
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 

 

pod záštitou pana Ing. Petra Bendla,  

hejtmana Středočeského kraje 

 

 

II. pedagogická konference 

Středočeského kraje 

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŽIVOT 

 

 

 

středa 13. listopadu 2002 

(1. den konference) 

pro pedagogy mateřských škol 

 

 

 

Areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Mendelova 131, 256 01 Benešov 

od 9.00 do 16.00 hodin. 

 

Konference je podpořena 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

 

 
Kontaktní adresa: 

Podblanické ekocentrum ČSOP 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 

Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 
E-mail: vlasim@csop.cz 

 

 

Vážení ředitelé a učitelé mateřských škol Středočeského kraje, 
 

dovolujeme si Vás pozvat na II. pedagogickou konferenci Středočeského kraje (1. den), která proběhne 

poprvé také pro pedagogy mateřských škol, a to ve středu 13. listopadu 2002 v areálu VOŠ a SZeŠ v 

Benešově. 

 

Hlavním tématem konference budou otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

v mateřských školách. Jsou připraveny informace týkající se pojetí a podmínek environmentální výchovy 

v mateřských školách i řada pracovních dílen, které účastníky seznámí se způsoby, jak environmentální 

výchovu včlenit do vzdělávacího programu škol, přiblíží jim aktivní formy výchovy, seznámí je s činností 



středisek ekologické výchovy. Z níže uvedených pracovních dílen je možné si vybrat dvě a jednu náhradní 

pro případ, že by některá z vybraných byla již obsazena. Vše, prosíme, poznamenejte do přihlášky. 

 

Mateřské školy jsou srdečně zvány k aktivní účasti na konferenci, a to formou příspěvku o 

environmentální výchově v příslušné MŠ nebo formou prezentace prostřednictvím panelů a stolů dle 

požadavků uvedených v přihlášce.  

 

V polední přestávce můžete dostat ve školní jídelně oběd v hodnotě 55,- Kč, zakoupit publikace či 

získat informační materiály. 

 

Účastnický poplatek činí 150,- Kč, zahrnuje drobné občerstvení, informační materiály a bude vybírán 

při prezentaci. Potřebujete-li vystavit fakturu, vystavíme Vám ji na základě požadavku uvedeného v 

přihlášce. 

 

Potřebujete-li cokoli upřesnit, prosíme, kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou, organizační garantku 

konference, nebo Mgr. Kateřinu Červenkovou prostřednictvím kontaktů uvedených výše. 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE 
 

8:00 – 9:00 Prezence, občerstvení 

9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení, představení 

 hostů, lektorů 
9:30 – 10:00 Jana Fellnerová: Rámcový 

 vzdělávací program pro předškolní 

 vzdělávání 
10:00 – 10:30 Mgr. Lenka Daňková, Mgr. Kateřina 

 Červenková: Síť MŠ se zájmem  

 o EVVO Středočeského kraje; 

 Koncepce environmentálního 

 vzdělávání, výchovy a osvěty 

 Středočeského kraje 
10:30 – 11:00 Prezentace MŠ, zkušenosti 

 pedagogů 
11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení 

11:30 – 13:00 Pracovní dílny I. (praktické 

 ukázky, metodické aktivity, 

 pomůcky apod.) 
13:00 – 14:00 Oběd 

14:00 – 15:30 Pracovní dílny II. 

15:30 – 15:45 Přestávka (k přesunům) 

15:45 – 16:00 Závěr konference 

 

NABÍDKA PRACOVNÍCH DÍLEN (A – E) 
 

A) Mgr. Roman Musil (SPgŠ Beroun): Náměty pro integraci činností v předškolním vzdělávání – 

pracovní dílna se bude věnovat problematice integrace činností v předškolním vzdělávání s důrazem na 

environmentální oblast, zároveň by měla motivovat k účasti na stejnojmenném celodenním semináři. 

 



B) Bc. Jiří Machart (Dřípatka – centrum ekologické výchovy, Prachatice): Žabička rosnička – pracovní 

dílna se bude týkat možností využití brainstormingu a komunitního kruhu při práci v MŠ, představeny 

budou celoroční projekty EVVO v MŠ, proběhnou ukázky aktivit Koloběh vody z programu Žabička 

rosnička a další.  

 

C) Mária Chocholáčková (6. MŠ Kladno): Ekologická výchova v 6. MŠ Kladno – cíle školního 

vzdělávacího programu ve výše uvedené MŠ, ekologicky zaměřené hry a jejich využití při práci s dětmi, 

program Den Země, praktická činnost, ukázka výrobků dětí. 

 

D) Věra Jakubková (Vita – občanské sdružení, Ostrava): Bambulkov – předmětem pracovní dílny bude 

představení pomůcky pro celoroční environmentální vzdělávání a výchovu v MŠ a ukázky výukových 

programů; Bambulkov je jméno země, v níž žijí popletky, které zavinily, že se lidé nemají rádi, pole se 

změnilo v neúrodnou poušť, rybník ve skládku..., ale tak to přeci nelze nechat... 

