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v roce 1995 vzniklo při základním článku hnutí brontosaurus forest  
v českých budějovicích centrum ekologické a globální výchovy cassiopeia.

Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života.
Dlouhodobě se zaměřujeme na ekologickou (environmentální) výchovu dětí a mládeže. 
Spolupracujeme se školami všech typů na Českobudějovicku a dále v celém Jihočeském 
kraji. Od roku 2010 jsme navázali spolupráci i se školami Plzeňského kraje v rámci projektu 
Škola pro udržitelný život. Jsme školicím střediskem Pedagogické fakulty a klinickým pra-
covištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. CEGV Cassiopeia je členem sítě 
středisek ekologické výchovy Pavučina a Krajské sítě environmentálních center Jihočeské-
ho kraje (KRASEC)

Hlavní okruhy našich aktivit tvoří:
• environmentální a multikulturní výukové programy  
pro školní kolektivy

• školní projekty s environmentální nebo  
multikulturní tematikou

• metodická podpora učitelům v environmentální  
a multikulturní výchově. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Environmentální výukové programy jsou dvou až tříhodinové  
interaktivní tvořivé výchovně-vzdělávací akce. Školy je využí-
vají při realizaci průřezového tématu Environmentální výchova 
v  rámci naplňování školních vzdělávacích programů. Cassio-
peia nabízí více než 50 tematických výukových programů pro 
různé věkové skupiny dětí a mládeže. Při jejich přípravě a rea-
lizaci využíváme moderní pedagogické přístupy s důrazem na 
celostní učení a spolupráci v malých skupinách. Střídáme aktivity 
vnímavé, prožitkové, intelektuální, tvůrčí, diskusní, pohybové aj. 

V roce 2010 se našich ekologických výukových programů zúčastnilo 9 989 žáků.

MULTIKULTURNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Multikulturní výukové programy jsme začali nabízet školám na 
podzim roku 2009. Jedná se o dvouhodinové výukové programy, 
které pomáhají školám při naplňování průřezových témat škol-
ních vzdělávacích programů Multikulturní výchova a  Osob-
nostně sociální výchova. V současné době nabízíme 17 témat 
výukových programů pro žáky 1. a 2. stupně základních škol 
a nižších ročníků víceletých gymnázií. 
Naši nabídku v oblasti multikulturní výchovy průběžně rozšiřu-
jeme, přičemž plánujeme rozšířit cílovou skupinu i o děti v mateř-
ských školách. Stejně jako u ekologických výukových programů i při 
přípravě a realizaci multikulturních lekcí využíváme moderní pedagogic-
ké přístupy. Při výuce klademe důraz na práci s postoji a názory žáků 
a k tomuto účelu nám slouží zejména interaktivní metody výuky (diskuse, 
simulační hry, vzájemné učení...).

V roce 2010 se multikulturních výukových programů zúčastnilo 378 žáků. 



TEMATICKÉ DNY 

Tematické dny představují organizační formu výuko-
vého programu, která umožňuje účast většího počtu 
tříd, případně i celé školy, v jednom termínu. Akce se  
odehrává ve vnitřním i venkovním prostředí školy 
(park, školní zahrada, tělocvična, třída atd). Program 
sestává z tematických činností na připravených sta-
novištích a  doprovodných tvůrčích aktivit. Činnosti 
připravují a vedou odborní lektoři CEGV Cassiopeia. 
Trasu po stanovištích procházejí celé třídy se svými 
učiteli. Tematické dny začínají motivačním úvodem, 
spojeným s promítáním krátkých filmů. V roce 2010 jsme 
realizovali tematický den „Na návštěvě u Macháčků, v eko-
logicky šetrné domácnosti“. Tento den probíhá jako návštěva 
rodiny, která se snaží žít tak, aby co nejméně poškozovala životní prostředí. V kuchyni si děti 
vyzkoušely třídění odpadu, v koupelně se seznámily s ekoznačkami, v jídelně s biovýrobky. 
Naučily se, jak šetřit vodou a elektřinou a jak chránit životní prostředí. Dále jsme připravili 
multikulturní tematické dny: pro I. stupeň ZŠ na téma Kulturní rozmanitost, pro II. stupeň 
dva tematické dny Lidská práva a ze života v Africe: 

23. 4. 2010 - ZŠ Alešova, Vodňany – Na návštěvě u Macháčků, I. stupeň + II. stupeň

21. 5. 2010 - ZŠ Máj I, České Budějovice – Na návštěvě u Macháčků, I. stupeň

15. 9. 2010  - ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice – Na návštěvě u Macháčků, II. stupeň 

Prosinec 2010 - 7 tříd I. a II. stupně ZŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích (multikulturní 
tematické dny)
Celkem se zapojilo do tematických dnů 713 žáků.

POBYTOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Od roku 2009 realizujeme pobytové programy pro školní kolekti-
vy v Novohradských horách. Během 3-5 dnů podnikáme s dět-
mi výlety s programem zaměřeným na prožitek a poznávání  
přírody. Rozmanitými metodami učíme děti všímat si zajíma-
vých jevů v přírodě, porozumět vzájemným vztahům mezi orga-
nismy a prostředím i utváření krajiny lidskou činností. 
Účastníkům zajišťujeme ubytování a stravování. 
V roce 2010 se uskutečnila jedna pobytová akce:     
7. 6. 2010 – pobytový program pro ZŠ Olešnice - 20 účastníků.

ZAPŮJČOVÁNÍ VÝUKOVÝCH POMŮCEK

Učitelům základních škol půjčujeme praktické soubory výukových pomůcek: Krabici vody, 
Krabici jehličí, Krabici ptáků zpěváků, Krabici naší vlasti, Pytel domácí květeny, Pytel do-
mácí zvířeny. Tyto „krabice“ a „pytle“ vytvořili pracovníci brněnského ekocentra Rezekví-
tek. Obsahují celou řadu materiálů napomáhajících tvořivou a atraktivní formou porozumět 
jednotlivým tematickým celkům. Jejich součástí jsou např. nahrávky zvuků zvířat, ukázky 
přírodnin, skládačky, stolní hry, obrázky rostlin a živočichů. Výukové pomůcky jsou určeny 
pro skupinovou práci dětí od 1. do 9. třídy základní školy a pro nižší ročníky středních škol.



KROK ZA KROKEM

Hlavním cílem projektu je posílení kvality ve vzdělávání pro udr-
žitelný rozvoj na základních a středních školách v Jihočeském 
kraji. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím zapojení 
škol do významných školních projektů s environmentální téma-
tikou. Realizaci školních projektů považujeme za perspektivní 
formu environmentální výchovy a vzdělávání, pro učitele však 
velmi náročnou z hlediska přípravy. Naše organizace nabízí vlast-
ní školní projekty a navíc koordinuje některé projekty s celorepubli-
kovou nebo mezinárodní působností v Jihočeském kraji. Máme k dis-
pozici rozsáhlou databázi jihočeských základních i středních škol se zájmem o spolupráci.  
Realizaci školních projektů koordinují a ve spolupráci s učiteli zajišťují naši zaměstnanci.

Projekt je rozdělen do čtyř větví: 
A) Školní zahrada – studnice prožitků a poznání 
B) Objevování blízkého 
C) Ekoškola
D) Škola pro udržitelný život

V roce 2010 bylo do projektu zapojeno 10 škol (po dvou do větví A a C, po třech do větví B 
a D). V rámci větví A, C a D jsou zapojeni všichni žáci zúčastněných škol, v rámci větve B 
pak čtyři třídy z každé školy.
Projekt byl zahájen 1. 12. 2009 a bude ukončen 30. 6. 2012.
Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0061. Výše schválené dotace: 6 093 880,- Kč. 
Projekt je realizován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR (program OPVK).

EKOŠKOLA

Od listopadu 2009 jsme začali fungovat jako krajský koordinátor 
programu Ekoškola. Na celorepublikové úrovni program koordi-
nuje sdružení Tereza. V prvním roce se s námi do programu za-
pojilo 8 nových škol z jižních Čech. Na školách byl zrealizován 
úvodní seminář pro začínající žákovský Ekotým a školy pak 
začaly postupovat podle ověřené metodiky. Některé z nich se 
do aktivit programu pustily velice rázně a mají vykročeno k zís-
kání mezinárodního titulu Ekoškola už v příštím roce.
Cílem programu je naučit děti při praktických aktivitách školní-
ho Ekotýmu uvažovat o globálních souvislostech, motivovat je pro 
šetrné hospodaření se zdroji (vodou, energiemi) a k šetrnému přístupu 
k prostředí školy i k přírodě. Chránit naše životní prostředí můžeme i tím, že se staneme 
šetrnými spotřebiteli. Ekoškola poskytuje návrhy aktivit a ověřenou metodiku jak cíle do-
sáhnout.
V roce 2010 se s námi do programu zapojily tyto školy: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ČB, ZŠ a MŠ 
T. G. Masaryka ČB, ZŠ a MŠ J. K. Tyla Písek, ZŠ Chyšky, MŠ a ZŠ Tábor, ze středních škol 
pak SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboňi, Gymnázium Třeboň a Gym-
názium Česká v ČB. Více o programu Ekoškola se dozvíte na našich webových stránkách. 
Projekt byl zahájen 17. 11. 2009 a bude ukončen 30. 6. 2012.
Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0095 Síť Ekoškol v ČR. Výše schválené dotace: 
518 906,-  Kč - formou partnerství. Projekt je realizován z prostředků ESF a státního rozpoč-
tu ČR (program OPVK).



ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT (ŠUŽ)

Program pomáhá školám a jejich partnerům v péči o životní  
prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské  
společnosti, mezisektorové spolupráce, účasti občanů ve vě-
cech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství, které  
přinese měřitelné výsledky pro celou komunitu a vytvoří podmín-
ky pro vznik a realizaci místní Agendy 21. Jedná se o  společný  
program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. 
Cassiopeia působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský kraj. 
Na podzim 2010 proběhl k tomuto programu Úvodní seminář, kterého 
se zúčastnilo osmnáct učitelů z jihočeských škol. Žádost o podporu projek-
tu zpracovalo a odevzdalo devět škol. Krajská komise nakonec rozhodla o podpoře dvou 
projektů. Úspěšné projekty patří základní škole Lišov „Dendrologická stezka“ a základní 
škole Kluky „Škola jako komunitní centrum“.
Projekt byl zahájen 1. 4. 2010 a bude ukončen 30. 6. 2012.
Výše schválené příspěvku: 280 000,- Kč.
Projekt Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich 
partnerů, CZ.1.07/1.1.00/08.0064 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODNÍ ZAHRADY BEZ HRANIC  
aneb „NOVÝ PROSTOR PRO LIDI, PŘÍRODU I CESTOVNÍ RUCH NA DOSAH“ 

Cílem projektu je podpora myšlenky přírodních zahrad v regionu jižní Čechy, Vysočina, jižní 
Morava, převzít know how od partnera projektu - dolnorakouské organizace die Umweltbe-
ratung. Součástí projektu je vytvoření sítě ukázkových přírodních zahrad v regionu a vytvořit 
nový produkt nabízený turistům tzv. trvale udržitelný „zahradní“ turismus. 
Do projektu jsme byli zapojeni jako subdodavatel v těchto sekcích:
• školení poradců pro přírodní zahrady
• poradenské místo v regionu jižní Čechy
• spoluzajištění exkurze pro učitele po přírodních zahradách Čech
• udílení plaket „přírodní zahrada“ majitelům soukromých zahrad 

a školským zařízením
• navržení veřejné zeleně v Českých Budějovicích v přírodním 

stylu v areálu Stromovka
• V roce 2010 proběhla mezinárodní konference v Kremsu. 

Dvoudenní konference na téma Děti a zahrada proběhla 
8. a 9. 10. 2010. V přednáškové části proběhly prezen-
tace dětských přírodních hřišt´např. v Anglii, USA a Če-
chách. V praktické části se účastníci rozdělili na pracovní 
skupiny s tématikou: Kompostování, Včely, Stavba hmyzího 
hotelu a Stavba vrbového teepee.

• V červenci byla slavnostně předána první plaketa“ Ukázková přírodní 
zahrada“ soukromé zahradě rodiny Kovářových z Rudolfova. Zahrada je tak po domluvě s ma-
jiteli přístupná veřejnosti a jsou zde prezentovány principy zahradničení v přírodním stylu.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2009 a bude ukončen 31. 3. 2013. Realizace projektu je spolufi-
nancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Jihočeským krajem.



POD KORUNOU STROMŮ - PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍCH PORADENSKÝCH 
A VÝCHOVNÝCH CENTER JIHOČESKÉHO KRAJE

CEGV Cassiopeia je členem občanského sdružení KRASEC, které v letech 2009-2011 reali-
zovalo projekt Podpora environmentálních poradenských a výchovných center Jihočeského 
kraje „Pod korunou stromů“. Od 1. 5. 2009 bylo CEGV Cassiopeia partnerem projektu. 
Cílem projektu bylo podpořit činnost, rozvoj a vzájemnou spoluprá-
ci neziskových organizací, působících v oblasti environmen-
tální výchovy a environmentálního poradenství v Jihočes-
kém kraji. Projekt byl rozdělen do dvou tematických roků 
- Ochrana klimatu a voda (květen 2009 - duben 2010) 
a Stromy (květen 2010 - březen 2011). V rámci těch-
to dvou tematických roků jsme realizovali Jihočeské 
veletrhy EVP, semináře pro odbornou i laickou veřej-
nost, volnočasové akce pro děti mládež a tematické 
soutěže. 
• 29. 3. 2010 se uskutečnil veletrh ekologických  

výukových programů pro pracovníky středisek 
ekologické výchovy a dalších organizací, které v Ji-
hočeském kraji školám EVP nabízejí, zajišťují a vedou, 
a pro další příznivce. Celkem se zúčastnilo 21 účastníků.

• 22. 5. 2010 se od 13:00 do 17:00 uskutečnila volnočasová akce pro děti a mládež 
„Stezka pod stromy“ v českobudějovickém parku Stromovka. Akce se zúčastnilo 
250 účastníků.

• 29. 6. 2010 se uskutečnil veletrh ekologických výukových programů pro pracovníky 
středisek ekologické výchovy a dalších organizací, které v Jihočeském kraji školám 
EVP nabízejí, zajišťují a vedou, a pro další příznivce. Celkem se zúčastnilo 16 účastníků.

• 5. 2010 - 31. 3. 2011 se uskutečnila soutěž „Jak naslouchat stromům“ pro školy  
v Jihočeském kraji.

V průběhu projektu byl vytvořen informační leták k projektovému roku s názvem „Jak  
naslouchat stromům“.
Projekt byl zahájen 1.9.2009 a ukončen bude 31.3.2011.
Projekt byl realizován za podpory SFŽP, MŽP, Jihočeského kraje a Krasce o.s.

ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY

Od roku 2010 se také podílíme na projektu „Šance pro venkovské školy – znalosti, schop-
nosti, dovednosti“.  Projekt realizuje občanské sdružení Chance In Nature – Local Action 
Group se sídlem v Malenicích nad Volyňkou. Cílem projektu je zejména vytvořit vhodné 
podmínky pro moderní formy výuky v oblasti environmentální problematiky, udržitelného 
rozvoje a rozvoje využití interaktivních informačních technologií. Partnery projektu jsou zá-
kladní školy v Malenicích, Šumavských Hošticích a Vacově. Naše organizace poskytuje lek-
torské služby při uskutečňování environmentální výchovy. V roce 2010 jsme pro partnerské 
školy připravili a uskutečnili seminář environmentální výchovy pro učitele, výukový program 
Cestování vodní kapky a poznávací stezky v okolní přírodě. Spolupráce na projektu bude 
pokračovat i v roce 2011.
Projekt byl zahájen 1. 4. 2010 a bude ukončen 30. 11. 2011. Výše schváleného pří-
spěvku: 94 000,- Kč. Šance pro venkovské školy – znalosti schopnosti, dovednosti, 
CZ.1.07/1.1.10/01.0094 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky (program OPVK).



NATURA

Od roku 2010 se podílíme na projektu „Za Naturou na túru – výukové programy v evropské 
soustavě chráněných území Natura 2000“. Projekt realizuje občan-
ské sdružení Apus ve spolupráci se sdružením středisek ekolo-
gické výchovy Pavučina a organizátory výukových programů 
po celé České republice. Cílem projektu je rozvoj znalostí 
a porozumění žáků základních a středních škol v oblasti 
biodiverzity a ochrany přírody.
V rámci projektu je uskutečňováno 25 terénních ekologic-
kých výukových programů v lokalitách soustavy Natura 
2000, rovnoměrně rozmístěných na území celé ČR. Tyto 
programy jsou nabízené žákům ZŠ a SŠ. Naše organizace 
uskutečňuje výukový program „Cesta do země bludiček“ 
v národní přírodní rezervaci Červené Blato na Třeboňsku. 
Projekt byl zahájen 1. 4. 2010 a bude ukončen 30. 11. 2011.
Výše schváleného příspěvku: 185 000,- Kč.
Výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000, 
CZ.1.07/1.1.00/08.0059 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním  
rozpočtem České republiky (program OPVK).

NA JEDNÉ LODI

V roce 2010 jsme pokračovali s realizací projektu Na jedné lodi. Hlavním cílem projektu  
je podpořit zkvalitnění realizace průřezového tématu Multikulturní výchova (MKV) na ško-

lách v Jihočeském kraji a rozšířit povědomí o multikulturní temati-
ce. Projekt zároveň napomáhá k vytváření multikulturně přátel-

ského prostředí ve škole s důrazem na porozumění, respekt 
a  toleranci příslušníků různých sociokulturních skupin. 
Pozitivní zkušenost z takového prostředí, spolu s kvalitní 
realizací MKV, přispívá k prevenci rasismu a xenofobie. 
Pro třídní kolektivy I. i II. stupně ZŠ a nižších stupňů více-
letých gymnázií nabízíme absolvování cyklu 4 výukových 
programů s multikulturní tematikou. Cyklus spočívá v re-

alizaci dvou úvodních výukových programů a dvou libo-
volných navazujících programů z naší nabídky. 

Pro pedagogy a pedagogické pracovníky připravujeme  
semináře a workshopy a vytváříme metodické materiály, které 

jim usnadní přípravu na implementaci průřezového tématu multikultur-
ní výchova do výuky. Dále provozujeme internetové stránky včetně emailového Infoservi-
su, jejichž prostřednictvím mají pedagogové možnost dozvědět se o novinkách z  multi-
kulturního dění. V listopadu 2010 jsme zahájili provoz knihovny s publikacemi týkajícími  
se multikulturní výchovy. 
Projekt byl zahájen 1. 12. 2009 a bude ukončen do 30. 6. 2012. Do prosince 2010 se do 
projektu zapojilo 381 žáků a 18 pedagogů.
Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/02.0014. Výše schválené dotace: 2 647 390,- Kč. 
Projekt je realizován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR (program OPVK).



