Schůzka Ekotýmu (8.12.2016)
Přítomni: všichni členové ekotýmu
Čtvrtým krokem byla první samostatná schůzka ekotýmu a první analýza slabých a silných stránek
v oblasti "Prostředí školky". Tato oblast obsahuje hodně podoblastí, které je potřeba řešit. Zástupce
ekotýmu zvolil oblast k prodiskutování číslo 5 – rostliny v MŠ interiérové.
Při analýze interiérových rostlin jsme si zopakovali, co vše potřebuje rostlina k životu a jak je potřeba se
o ně starat. Analýza interiérových rostlin odhalila několik věcí k vylepšení. Především:
1) Ve třídě máme pouze 3 rostliny nekvetoucích rostlin. Na interaktivním monitoru si zástupci z řad
dětí zvolili květiny, které by se jim do třídy líbili.
2) O květiny se stará paní uklízečka: je vhodné zapojit děti, na jaře provést společné přesazení
rostlin – demonstrace.
3) Prostor nad kuchyňkou by se dal vylepšit vertikální mini-zahradou.
Množství rostlin a péči o ni lze považovat za slabou stránku MŠ.
Následovala oblast k diskusi č. 6. Zahájili jsme analýzou rostlin v naší ekologické zahradě. Zopakovali
jsme jednotlivé části zahrady, co jsme letos pěstovali, ochutnali. Připomněli jsme si tzv. Ekologický den
s rodiči, co se v letošním roce zvládlo udělat (ostříhat, túje, zrýt zahradu, zazimovat bylinkovou spirálu
atd.). Uzavřeli jsme kapitolu jako silnou stránku naší MŠ Holubova.
Prodiskutovali jsme také vhodnost umístění nového výukového centra – hydrometeorologie, na které
jsme získali grant.

Následovala oblast č.7. Chodíte s dětmi raději ven…. Zástupcům z řad rodičů se líbí, jak je nastavený
harmonogram MŠ. Na vycházky se chodí za každého počasí a tedy i za deště. Sára (dětský zástupce)
konstatovala, že jí déšť nevadí. Má ráda kaluže. Adam (dětský zástupce 2) konstatoval, že ho bolí, když
mu déšť padá na hlavu nebo na pláštěnku. Raději chodí ven, když svítí sluníčko. Chodí ven, aby se
provětral. Tuto oblast jsme uzavřeli jako silnou stránku naší MŠ.

Především diskusí s dětskými zástupci (z časových důvodů a z důvodů náročnosti oblasti) jsme probrali
pouze tři otázky z oblasti.
Stanovili jsme harmonogram a průběh naplňování s ostatními dětmi ze třídy Marťánci.
Stanovili jsme termín další schůzky ekotýmu (30.3.2017, 16:30hod.)

