i těmi aktivitami, které budeme
dělat a že to děti zvládnou tak
nějak za běhu.

V: První dva roky jsem to viděla
podobně a moc jsem tmelení
neřešila. Nakonec se mi to ale
trochu vymstilo, protože jsme
pořád pracovali a děti pak
začaly být otrávené a některé
i přestaly chodit. Jasně, že na to
na schůzkách není čas, ale zjistila
jsem, že je prostě potřeba si jej
najít. Začali jsme třeba dělat
výjezdy Ekotýmu nebo přespání
ve škole a najednou šlo i všechno
ostatní líp.

REFLEKTUJE:

Došlo mi, že než začneme dělat něco opravdu ekoškolího,
tak se musím soustředit na tmelení a podporu týmu. Mohu
to částečně spojit i s tím, aby porozuměli Ekoškole a vytvořili
si společnou identitu.
Ještě potřebuju promyslet, jak přemluvit vedení, aby nám
věnovalo dostatečný prostor na schůzky (i třeba ve výuce)
a jak mluvit s kolegy, aby účast Ekotýmáků na schůzkách
nebrali jako ulejvání z jejich výuky.

POKRAČUJÍCÍ
Ekotým je obměněný, naštěstí se nám sešlo dost dětí.
Teď budeme muset vymyslet, jak ty nové co nejrychleji začlenit.
Zatím se mi pořád nedaří, aby schůzky vedli sami žáci. Letos bych
to ráda „zlomila“, dávám si to jako svoji prioritu. Nově máme
v Ekotýmu pana místostarostu, sice nebude na každé schůzce,
ale i tak pro něj potřebujeme vymyslet nějaký způsob zapojení.

ČÍM ZAČNU:
••
••
••
••
••

14

Sejdu se se starými Ekotýmáky zvlášť a vymyslíme, jak zapojit nové.
Vyhodnotíme, co bylo dobré na loňských schůzkách, co se nedařilo a co chceme letos
dělat jinak.
Dohodneme se, kdy se budeme scházet, jak budou schůzky vypadat a obnovíme
rozdělení rolí.
Zvolíme si něco jako „předsednictvo“, které bude mít větší zodpovědnost za vedení
a přípravu schůzek.
Pozveme pana místostarostu na první schůzku a zjistíme, jak by se mohl zapojit.

EKOŠKOLA

KANCELÁŘ RADÍ:
JAK NA SAMOSTATNOST ŽÁKŮ
Slovy ekoškolího učitele: „Aby žáci mohli své role dobře plnit, musí se to naučit. A aby se to mohli
naučit, musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trpělivost a ochotu učitelů a vedení školy”.
Podpora zapojení žáků a posilování jejich samostatnosti a zodpovědnosti je postupný proces.
Podívejte se, na jaké úrovni participace jste nyní, a postupně se posunujte k vyšším úrovním.
Při předávání úkolů žákům vynechejte krajní strategie: „nechat je, ať to udělají sami“ – „dělat vše
za ně“. Se všemi žáky pracujte na tom, aby zvládli vybraný nebo přidělený úkol a aby byli schopní
jej dokončit. S žáky, kteří získají vedoucí roli v Ekotýmu, pracujte navíc na tom, aby pomáhali úkoly
rozdělovat, hlídali jejich plnění a učili se dávat zpětnou vazbu ostatním k tomu, jak se jim dařilo.
Osvědčilo se např. mít krátké přípravné schůzky jen s žákovským vedením Ekotýmu před samotnou
schůzkou celého Ekotýmu.

ÚROVNĚ PARTICIPACE ŽÁKŮ:

1
2
3
4
5

Žákům nasloucháme

Žáky podporujeme
ve vyjadřování jejich názorů.

U každé úrovně si můžete určit,
zda jste teprve na počátku (A) nebo
již máte příležitosti, abyste této úrovně
dosáhli (B), nebo je to dokonce pravidlem
na vaší škole (C). Svoji současnou
situaci zjistíte tak, že odpovíte na otázky:
(A) Jsem připraven/á na tuto
úroveň participace?

Názor žáků bereme v potaz
při rozhodování.

(B) Mám už konkrétní
nástroje jak to zařídit?

Žáky zapojujeme do procesu
rozhodování.

(C) Je u nás ve škole
zavedené takové pravidlo?

Žáci s námi sdílí pravomoci
a zodpovědnost při rozhodování

Přeloženo a upraveno podle článku:
Shier, H. (2001). Pathways to participation:
openings, opportunities and obligations.
Children & Society, 15(2), 107–117.