„KAMARÁD JAKO KAMARÁD II“ 

Projekt „Kamarád jako kamarád II“ byl zaměřen na podporu zkvalitnění realizace průřezového 
tématu „Multikulturní výchova“ na základních školách a víceletých gymnáziích. Naše aktivity 
byly určeny žákům a pedagogům ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Projekt navázal na 
aktivity již realizovaného projektu Kamarád jako kamarád (2009).
Hlavním výstupem bylo vytvoření a pilotování třech tematických dnů s multikulturní tematikou, 
které nabízejí žákům jiný pohled na svět kolem nich – na ten bezprostředně kolem, i na ten, se 
kterým dosud přímou zkušenost pravděpodobně neměli. Pro 1. stupeň jsme připravili tematický 
den pod názvem Kulturní rozmanitost, pro 2. stupeň byly připraveny dva 
tematické dny. Jeden se věnoval Lidským právům, druhý byl zamě-
řen na seznámení se s různými aspekty života v Africe. Pomocí 
diskuzí, simulačních her a multimediálních prostředků žáci zís-
kávají vědomosti aktivním způsobem a mohou si pomocí lekto-
rů vytvořit nebo upravit názor na nabízenou tematiku. Aktivity 
umožňují žákům získat nové znalosti a schopnosti, rozvinout 
tvořivost, zlepšit komunikační dovednosti a reflektovat svět 
kolem sebe. Pilotování nově vytvořených tematických dnů se 
zúčastnilo 134 žáků ze 7 tříd 1. a 2. stupně ZŠ J. Š. Baara v Čes-
kých Budějovicích. Od ledna 2011 se tematické dny staly součástí 
nabídky CEGV Cassiopeia. 
V rámci projektu vznikly i metodické listy pro pedagogy, které usnadňují 
učitelům zúčastněné školy navázat na tematický den ve své výuce. Metodické listy obsahují 
shrnutí již realizovaného tematického dne, teoretické informace o tématu, podrobný metodický 
postup aktivit, kterými je možno na tematický den navázat, doporučení pro pedagogy a infor-
mační zdroje. Metodické listy jsou volně přístupné na našich internetových stránkách.
Projekt byl zahájen v srpnu 2010 a ukončen byl v prosinci 2010. Výše dotace 150 000,- Kč.
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

„METODICKÁ PODPORA PEDAGOGŮ PŘI REALIZACI MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY                                      
V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ“

Projekt „Metodická podpora pedagogů při realizaci multikulturní vý-
chovy v základním vzdělávání“ byl opět zaměřen na zkvalitnění prů-
řezového tématu „Multikulturní výchova“ (dále jen MKV) na základ-
ních školách a víceletých gymnáziích. Hlavní cílovou skupinou byli 
pedagogové a pedagogičtí pracovníci. V  rámci projektu bylo rea-
lizováno 5 seminářů pro pedagogy - 4 semináře „Realizace MKV“, 
1 seminář „Multikulturní výchova v příběhu“. Dále pak 2 odborné 
workshopy s vybraným tématem MKV a konference pro pedagogy 
a pedagogické pracovníky, školní koordinátory a lektory MKV. Cel-
kově se aktivit projektu zúčastnilo 108 účastníků. 
Konference s názvem „Multikulturní výchova ve školách“ se konala dne 
14. 12. 2010 v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Na konferenci se před-
stavily organizace zabývající se MKV v Jihočeském kraji, v další části konference byli účastníci 
seznámeni se základními principy inkluzívního vzdělávání dětí-cizinců, které jim zprostředkovalo 
občanské sdružení META. V odpoledních hodinách navázaly na konferenci odborné workshopy, 
účastníci si mohli vybrat ze dvou nabízených témat. Jeden z workshopů byl zaměřen na multi-
kulturní výchovu pro nejmenší a druhý workshop se týkal šikany a kyberšikany. 
Projekt byl zahájen v dubnu 2010 a ukončen byl v prosinci 2010. Výše dotace 146 000,- Kč.
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.



AKČNÍ DNY BOJE PROTI CHUDOBĚ

CEGV Cassiopeia se zapojilo do akčních dnů boje proti chudobě, které probíhají každoročně 
v měsíci září a  v první polovině října. Vrcholí pak 17. října Mezinárodním dnem boje proti 
chudobě. 
Dne 22. 9. 2010 jsme v rámci akce Evropský den bez aut realizovali informační a osvětovou 
kampaň Česko proti chudobě na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. 
Její součástí byl stánek plný informačních materiálů o této 
kampani, o Rozvojových cílech tisíciletí a jejich  
naplňování, a také o tom, jak se každý z nás 
může zapojit do boje s chudobou. Pozor-
nost kolemjdoucích přitahovala výstava 
fotografií z rozvojových zemí. S nej-
mladšími účastníky jsme hráli hry  
zaměřené na zvýšení povědomí o ži-
votních podmínkách lidí 
z rozvojových zemí.

CEGV CASSIOPEIA – POZOROVATEL FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI

V roce 2010 se CEGV Cassiopeia stala pozorovatelem Českého 
fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS). FoRS je platformou českých 
nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, 
které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním 
a humanitární pomocí. Jako pozorovatelé FoRS máme možnost 
sdílet zkušenosti z práce s dětmi s jinými členskými organizacemi 

FoRS v rámci pracovní skupiny Rozvojové vzdělávání a osvěta. Dále máme možnost zapojit 
se do další činnosti platformy FoRS.



INOVACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY

V rámci projektu jsme realizovali 3 cíle: 
• Obnovili jsme výukové pomůcky a programy věnované trvale udržitelnému způsobu 

života. Pomocí nových pomůcek a techniky jsme docílili lepšího a srozumitelnějšího 
uchopení témat a problémů.

