ZÁPIS ZE SCHŮZKY AKČNÍHO TÝMU SZŠ DNE 18.1.2018
Přítomní: Kovalská, Vostalová, Bartůňková, Studená, Šrámková, Vyklická
Omluveni: Sochorová
Podpora koordinátora Martiny Wilczkeové prostřednictvím mobilního telefonu

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání všech
Ohlédnutí za uplynulým obdobím
Vize a plány do budoucna
Konzultace přes telefon
Konference SZŠ v Praze
Diskuse

Ad 1) Monča přivítala přítomné v novém roce a na druhé schůzce. Omluvila nepřítomné a
sdělila, že koordinátorka SZŠ Martina se nemůže fyzicky schůzky zúčastnit, ale že nabídla
konzultaci prostřednictvím hlasitého odposlechu v mobilním telefonu.
Ad 2) Uplynulé období od 9/2016 do 12ú2017 zhodnotila jako velmi plodné a úspěšné.
V programu naše školka udělala mnoho dobré práce, ať už na poli aktivní práce s dětmi, ale i
práce s rodiči a veřejností, dále v otázce informování rodičů a osvěty a i ve změnách
v provozu školní jídelny, např. v používání ekočistících prostředků. Díky systematické a
cílevědomé práci, kde propojujeme dva programy, kterými jsou Ekoškolka a SZŠ, jsme již po
roce činnosti dosáhli na bronzové ocenění a certifikát jsme převzali v červnu při slavnosti naší
školky. Monča všem za práci poděkovala, každý svým dílem přispěl k získání bronzového
titulu.
Ad 3) Vyzvala ostatní, že by bylo dobré stanovit si nějakou vizi do budoucna, zda je prostor
posunout se blíže ke stříbrnému titulu nebo to nebude v našich silách. Je potřeba vědět o
možnostech, cestách, rizicích, podmínkách apod. A na základě toho si stanovit, co dál.
Ad 4) Poté jsme požádali koordinátorku Martinu o seznámení s úkoly pro naplnění stříbrných
kritérií. Martina přítomné pozdravila a popřála všem hodně štěstí v novém roce a poté
přednesla cca 8 bodů pro MŠ a 3 body ro Šj

MŠ
1. MŠ musí zpracovat plán podpory, který bude obsahovat časovou osu a kroky, jak
bude vše plněno (např. zařadit do plánu zorganizování farmářských trhů, zpracování
výpěstků ze zahrady apod.) – to nás čeká
2. Prostředí jídelny musí být příjemné včetně atmosféry při stravování – toto kritérium
splňujeme ihned
3. Musí se používat jen ekologicky šetrné prostředky na úklid i oplach nádobí – částečně
splněno, zbývá dořešit ekologický prostředek pro průmyslové myčky, Martina nám
hned poradila dodavatele – MISIVA, je nutné domluvit, zda nám bude prostředek
míchat nebo si jej naředíme sami. Dnes se preferuje cesta koncentrátů, které si
zařízení samo ředí dle doporučeného poměru. Snižuje se množství obalů i náklady na
dopravu.
4. Pěstování ekologicky šetrnými postupy – např. používání dešťové vody na zálivku,
používání vlastního kompostu, nepožívání žádných chemických prostředků na hubení
plevele atd. – toto také splňujeme – na zálivku používáme dešťovku a vodu z rybníku,
na hnojení žížalí čaj, máme vlastní kompost
5. Zpracování produktů z naší zahrady – splňujeme, s dětmi děláme džemy a šťávy
z ostružin, paní kuchařky dělají bezovou šťávu, z dýně děláme kompot a marmeládu
apod.
6. Návštěva farmy – s dětmi jezdíme, stačí zařadit do plánu činnosti
7. Uspořádání trhů – dáme do plánu na podzim, můžeme zapojit i veřejnost, oslovit
místní farmáře
8. Vzdělávání rodičů – můžeme uspořádat seminář s výživovým poradcem nebo
uspořádat „zdravou“ dílnu, kde třeba rodiče budou společně připravovat pomazánky
podle našich receptů nebo se učit připravit zdravé svačinky apod.

Šj
1. 50% potravin v účetní hodnotě musí být z našeho kraje, regionu – splňujeme, máme
dodavatele v rámci našeho kraje – bude se dokládat 3 měsíce zpět
2. 5% potravin musí být v biokvalitě s certifikací BIO – může to být maso, vejce, suché
věci, v jídelníčku se zařazení těchto potravin bude označovat značkou biopotravina
(aspoň 2x týdně)
3. U kuřecího masa musí být buď z šetrných chovů (např.Farma Němcova) nebo 10%
z ekologického biochovu
Vejce – opět ze šetrných chovů se značkou 1
Ryby – upřednostňují se sladkovodní ryby z tuzemských chovů, doporučuje se pstruh,
sumeček – bohužel, pstruh je ryba celá s kostmi, což děti nezvládnou obírat,
sumeček je zase cenově nedostupný, z mořských ryb bereme tresku
U těchto kritérií řešíme etický kodex ve vztahu k chovu zvířat – humánní životní
podmínky zvířat

Zřejmě to bude obnášet zdražení obědů, pokud bychom chtěli jít za stříbrným oceněním.
Důležitá je zde podpora rodičů, kteří ocení, více než cenu, kvalitu jídla pro své děti. Je dobré
působit na rodiče dlouhodobě a zdražení obědů oznámit, ruku v ruce se silnou argumentací.
Ad 5) Monča přítomným předala informace k listopadové konferenci SZŠ, která proběhla
v Praze a vyzvala ostatní, abychom společně vyjeli na tuto konferenci příští rok.
Ad 6) V diskusi jsme se zabývali možnostmi, jak dosáhnout stříbrných kritérií, zda je to
reálné. Jako časovou osu jsme si nestanovili pevný termín, některé věci půjdou snáze, jiné
budou vyžadovat více času. Je to jen na nás, kdy se nám to podaří.

Zapsala: Monika Kovalská

