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Akce je zpoplatn ěna 

•200 Kč pro školy zapojené do sítě M.R.K.E.V. 
•300 Kč pro neregistrované školy do sítě M.R.K.E.V. 
•100 Kč pro VŠ studenty 

Účastnický poplatek se platí v hotovosti na místě akce.

Vezměte si prosím občanský průkaz – je nutný pro registraci na recepci při vstupu na Krajský 
úřad.

Přihlášky jsou dostupné on-line na www.cegv-cassiopeia.cz – oblast NOVINKY

Uzávěrka p řihlášek 13.11.2016

Kontaktní osoba RNDr. Eva Koutecká, Ph.D.

koutecka@cegv-cassiopeia.cz, 385 520 951, 725 515 994

Podrobné informace naleznete také na www.cegv-cassiopeia.cz

Den environmentálního vzdělávání nejen pro pedagogy, ale i studenty VŠ a další zájemce

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví a základní článek hnutí Brontosaurus Forest –

Centrum Cassiopeia vás zvou na



8:30 – 8:45 Prezence účastníků

8:45 – 8:55 Zahájení konference – Mgr. Tomáš Smrž

8:55 – 10:25 Novinky v EVVO (představení center, nabídka organizací, apod.)

� CEGV Cassiopeia – MŽP Mariana Fendrychová DiS.

� CEGV Cassiopeia – Ekoškola – Mgr. Tereza Velehradská

� Semenec, o.p.s. – Mgr. Barbora Šímová

� Jihočeské matky, o.s. – Ing. Monika Wittingerová

� MEVPIS Vodňany – Mgr. Petra Plachtová

� Český nadační fond pro vydru – Ing. Jan Nový

� Krasec, z.s. – Mgr. Simona Šafarčíková

� Energy Centre České Budějovice – Bc. Isabela Houdková

� Organizační náležitosti – RNDr. Eva Koutecká, Ph.D.

10:25 – 10:35 Přestávka 

10:35 – 12:00 Inspirace a příklad dobré praxe ze ZŠ

� Náš region (Mgr. Dana Horázná, ZŠ sira Nicholase Wintona, Kunžak)

� Program skutečně zdravá škola (Ing. Lenka Pokorná)

12:00 – 12:30 Oběd (možnost naobědvat se v jídelně v přízemí KÚ)

rozdělení účastníků do dvou skupin, každá skupina absolvuje dvě dílny 

PROGRAM KONFERENCE – DOPOLEDNÍ BLOKPROGRAM KONFERENCE – DOPOLEDNÍ BLOK
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12:30 – 13:50 Stopy, stopy, a zase stopy – dílna pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Výtvarná i naučná dílna zaměřená na stopy volně žijících i ohrožených zvířat.

Účastníci dílny si vyzkouší různé fígle na výrobu razítek zvířecích stop z korku, pokusí
se razítka vyrobit v reálném měřítku, případně otestují i výrobu ukázkového 
sádrového odlitku, apod... 
Co si kdo vyrobí, to si také odnese (a uklidí). Kdo může, přineste si s sebou prázdnou 
1,5l plastovou lahev.

Ing. Jan Nový (Český nadační fond pro vydru)  

13:50 – 14:05 Přestávka (výměna skupin) 

14:05 – 15:25 Prostředí kolem nás – praktické pokusy - dílna pro 1. a 2. 
stupeň ZŠ

Metodická dílna zaměřená na jednoduché pokusy pro různé věkové kategorie 
školních dětí.

Jednoduché návody, jak s dětmi poznávat zákonitosti přírody.

Pokusy budou prakticky předváděny, některé si účastníci sami vyzkoušejí.

Účastníci budou zároveň seznámeni s formou výuky VĚDA NÁS BAVÍ, která se věnuje 
interaktivním táborům a kroužkům pro děti, kde se děti především baví, ale 
současně se i něco naučí.

Mgr. Eva Dolejšová, Ph.D. (VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s.) 

15:30 – 16:00 Vydání osvědčení, závěr konference 

Změna programu vyhrazena.