• Podařilo se nám pořídit např. ukázky z recyklovaných materiálů, ekochemie pro do-
mácnost, pomůcky k solární energii, včetně malého panelu, „krabice energie“, odborné 
publikace pro nové náměty a materiál pro jejich realizaci.

• Posledním výstupem projektu je tvorba venkovní pomůcky ze dvou nevyužívaných pís-
kovišť na naší přírodní zahradě, která slouží k ukázkám půdní eroze a utváření krajiny 
vodními toky.

Projekt byl realizován za podpory města České Budějovice ve výši 43 800,- Kč.

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

Ve středu 22. září proběhla na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. osvěto-
vá akce Evropský den bez aut. Tuto akci Cassiopeia pořádala 

ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice. 
Náměstí bylo uzavřeno pro automobily a probíhal zde 

vzdělávací program pro děti z mateřských a základ-
ních škol. Na několika stanovištích si děti zkoušely 

netradiční způsoby dopravy, zdobily autovrak, vy-
ráběly z odpadového materiálu, zjišťovaly, kolik 
lidí může jet naráz MHD a kolik aut by muselo 
cestovat, kdyby všichni jeli auty. Tohoto progra-
mu se zúčastnilo přes 700 dětí z více než 23 škol 
a organizací. Největší atrakcí byl Bike Trialový 

závodník Pepi Bigas, který každou hodinu na ná-
městí předváděl své umění s kolem. Na náměstí 

byl přistaven vůz Horiba, který přímo na místě měřil 
imise a také moderní vůz hromadné dopravy, ve kte-

rém probíhala vzdělávací hra pro děti. V rámci akce pro-
bíhal na náměstí Ekotrh s nabídkou biopotravin, zeleniny, 

bylinek, výrobků z přírodních materiálů a ručních výrobků. 
Projekt byl realizován za podpory města České Budějovice ve výši 34 000,- Kč.

PROJEKT EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TERMINÁL

Projekt zahrnuje ekologickou (environmentální) výchovu vzdělávání a osvětu v mateřských, 
základních a středních školách města České Budějovice, formou výukových programů pro 
MŠ, ZŠ a SŠ, seminářů pro pedagogické pracovníky, volnočasové akce pro děti a mládež 
a akce pro veřejnost.
V rámci tohoto projektu jsme realizovali ekologickou výchovu v 32 mateřských, 18 základ-
ních a 6 středních školách českobudějovicka v celkovém počtu 6 133 žáků.
Projekt byl realizován za podpory města České Budějovice ve výši 250 000,- Kč.



PROJEKT „BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOL“

Projekt se uskutečnil v rámci programu „Na zelenou“ nadace Part-
nerství. Realizace probíhala na ZŠ Bavorovská a Alešova ve 
Vodňanech. V rámci projektu byly sestaveny školní mapy, 
kde děti označily bezpečnostní rizika při dopravě do školy. 
Na základě těchto map byla sestavena odborná dopravní 
studie, ukazující možná bezpečnostní opatření. Dále obě 
základní školy uskutečnily soutěže a cyklovýlety. Na závěr 
byly sestaveny školní plány mobility.
Projekt byl realizován za podpory nadace Partnerství ve 
výši 20 000,- Kč.

17. VELETRH EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

V roce 2010 uspořádalo CEGV Cassiopeia ve spolupráci se Sdružením Středisek Ekologic-
ké Výchovy Pavučina celorepublikový Veletrh ekologických výukových programů. Jedná se 
o čtyřdenní vzdělávací akci, která je určená především pro profesionální lektory ekologické 
výchovy, ale i pro učitele všech typů škol. Dále je určena pracovníkům správ chráněných 
krajinných oblastí a národních parků, zaměstnancům ZOO, botanických zahrad a muzeí, 
vychovatelům a vedoucím kroužků, hostům z vysokých škol a dalším zájemcům o ekologic-
kou výchovu. Z hlediska zaměření Veletrhu se vždy jedná hlavně o výměnu nápadů a zkuše-
ností lektorů v oblasti ekologických výukových programů pro děti a mládež. Sledují se zde 
aktuální trendy ve vývoji služeb nabízených středisky ekologické výchovy a jeho nedílnou 
součástí je i hodnocení a diskuze o kvalitě prezentovaných ekologických výukových pro-
gramů. Program je doplněn o dílny zaměřené na metodiku ekologické výchovy a lektorské 
dovednosti, dále například o problematiku financování, terénní exkurze, odborné přednášky 
a burzu pomůcek a publikací v ekologické výchově.
Na přelomu srpna a září se v prostorách jihočeského Centra Česká Kanada ve Struhách 
(u Kunžaku) konal již 17. ročník, který navštívilo na 160 účastníků ze čtyřiceti organizací 
z celé České republiky.
Akce se konala pod záštitou MŽP, MŠMT a Jihočeského kraje. Finančně ji podpořilo  
Ministerstvo životního prostředí a Jihočeský kraj.



