
MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Staňte se Ekoškolkou
„Ekoškola je program, který má co nabídnout všem mateřským školám, jež pracují 

na různé úrovni ekologického a environmentálního vzdělávání.“
Veronika Kozlová, ředitelka MŠ Citov

Mezinárodní program Ekoškola spojuje více než 14 milionů dětí a 1 milion učitelů z celého světa 

při naplňování hlavního cíle:

Program Ekoškola je unikátní díky metodice sedmi kroků, která dává zapojeným školám ucelený

návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivní změny. 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. Učitelé se tak stávají průvodci a rádci.

Co zapojením získáte

• Komplexní a smysluplný návod na realizaci 
environmentální výchovy na MŠ.

• Motivaci a aktivní zapojení  dětí a rodičů 
do života školy.

• Možnost získat mezinárodní titul Ekoškola

• Zviditelnění školy v médiích i na veřejnosti

• Příležitost získat finance na realizaci školních 
projektů.

Co vás zajímá

Kde najdu další informace o tomto programu?

Na webu www.ekoskola.cz či napište na mail 

ekoskola@terezanet.cz.

Kolik to stojí?

950,- Kč na druhé pololetí 2014/2015 pro samostatné MŠ.
300,- Kč na druhé pololetí 2014/2015 pro MŠ, která je 
součástí již zapojené Ekoškoly (pod ZŠ).
V této částce je započtena vaše registrace do mezinárodní 
sítě a všechny další výhody z levého sloupce.

Co pro to musím udělat?

Vyplnit a odeslat přihlášku, kterou naleznete
na www.ekoskola.cz (v sekci Ekoškolky.)

Cílem Ekoškoly je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický 

dopad školy a svého jednání na životní prostředí.

Ekoškola zároveň vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování partnerského

přístupu dětí a dospělých k sobě navzájem. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a
přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.
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• Kontakt a sdílení zkušeností s českými 
i zahraničními Ekoškolami.

• Inspiraci, příručku a další materiály, semináře a 
konzultace. 
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POZVÁNKA NA ÚVODNÍ SEMINÁ Ř MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU
EKOŠKOLA PRO MATE ŘSKÉ ŠKOLY

Jak být Ekoškolkou

Srdečně vás zveme na seminář pro učitele z mateřských škol 
Zlínského kraje, které se chtějí zapojit do programu Ekoškola.

Datum a čas: Úterý 10. 2. 2015, od 9:45 do 16:00. 
Místo konání: Centrum Veronica Hostětín (http://www.hostetin.veronica.cz/)
Kdo: Učitelé z mateřských škol 

Cena: zdarma, jednoduché občerstvení zajištěno. 

Přihlášení: Svoji účast prosím potvrďte do 6. 2. 2015 (jméno účastníka a adresa MŠ) 

na kontakt: Eliška Suchanová, eliska.suchanova@veronica.cz, 572 630 370, 732 440 
930

Těšíme se na setkání.

Obsah: 
Projdete si postupně metodiku 7 kroků a zjistíte, jak se dá aplikovat na vaší 
škole, jaká úskalí budete muset překonat či co vám již funguje. Dostanete tipy 
z praxe a seznámíte se s příručkou pro učitele i s kriterii pro dosažení úrovně 
mezinárodní ekoškoly. Seznámíte se s dalšími podobně založenými kolegy a 
dozvíte se odpovědi na své otázky.
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