
Ekologické výukové programy pro školy

Ekologické výukové programy jsou interaktivní tvořivé výchov-
ně-vzdělávací lekce s cílem obohatit učivo všech stupňů škol 
o environmentální rozměr. Cassiopeia nabízí více než 50 výu-
kových programů, pokrývajících důležitá ekologická a globální 
témata. Při jejich realizaci dbáme na přirozený způsob učení stří-
dáním aktivit přemýšlivých, výzkumných, vnímavých, tvořivých, 
hravých, soutěživých, pohybových a dalších. Upřednostňuje-
me výuku a praktické prožitky žáků a studentů přímo v přírodě 
(v terénu).

Projekt „Všude dobře doma nejlíp“ 

Cílem projektu je prohloubení vztahu obyvatel venkova Jihočes-
kého kraje ke své obci a jejímu okolí. Aktivity projektu kombinují 
metody spolupráce neziskových organizací se školou (projektové 
vyučování, terénní exkurze do okolí obce) a spolupráce obyva-
teli obce (vznik místních akčních skupin, komunitní plánování). 
Projekt realizujeme prvním rokem ve třech pilotních obcích Jiho-
českého kraje: Holubov, Jílovice, Olešnice. Partnerem projektu je 
Rosa o.p.s. – společnost pro ekologické informace a aktivity.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norského fi nančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti.

Koordinační aktivity na podporu EVVO 
v Jihočeském kraji 

Cílem těchto aktivit je podpora spolupráce a výměna zkušeností 
pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol 
a také pracovníků organizací poskytujících školám služby v oblasti 
EVVO.

M.R.K.E.V. a Mrkvička

V jihočeském regionu koordinujeme projekt 
M.R.K.E.V - Metodika Realizace Komplexní 
Ekologické Výchovy“. Do tohoto projektu je 
zapojeno 57 základních a 17 středních škol. 

Obdobně zaměřená síť mateřských škol Jiho-
českého kraje nese název „Mrkvička“ aneb M.R.K.E.V. pro nejmen-
ší. Do tohoto projektu je zapojeno 53 mateřských škol.

Hlavní náplní projektu jsou pravidelné rozesílky informačních 
a metodických materiálů pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizuje-
me již tradiční krajská setkání pedagogických pracovníků-koordiná-
torů EVVO na školách – „Podzimní dny EVVO pro ZŠ a SŠ“ 
a „Mrkvičkový den EVVO pro MŠ“. 

Síť středisek ekologické výchovy Jihočeského kraje

Nově jsme vytvořili síť organizací Jihočeského kraje, které v rámci 
EVVO nabízejí své služby školám. Cílem spolupráce těchto organiza-
cí je vzájemná výměna zkušeností, zvyšování kvality poskytovaných 
služeb školám a rozvoj environmentální výchovy v Jihočeském kraji.
V současné době je síť tvořena 18 organizacemi.

Akce pro veřejnost a mimoškolní výchova

Ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice a jinými orga-
nizacemi pořádáme pravidelné akce určené dětem, mládeži a rodi-
nám. Většina akcí je časově vázána na dny významné pro životní 
prostředí (Den Země, Den bez aut) nebo významná období v ročním 
rytmu přírody (Vítání léta, Slavnosti jeřabin).

Cílem těchto akcí je vytvořit příznivé prostředí pro využití volného 
času dětí a mládeže ve městě.

Spolupráce s Jihočeskou univerzitou

CEGV Cassiopeia má statut Školícího střediska Pedagogické fakulty 
Jihoceské univerzity v oblasti environmentální výchovy a zároveň 
působí jako Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty JU. Probí-
hají zde stáže a exkurze studentů JU, zájemci o dlouhodobější spolu-
práci získávají cennou praxi při realizaci výukových programů.

Zahrady trochu jinak

Přírodní zahrada CEGV Cassiopeia

Zahrada CEGV Cassiopeia se stala velice příjemným prostředím 
uprostřed sídlištní zástavby. Tuto zahradu navštěvují žáci a stu-
denti z českobudějovických škol. Problematika budování školních 
zahrad je stále více aktuální a pedagogové mají o „školní zahrady 
trochu jinak“ velký zájem.

Projektové poradenství pro MŠ a ZŠ 

Poskytujeme poradenství v oblasti ekologické výchovy při rekon-
strukcích školních a školkových zahrad v Českých Budějovicích 
a jeho okolí. 

Publikace „Hrajeme si s dětmi v zahradě“

Náměty a postupy k  utváření přírodní 
zahrady a jejímu využití (nejen) pro děti 
jsme shrnuli v již druhém vydání publikace 
„Hrajeme si s dětmi na zahradě“. Publikace 
je určena učitelům mateřských a základních 
škol a může se stát praktickým průvodcem 
pro plánování zahradních úprav a realizaci 
aktivit s dětmi nejen na školách. 