Koordinační aktivity na podporu EVVO v Jihočeském kraji

V rámci členství v Pavučině působíme jako krajští koordinátoři v projektu Mrkvička  
a M.R.K.E.V. Cílem těchto aktivit je podpora spolupráce a výměna zkušeností pedagogic-
kých 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 
bylo v roce 2010 zapojeno 54 základních a středních škol. 
Obdobně zaměřená síť mateřských škol Jihočeského kraje 
nese název „Mrkvička“ aneb M.R.K.E.V. pro nejmenší. 
Do tohoto projektu bylo v roce 2010 zapojeno 47 mateř-
ských škol Jihočeského kraje.
V rámci projektu zajišťujeme pravidelné rozesílky (6x ročně)  
informačních a metodických materiálů pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků orga-
nizujeme již tradiční krajská setkání pedagogických pracovníků 
a koordinátorů EVVO na školách.

18. května 2010 – seminář „Mateřinkové přírodní zahrady“ – 21 účastníků 
12. října 2010 – „Mrkvičkový den EVVO pro MŠ“ – 42 účastníků
30. září 2010 – seminář „Školní zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu“ – 15 účastníků
2. října 2010 – exkurze do Národního parku Bavorský les – 19 účastníků
9. listopadu 2010 - „Podzimní dny EVVO pro ZŠ“ – 35 účastníků
10. listopadu 2010 - „Podzimní dny EVVO pro SŠ“ – 16 účastníků

SÍŤ STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY JIHOČESKÉHO KRAJE

CEGV Cassiopeia je členem občanského sdružení Krasec zaměřeného na podporu ekolo-
gického poradenství a ekologické výchovy. V rámci činnosti Krasce koordinujeme síť středi-
sek ekologické výchovy v Jihočeském kraji. Cílem spolupráce těchto organizací je vzájemná 
výměna zkušeností, zvyšování kvality poskytovaných služeb školám a rozvoj environmen-
tální výchovy v Jihočeském kraji. 
Veletrhy se uskutečnily 29. března a 29. června 2010 za účasti 37 zástupců.

SPOLUPRÁCE S JIHOČESKOU UNIVERZITOU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CEGV Cassiopeia má statut Školicího střediska Pedagogické fakulty JU v oblasti environ-
mentální výchovy a zároveň působí jako Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty JU. 
Byla navázána spolupráce s Teologickou fakultou JU. Probíhají zde stáže a exkurze stu-
dentů, zájemci o dlouhodobější spolupráci získávají cennou praxi při realizaci výukových 
programů.
10. 9. 2010 - Úvod do ekologické výchovy, ukázky aktivit EVP CEGV Cassiopeia – Pedago-
gická fakulta JU - Katedra biologie – 55 účastníků.



PŘÍRODNÍ ZAHRADA CEGV CASSIOPEIA

Naše zahrada je více jak 10 let spravována podle principů přírodního zahradničení. Ukázko-
vá přírodní zahrada ekocentra je uzavřeným rozmanitým místem s výskytem čolků, skokana 
zeleného, vodních bezobratlých, ještěrek, blanokřídlých a dalších živáčků. Příroda se sama 
prosadila uprostřed sídliště v místě, kde se nechává prostor přirozeným přírodním proce-

sům jako je sukcese, kvetení okoličnatých rostlin a ponechání dutých 
stébel přes zimu pro přezimování hmyzu. Pestrost a malebnost 

zahrady doplňuje výsadba bobulovin, trvalek, místa se starým 
trouchnivým dřevem, kamenná zídka, vodní biotopy.
V roce 2010 se na zahradě ekocentra uskutečnily dva se-
mináře pro pedagogy. První proběhl v květnu, téma se-
mináře bylo „ Mateřinkové přírodní zahrady“ a zúčastnilo 
se ho 25 lidí. Druhý seminář proběhl na v září. Byl nazván 
„Školní zahrady v přírodním stylu“ a jednalo se o celodenní 

seminář s účastí 19 lidí. Na obou seminářích se prezentovala 
možnost utvářet školní zahrady jako prostor pro hru, zkoumá-

ní a prožitky z různých biotopů.
V květnu získala zahrada certifikát  „Přírodní zahrada“, který nově 

uděluje o.s. Přírodní zahrady z Jindřichova Hradce. Zahrada splňuje základní i další kritéria 
přírodních zahrad a je první nesoukromou zahradou, která tuto certifikaci dostala. Zahrada 
je přístupná veřejnosti a po telefonické nebo emailové domluvě je možné požádat o výklad.