 

E) Mirka Podešťová, dipl. ek. (Ekologické centrum Toulcův dvůr Praha): Ekologické výukové 

programy pro MŠ – ukázky terénních programů Ekologického centra Toulcův dvůr Praha (Stateček s 

domácími zvířátky, Jako včeličky v úle, Lesníček aj.), zaměřené na hry, pracovní listy a pomůcky. 

Náměty pro práci s dětmi v přírodě.  
 

Pečlivě vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 8. listopadu 2002 na adresu 

Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, počet míst je omezen. Pro další zájemce si přihlášku, 

prosíme, přikopírujte. 
 

 

 

 

 

Přihláška na II. pedagogickou konferenci Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život, Benešov 
13. 11. 2002 (pro pedagogy mateřských škol) 

(Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte.) 
 
Škola: ..................................................................................... Adresa:

 .........................................................................................

............... 
 
Jméno účastníka: .................................................................. 

 .........................................................................................

............... 
 
Mám zájem o pracovní dílny (zaškrtněte, prosíme, nejvýše dvě):  A   B   C   D   E 
 
Náhradní pracovní dílna:  A   B   C   D   E 
 
Mám zájem o oběd ve školní jídelně (zaškrtněte): ANO - NE 
 
Vystoupím s příspěvkem (max. 10 min.) - název:

 ..........................................................................................................................

........... 
 
Budu prezentovat školu, potřebuji (zaškrtněte): nástěnku                    stůl 
 
Poplatek uhradím (zaškrtněte):  v hotovosti v den konference                 fakturou 
 



K uhrazení účastnického poplatku mi vystavte fakturu na adresu:

 .........................................................................................

................ 
 

 
 .........................................................................................

................ 
 
     IČO: .................................................... 
 Podpis: ...................................................... 
 
Přihlášku, prosíme, odešlete nejpozději do 8. listopadu 2002 na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 

258 01 Vlašim. 

 

 
 

Podblanické ekocentrum ČSOP 

Pláteníkova 264 

258 01 Vlašim 

 



Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 

 

pod záštitou pana Ing. Petra Bendla,  

hejtmana Středočeského kraje 

 

 

II. pedagogická konference 

Středočeského kraje 

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŽIVOT 

 

čtvrtek 14. listopadu 2002 

(2. den konference) 

pro pedagogy základních a středních škol a učilišť  

 

Areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Mendelova 131, 256 01 Benešov 

od 9.00 do 16.30 hodin. 

 

Konference je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako součást projektu 

"Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionech". 
 

 

Projekt je koordinován členskými organizacemi Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. 

 
Kontaktní adresa: 

Podblanické ekocentrum ČSOP 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 

Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 
E-mail: vlasim@csop.cz 

Vážení ředitelé a učitelé základních a středních škol a učilišť Středočeského kraje, 
 

dovolujeme si Vás pozvat na II. pedagogickou konferenci Středočeského kraje (2. den), která proběhne 

ve čtvrtek 14. listopadu 2002 v areálu VOŠ a SZeŠ v Benešově. 

 

Hlavním tématem konference budou otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

na základních a středních školách. Jsou připraveny informace týkající se Metodického pokynu MŠMT ČR 

k realizaci EVVO na školách, Sítě škol se zájmem o EVVO ve Středočeském kraji i řada pracovních dílen, 

které účastníky seznámí se způsoby, jak environmentální výchovu včlenit do programu EVVO škol, 

přiblíží jim aktivní formy výuky, seznámí je s činností středisek ekologické výchovy. Z níže uvedených 

pracovních dílen je možné si vybrat dvě a jednu náhradní pro případ, že by některá z vybraných byla 

obsazena. Vše, prosíme, poznamenejte do přihlášky. 

 

Školy jsou srdečně zvány k aktivní účasti na konferenci, a to formou příspěvku o environmentální 

výchově na škole nebo formou prezentace prostřednictvím panelů a stolů dle požadavků uvedených v 

přihlášce.  



 

V polední přestávce můžete dostat ve školní jídelně oběd v hodnotě 55,- Kč, zakoupit publikace či 

získat informační materiály. 

 

Účastnický poplatek činí 150,- Kč, zahrnuje drobné občerstvení, informační materiály a bude vybírán 

při prezentaci. Potřebujete-li vystavit fakturu, vystavíme Vám ji na základě požadavku uvedeného v 

přihlášce. 

 

Potřebujete-li cokoli upřesnit, prosíme, kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou, organizační garantku 

konference, nebo Mgr. Kateřinu Červenkovou prostřednictvím kontaktů uvedených výše. 