MENTORKY RADÍ, CO DĚLAJÍ V EKOTÝMU,
ABY ZAPOJOVALY ŽÁKY:
••
••
••
••
••
••
••

Dodržuji pravidlo dobrovolnosti.
Využívám rolí, které si žáci sami zvolí.
Domlouvám se s kolegy, aby podpořili Ekotýmáky, když za nimi přijdou.
Využívám brainstorming – žáci navrhují, co bychom mohli dělat, poté vybíráme ty
nejzajímavější úkoly na základě toho, co chtějí dělat a co je reálné.
Dávám prostor pro samostatnou práci s Plánem činností. Plán činností využíváme tedy
na každé schůzce. Žáci předčítají úkoly na měsíc, sami si kontrolují, co je třeba udělat,
rozdělují si zodpovědnost.
Dávám jim příležitost, aby se prezentovali (např. na žákovských konferencích,
školení pro ostatní třídy, organizují workshopy, provádí školou, dělají anketu ve městě,
sami jdou za starostou s výsledky).
Mají ke mně dveře otevřené, vědí, že si na ně udělám čas.
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MENTORKY RADÍ,
CO DĚLAJÍ V EKOTÝMU, ABY TO ŽÁKY BAVILO:
••
••
••
••
••
••

Chválím je, oceňuji i odměňuji průběžně i na konci roku. Nechám je, ať si sami vymyslí
odměnu.
Podporuji důležitost (prestiž) Ekotýmu.
Předávám odpovědnost a podporuji rovnost – jednají s ředitelem školy,
mohou hlásit do rozhlasu.
Organizuji dvoudenní schůzky ve škole (s přespáním).
Pořádám výjezdy do TEREZY nebo ke krajskému koordinátorovi na výukový program.
Umožňuji jim pořádat akce a projekty pro ostatní.

KANCELÁŘ RADÍ:
JAK POSKYTOVAT ŽÁKŮM ZPĚTNOU VAZBU
Vedení schůzek je jednou z nejtěžších rolí, kterou žákům předáváte. Žáci, kteří se to učí, potřebují
dostatek zpětné vazby, aby se mohli zlepšovat. Využívejte sebehodnocení žáků, vzájemné
hodnocení v týmu, ale především poskytujte konkrétní a popisnou zpětnou vazbu Vy,
jako dospělý vedoucí Ekotýmu.
Žáky oceňujte za to, co se jim daří, např.: „Lucko, dnes, když si zahajovala schůzku, začala jsi
pochvalou za splněné úkoly z minula. To nás potěšilo a hned jsme měli větší chuť do dalších
úkolů“. Pomáhejte jim také, aby se mohli zlepšovat, např.: „Romane, když řídíš debatu a necháš
mluvit každého, kdy chce, trvá to hodně dlouho a ztrácí se nám občas téma, kterým jsme
začali. Napadá tě nějaké řešení, jak bys mohl dát každému prostor a zároveň neztratit svoji
moderátorskou roli?“
Více ke zpětné vazbě i konkrétním aktivitám naleznete na www.ekoskola.cz/cz/materialy.

KANCELÁŘ RADÍ:
JAK VYTVOŘIT ZÁPIS ZE SCHŮZKY
Zápis je především funkční dokument pro Ekotým, záleží především na jeho obsahu, méně
na formě. Zápis by měl pomáhat týmu vzpomenout si i zpětně na to, co si společně stanovil,
jaké řešil úkoly a problémy, případně jaké závěry z toho vyvodil. Hodí se to i pro krok Monitorování
a vyhodnocování. Žáci se potřebují naučit, jak vybrat z debaty to nejdůležitější a stručně to zapsat.
Nejdříve jim se shrnutím pomáhejte, postupně jim předávejte více zodpovědnosti za výběr toho,
co bude v zápise. Zapisovatele je dobré střídat. Je to typ role, která není příliš závislá
na osobnostních predispozicích, a může si ji vyzkoušet každý žák. Zápisy můžete také psát
do deníku/kroniky Ekotýmu, a doplnit je fotkami nebo obrázky, abyste se k nim rádi vraceli.

REFLEKTUJE:

Došlo mi, že naučit žáky vést schůzky bude běh na dlouhou
trať, ale nesmím to vzdát, hned jak to nepůjde na začátku.
Důležitá je má podpora a práce s „leadery“ týmu.
Ještě potřebuju promyslet, jak vycvičit sebe a mé kolegy,
abychom na schůzkách pustili děti ke slovu a nebyli netrpěliví,
když hned nenavrhnou, co bychom měli udělat.
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Tato kapitola je malé vybočení na cestě 7 kroky Ekoškoly. Dříve, než začnete
zjišťovat v Analýze, co Vám ve škole funguje a co je potřeba zlepšit, chceme,
abyste věděli, co vlastně hledáte a kam směřujete. Pomůžeme Vám zařídit,
aby žáci rozuměli, proč se jednotlivým tématům věnujete a jak jsou
propojená se 7 kroky Ekoškoly.
Projdeme tedy: Představení témat v Ekotýmu; Základní principy témat
Ekoškoly; Propojení témat se 7 kroky.

ZAČÍNAJÍCÍ

CHCETE VIDĚT DALŠÍCH 59 STRAN
Z TÉTO PUBLIKACE?
ZAPOJTE SE DO MEZINÁRODNÍHO
PROGRAMU EKOŠKOLA:
www.ekoskola.cz
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