Informační leták o přírodní zahradě CEGV Cassiopeia

V roce 2007 jsme vydali informační leták o přírodní zahradě CEGV 
Cassiopeia pro veřejnost. Součástí letáčku je popis zahradních 
prvků, způsob hospodaření na této zahradě šetrný k přírodě 
a využití zahrady při práci s dětmi.
Zahradní úpravy a ostatní propagační činnost na osvětu školních přírod-
ních zahrad dlouhodobě podporuje Magistrát města České Budějovice.

Projekt Zdravá krajina 

V rámci projektu Zdravá krajina připravujeme exkurze na eko-
logické farmy pro studenty středních a vysokých škol i pro širší 
veřejnost. Hlavním řešitelem projektu je Daphne ČR. 
Projekt byl fi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Den Země

Den dětí

Vítání léta

Den bez aut

Den bez aut



CEGV Cassiopeia

Jizerská 4

370 11 České Budějovice

tel.: 385 520 951, 725 515 994

cassiopeiacb@centrum.cz

www.cegv-cassiopeia.cz

Tištěno na recyklovaném papíře.

Krčínova

Jizerská

Labská

N
a 

D
lo

uh
é 

Lo
uc

e

H
us

ov
a 

tř.

O
ta

vs
ká

Globus

9

19

14

15

Výroční  zpráva  za  rok  2007

Finanční zpráva za rok 2007 (v Kč)

Výkaz zisku a ztráty Rozvaha

Výnosy Ak  va
k 1. 1. 
2007

k 31. 12. 
2007

Výnosy z vlastní činnos  1 145 000 Odběratelé 60 000 295 000

Úroky 1 000 Poskytnuté provozní zálohy 2 000 11 000

Jiné ostatní výnosy 19 000
Nároky na dotace a ost. 
zúčtování se statním 
rozpočtem

0 57 000

Provozní dotace 1 210 000 Dohadné účty ak  vní 0 44 000

Výnosy celkem 2 375 000 Pokladna 28 000 25 000

Bankovní účty 224 000 714 000

Náklady Náklady příš  ch období 2 000 1 000

Spotřeba materiálu 318 000 Příjmy příš  ch období 54 000 0

Opravy a udržování 4 000 Úhrn pasiv 370 000 1 147 000

Cestovné a dopravné 24 000

Náklady na reprezentaci 13 000 Pasiva

Ostatní služby 425 000 Dodavatelé 20 000 3 000

Mzdové náklady 958 000 Dohadné účty pasivní 0 18 000

Zákonné sociální pojištění 325 000 Ostatní závazky 0 110 000

Kurzové ztráty 33 000 Zaměstnanci 52 000 67 000

Poskytnuté členské 
příspěvky

3 000 Závazky ze SZ a ZP 30 000 39 000

Ostatní daně a poplatky 0 Daň z příjmu 0 0

Náklady celkem 2 103 000 Ostatní přímé daně 2 000 6 000

Vlastní zdroje 266 000 538 000

Výnosy příš  ch období 0 366 000

Úhrn pasiv 370 000 1 147 000

Hospodářský výsledek 272 000
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Místa výuky v Jihočeském kraji

Kalendář akcí 2007

 Datum Název akce Počet 
účast.

duben

5.–6. 4. 2007 1. jihočeský veletrh výukových programů 21

19. 4. 2007 Den Země s DDM 350

19. 4. 2007 Den Země na MŠ 110

21. 4. 2006 Ukliďme si svět 2109

24. 4. 2006 Oslavy Dne Země 50

květen 1. 5. 2007 13. ročník pochodu se psy jarní přírodou 32

červen
1. 6. 2007 Den dě  200

21. 6. 2007 Vítání léta 50

září

16.–22. 9. 
2007

Evropský týden mobility 400

20. 9. 2007 Den bez aut 500

22. 9. 2007 Cyklo -exkurze do Bole  c a na ekofarmu  

26. 9. 2007 Slavnos   jeřabin 30

říjen

4.10.2007 Mrkvičkový den EVO 43

8. 10. 2007 – 
27. 10. 2007

Výstava Evropský týden mobility a Den bez aut 
v Českých Budějovicích

1020

listopad
13. 11. 2007 Podzimní den EVVO pro učetele ZŠ 72

14. 11. 2007 Podzimní den EVVO pro učetele SŠ 30

prosinec

17. 12. 2007 Vánoce pro dětské zastupitelstvo 19

19.–21. 12. 
2007

Vánoční čarování 715

Cílové skupiny činnosti