 

 

PROGRAM KONFERENCE 
 

8:00 – 9:00 Prezence, občerstvení 

9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení, představení 

  hostů, lektorů 
930 – 10:00 Metodický pokyn MŠMT ČR  

  k realizaci EVVO na školách 
10:00 – 10:30 Mgr. Lenka Daňková, Mgr. Kateřina 

  Červenková: Sítě škol Středočeské- 

  ho kraje se zájmem o EVVO; 

  Koncepce environmentálního 

  vzdělávání, výchovy a osvěty 

  Středočeského kraje 
10:30 – 11:00 Prezentace škol, zkušenosti 

  pedagogů 
11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení 

11:30 – 13:15 Pracovní dílny I. (praktické 

  ukázky, metodické aktivity, 

  pomůcky apod.) 
13:15 – 14:15 Oběd 

14:15 – 16:00 Pracovní dílny II. 

16:00 – 16:15 Přestávka (k přesunům) 

16:15 – 16:30 Závěr konference 

 

NABÍDKA PRACOVNÍCH DÍLEN (A – E) 
 

A) Jiří Hruška (SEVER): Člověk a prostředí – ochutnávka simulační hry s názvem Neviditelná ruka 

trhu, spadající do Programu "Člověk a prostředí" – aneb výchova k trvale udržitelnému způsobu života, 

který zpracovala pracovní skupina pro ekologickou výchovu Společnosti pro trvale udržitelný život 

(STUŽ); zároveň by měla motivovat k účasti na stejnojmenném celodenním semináři. 

Vhodné zejména pro II. stupeň ZŠ a SŠ. 
 

B) Mgr. Roman Musil (SPgŠ Beroun): Kooperace jako výchovný jev = spolupráce ve škole – pracovní 

dílna je zaměřena na několik situací, které účastníci řeší ve dvojicích či v menších nebo větších skupinách; 

přemýšlí nad "spolužákem" a nad tím, jak být zodpovědní jeden za druhého. 

Vhodné pro ZŠ i SŠ. 
 

C) Ing. Otakar Závalský: Ornitologické výukové programy – pracovní dílna je zaměřena na ukázky  



z ornitologických výukových programů Ptáci nejpřizpůsobivější třída na zeměkouli, Ptáci ohrožená třída, 

Ochrana dravců a sov, Praktická dílna – výroba ptačích budek, dále na náměty na terénní exkurzi. 

Vhodné zejména pro II. stupeň ZŠ a SŠ. 
 

D) Ing. Mgr. Martin Klaudys (Správa CHKO Blaník): CHKO Středočeského kraje a jejich využití 

pro výuku na ZŠ a SŠ – pracovní dílna  

o možnostech využití chráněných krajinných oblastí Středočeského kraje pro realizaci EVVO na školách 

(školských zařízeních); účastníci získají přehled  

o nabídkách jednotlivých CHKO, naučných stezkách zde instalovaných apod. 

Vhodné pro ZŠ i SŠ. 
 

E) Mgr. Květa Burešová (Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě): Využití školních 

zahrad a ostatních ploch kolem školy – pracovní dílna o možnostech využití existujících školních 

zahrad a dalších ploch v okolí školy (školských zařízení) pro EVVO. 

Vhodné zejména pro ZŠ. 
 

Pečlivě vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 8. listopadu 2002 na adresu 

Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, počet míst je omezen. Pro další zájemce si přihlášku, 

prosíme, přikopírujte. 
 

 

 
Přihláška na II. pedagogickou konferenci Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život, Benešov 

14. 11. 2002 (pro pedagogy základních a středních škol a učilišť) 
(Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte.) 

 
Škola: ..................................................................................... Adresa:

 .........................................................................................

............... 
 
Jméno účastníka: .................................................................. 

 .........................................................................................

............... 
 
Mám zájem o pracovní dílny (zaškrtněte, prosíme, nejvýše dvě):  A   B   C   D   E 
 
Náhradní pracovní dílna:  A   B   C   D   E 
 
Mám zájem o oběd ve školní jídelně (zaškrtněte): ANO - NE 
 
Vystoupím s příspěvkem (max. 10 min.) - název:

 ..........................................................................................................................

........... 
 
Budu prezentovat školu, potřebuji (zaškrtněte): nástěnku                    stůl 
 
Poplatek uhradím (zaškrtněte):  v hotovosti v den konference                 fakturou 
 
K uhrazení účastnického poplatku mi vystavte fakturu na adresu:

 .........................................................................................

................ 
 



 
 .........................................................................................

................ 
 
     IČO: .................................................... 
 Podpis: ...................................................... 
 
Přihlášku, prosíme, odešlete nejpozději do 8. listopadu 2002 na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 

258 01 Vlašim. 

 

 

Podblanické ekocentrum ČSOP 

Pláteníkova 264 

258 01 Vlašim 

 


