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8 otázek
pro žadatele o titul Ekoškola

Dobný den,

právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titu! Ekoškola,

uvitame, pokud tvR nÁsleou.lící otÁzxvoopovísAMl ŽÁcl.

1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly a jak byl tento tým vybrán? -

.Jak Ekotým funguje - jak často se schází, kdo vede schůzky, kdo schůzky zapisuje, jak jsou žáci zapojeni do
rozhodování, jakou mají zodpovědnost?

2. Jak jste provedli srovnávac í analýzuekologického stavu své školy, kdo a jakým způsobem pak data
zpracoval a k jakým zajímavým zjištěním jste dospěli?
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3. Jak jste se dohodli na cílech svého plánu činností? Kdo a jakým způsobem pomáhal při sestavování plánu?
Kdo a jakým způsobem monitoruje a vyhodnocuje naplňování plánu činností?
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4. Jakým způsobem jsou další témata Ekoškoly zařazena do výuky?
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ť "-ílr..5. Jakým zpŮsobem jste informovali ostatní o své činnosti (vně i uvnitř školy)? Kde, jak často a jaké informace
ostatním sdělujete a kdo za to zodpovídá? Jakjste do práce na programu zapojili ostatníve škole? Podařilo se
vám uspořádat nějakou akci pro veřejnost nebo navázat s ní spolupráci?
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6. Měnili jste svůj Ekokodex? K jakým došlo změnám a jak jste k nim dospěli? Jak jste za.listili, aby se s ním
seznámili všichni ve škole? Kde je Ekokodex umístěn?
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7, Jak hodnotíte svou zkušenost s prograrnem Ekoškola v dalším období?

8. Uved'te jakékoliv další informace, které vám připadají důležité.
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