Zápis ze schůzky ŠS a ekotýmu 6. 3. 2019
Po zahájení schůzky a zapsání účasti bylo hlavními dvěma body zkontrolovat
Úklid kolem školy
Splnění úkolu z minulé schůzky – tj. na základě dohody celé třídy + TU (či jiného
vyučujícího) předložit plán činnosti dané třídy na Den Země.
1.A Program pro tuto třídu připraví 9.C.
1.B Program připraví 4.B (2 hodiny hry ve třídě, 2 hodiny program venku).
2.A, B Mapování psích exkrementů a košů se sáčky k uklízení po psech v Jirkově,
následně zpráva MěÚ prostřednictvím zastupitele Ing. P. Kaššáka.
3.A ?Úklid kolem školy, sázení stromů, rostlin? Je potřeba dořešit do pátku!
NEPŘIŠLI!!
3.B ?Minimalizovat užívání igelitových tašek? Je potřeba dořešit! NEPŘIŠLI!!
4.A Výroba krmítka + krmivo pro ptáky (krmit ptáky v dubnu??).
4.B Program pro 1.B.
5.A Spolupráce se psím útulkem v Jirkově (program podrobně zpracován).
5.B Sázení květin do vysloužilých popelníků (? Kam umístíme?). NEPŘIŠLI!!
6.A Nesplnili, téma přiděleno – Cesta odpadů vytříděných na naší škole.
6.B Přírodopisná vycházka na ČH (program velmi pěkně a podrobně zpracován).
7.A Do konce týdne přepracovali 😊 - Úklid kolem ČH (podrobně zpracováno).
7.B Výlet do ZOOPARKU + adopce vybraného zvířete (již promyšleno).
8.A Mapování a dokumentování vývoje dolu ČSA (spojeno s vycházkou,
připraveno).
8.B Výlet do ZOOPARKU.
9.A Mapa světa s významnými ekologickými akcemi na daných kontinentech a
přilehlých mořích a oceánech (několikaleté zaznamenávání, připraveno).
9.B Mapování způsobu údržby vody ve školním bazénu + další statistiky z jiných
oblastí ve škole (připraveno).
9.C Spolupráce s 1.A.

Na závěr schůzky jsme navrhli zvážení od příštího školního roku změnu volby
zástupců, že by nebylo povinné vybrat dva zástupce z každé třídy, přihlásili by
se jen dobrovolníci, kteří o to opravdu mají zájem.
Pozn. Zapisovatel Jan Smělý zápis zpracoval naprosto nevyhovujícím způsobem a svou práci tedy
opakovaně neodvedl tak, jak jsme se domluvili (celá kopie zápisu viz níže) – budeme řešit na příští
schůzce. Zápis přepracovala koordinátorka EVVO, 11. 3. 2019.
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* Splněné úkoly: 2.A; 2.B; 4.B + 1.B; 5.A; 6.B; 7.B;
8.A; 9.A; 9.B; 9.C + 1.A
* Nesplněné úkoly: 3.A; 3.B; 5.B očekávaná oprava do
konce týdne
* středa 6. března 20196.A dostala přidělený úkol na
den země „Cesta Odpadu“
Není zřejmé o jaké úkoly šlo, nejsou uvedené všechny třídy, zápis nemá „hlavu ani
patu“,číselný údaj 20196 nám nic neříká, kdo a kdy zápis zapsal, nevíme – jen stručnost
opravdu nechybí!