AKCE PRO VEŘEJNOST A MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA

Ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice a jinými organizacemi pořádáme 
pravidelné akce určené dětem, mládeži, rodinám s dětmi a seniorům. Většina akcí je časově 
vázána na dny významné pro životní prostředí (Den Země, Den bez aut), významná období 
v ročním rytmu přírody (Vítání léta, Slavnosti jeřabin) nebo významné přírodní lokality. 
Cílem těchto akcí je vytvořit příznivé prostředí pro využití volného času dětí a mládeže ve 
městě České Budějovice a Jihočeském kraji.
4. dubna 2010: „Jedním Krokem z města ven“ – výprava do Českého krasu základního 
článku Forest – 13 účastníků.
20. dubna 2010: „Den Země v MŠ Fr. Ondříčka“ v Českých Budějovicích. 150 účastníků.
21. dubna 2010: Den Země - „Kouzlo stromů“ pro žáky 4. – 7. tříd ZŠ. Pro účastníky jsme 
připravili aktivity k tématu Člověk a životní prostředí. Hlavním tématem vzdělávacího pro-
gramu byla funkce stromů a městské zeleně ve městech. Akce se uskutečnila ve spolupráci 
s DDM České Budějovice. Zúčastnilo se 10 tříd s 200 dětmi. 
22. května 2010 – „Stezka pod stromy“ - odpolední akce pro děti a veřejnost v českobudě-
jovickém parku Stromovka. Zúčastnilo se 600 soutěžících.
3. června 2010: Den dětí v přírodní zahradě CEGV Cassiopeia. Akce s názvem „Srdce plné 
slunce“ se zúčastnilo 52 dětí se zdravotním postižením.  Součástí programu byla procházka 
po smyslovém chodníčku, prolézačka dutým kmenem stromu, lovení a prohlížení drobných 
živočichů v zahradním jezírku, ochutnávka biopotravin a bylinek z bylinkové spirály. 
4. – 6. června 2010: „Dlouhý okamžik“ – výprava základního článku Forest do přírodní rezer-
vace Drbákov – 16 účastníků.
27. – 29. srpna: „Drbákovská spirituální veselka“ – výprava základního článku Forest do 
přírodní rezervace Drbákov – 16 účastníků.
22. září 2010: Evropský den bez aut na náměstí Př. Otakara II. v Českých Budějovicích. 
Zúčastnilo se 1 300 účastníků.
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vedoucí projektu „Na jedné lodi“

Helena Vávrová
zahradní práce
úklidové práce

Ing. Josef Kubín
administrátor projektu „Krok za krokem“
administrátor projektu „Na jedné lodi“
webmaster

Mgr. Petr Vogeltanz
lektor environmentální výchovy
koordinátor programu „Ekoškola“ pro Jiho-
český kraj 

Mgr. Erika Hovorková
lektorka environmentální výchovy
koordinátor projektu „Pod korunou stromů“
organizátor akcí pro veřejnost
koordinátor sítě M.R.K.E.V.

Mgr. Veronika Šimečková
lektor multikulturní výchovy

Mgr. Martina Tušková
lektor multikulturní výchovy

Bc. Pavla Čížkovská
lektor environmentální výchovy
organizátor akcí pro veřejnost
koordinátor sítě Mrkvička

Mgr. Dita Kalousová
lektor multikulturní výchovy

Jana Atexingerová
lektor environmentální výchovy
lektor multikulturní výchovy

Mgr. Vera Yakimova
lektor multikulturní výchovy 

Alena Kurzová
lektor environmentální výchovy

ZAMĚSTNANCI



Výkaz zisku a ztráty Rozvaha

Výnosy Aktiva k 1 .1. 2010 k 31. 12. 2010

Výnosy z vlastní činnosti 1 376 409
Odběratelé 80 800 208 258

Poskytnuté provozní zálohy 15 722 500

Úroky 126
Nároky na dotace a ost. zúčtová-
ní se státním rozpočtem

2165 0,73

Jiné ostatní výnosy 64 986 Dohadné účty aktivní 125261 34866,61

Provozní dotace 3 575 156 Pokladna 5 492 54 031

Výnosy celkem 5 016 678 Bankovní účty 2 288 349 381 798

Náklady Náklady příštích období 0 0

Spotřeba materiálu 559 167 Příjmy příštích období 0 0

Spotřeba energie 16 675 Úhrn aktiv 2 517 789 679 455

Cestovné a dopravné 86 945 Pasiva

Náklady na reprezentaci 32 046 Dodavatelé 3 605 13 496

Kurzové ztráty 0 Dohadné účty pasivní 40 000 0

Ostatní služby 417 161 Ostatní závazky 150 801 1 394

Mzdové náklady 3 003 581 Zaměstnanci 16 429

Zákonné sociální pojištění 983 641 Závazky ze SZ a VZP 0 0

Poskytnuté členské  
příspěvky a dary

40 990 Ostatní přímé daně -13 701 0

Ostatní daně a poplatky 950
Ostatní krátkodobé finanční 
výpomoci

0 95 000

Úroky 3 227 Vlastní zdroje 206 748 64 838

Jiné ostatní náklady 14 206 Výnosy příštích období 2 130 319 504 298

Náklady celkem 5 158 588 Úhrn pasiv 2 517 789 679 455

Hospodářský výsledek -141 911

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 V Kč



CEGV CASSIOPEIA

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ:

CEGV Cassiopeia

Jizerská 4
370 11 České Budějovice
Tel.: 385 520 951, 725 515 994
info@cegv-cassiopeia.cz

www.cegv-cassiopeia.cz


