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Duben 2019



ÚVODNÍK

Přejeme,  abyste si newsletter užili a nechali se jím inspirovat.
 

Za tým ŠUŽ a MZU
Karin Richterová

Středisko ekologické výchovy SEVER -  národní koordinátor programu  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
jaro už přišlo, a je tak nejvyšší čas na další dávku nápadů, námětů a inspirace. A bereme to pěkně "zhurta"! Vzhledem k událostem ve světě i u nás 
(studentské a další stávky kvůli stavu klimatu apod.), jsme si dovolili zařadit i několik námětů a tipů, které můžete využít při motivaci a podpoře 
vašich žáků v projektech či aktivitách zaměřených více na "občanský aktivismus".  Jedná se např. o tip na možné využití služeb týmu právníků 
"Frank Bold" a odkaz na inspirativní rozhovor se Šimonem Pánkem.
 
Dále tu máme tipy na individuální rozvoj pedagogů, např. kurz "Koučinku", semináře k "Venkovnímu učení" a další nápadité semináře ze středisek 
ekologické výchovy. Dovolujeme si rovněž upozornit na možnost registrovat se do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu "M.R.K.E.V.", ke které 
se pojí i rozesílka časopisu pro ekogramotnost "Bedrník". Zapojit se můžete i do 2. ročníku výzvy "Do školy na kole“, "Měsíc školních zahrad", do již 
tradiční akce "Ukliďme Česko",  můžete se taktéž přihlásit se svou akcí k "Evropskému týdnu udržitelného rozvoje", nominovat inspirativní 
osobnost na "Cenu Josefa Vavrouška" nebo přihlásit zajímavý projekt na "Cenu SDGs". Pro (nejen) mladší ročníky - třídy i jednotlivce, tu máme v 
příloze informace o možnosti pomoci "mapovat přírodu" a zejména veverky. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na informace o možných zdrojích 
financí pro vaše MZU projekty a v neposlední řadě  najdete zajímavosti v rubrice "Inspirace" a "Významné dny" a mnoho, mnoho dalšího.
 
A nakonec obvyklý tip od nás. Tentokrát se jedná o nepříliš tradiční příležitost pro vaše ŠUŽ aktivity. Newsletter přináší informace o projektu 
"Česko v datech", tedy nabídku mající souvislost s dalším současným trendem - digitálními technologiemi, které mohou posílit či rozšířit vaše 
obzory.  Jistě se svými žáky najdete mnoho možností, jak je využít při práci na projektech.



CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU
NOVÁ CERTIFIKACE ŠUŽ A PŘEJMENOVÁNÍ SÍTĚ

Na nové certifikaci stále pečlivě pracujeme,  do procesu přípravy plánujeme zapojit i některé pedagogy.  Vše bude hotové 
tak, abychom mohli začít certifikaci pilotně testovat ve školním roce 2019/2020.
 
Pokud byste měli zájem nám s certifikací pomoci, neváhejte se nám ozvat na karin.richterova@ekologickavychova.cz.

UBUNTU – ŠKOLA DEMOKRATICKÉHO OBČANSTVÍ

Jak již víte, od září 2018 realizujeme společně s programem Varianty Člověka v tísni, nový projekt s 
názvem "UBUNTU - škola demokratického občanství", podpořeném z OPVVV, výzva Budování kapacit 
pro rozvoj škol II, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129.
 
Do projektu se zapojily 3 střední školy, které ověřují metodiku vzdělávacího programu pro pedagogy. 
Společně s tím nám pomáhají tvořit i metodiku vzdělávacího programu pro žáky. Jedná se o:
-          Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové
-          Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary
-          Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
 
Zapojení pedagogové se v Horním Maršove zúčastnili prvního semináře, na kterém měli možnost 
dozvědět se a vyzkoušet si základy facilitace, zjistili, jak funguje kolegiální podpora, jak se dá pracovat 
s poznáváním místa a projektovou výukou, pracovali s portfolii, setkali se a debatovali se zajímavými 
hosty atd.  Školy samostatně představovaly demokratickou kulturu a  to, jak to  uchopena přímo ve 
škole.
 
V dalších měsících nás společně čeká naplánování a realizace dalšího semináře (srpen 2019), vytvoření 
metodiky pro žáky a práce na osobních cílech (směřujících k rozvoji demokratické kultury) zapojených 
pedagogů, cílech zapojených týmů i školy. O všem vás budeme průběžně informovat, sdílet zajímavé 
části metodiky atd.
 
Hlavní myšlenkou projektu je dát dohromady to nejlepší z programu Škola pro udržitelný 
život (SEVER) a  Active Citizens (Varianty). Vznikne tak nový vzdělávací program pro žáky, který bude 
doplněný i o vzdělávání pro pedagogy tak, aby pomohl realizaci nového programu na školách. 
Novinkou je rovněž prázdninový kemp demokratického občanství, který budeme nabízet žákům SŠ.
 
Podrobnější informace vám poskytne Karin Richterová, karin.richterova@ekologickavychova.cz
 
Popisky fotek:
1.       Úvodní seznámení
2.       Představení výsledků analýzy škol
3.       Beseda s Jiřím Kulichem na téma demokratické kultury v rozhodovacích procesech
4.       Jak funguje kolegiální podpora
5.       Konference o Horním Maršově (práce s místem)
6.       Závěrečná reflexe



CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU



NABÍDKA K ZAPOJENÍ DO ŠUŽ
ZAPOJTE SE DO ŠUŽKY INSPIROVANÉ ZAHRANIČNÍMI METODIKAMI

Přemýšlíte, že byste se rádi se svými žáky příští školní rok zapojili do programu Škola pro udržitelný 
život? Učitelům 2. stupně ZŠ nabízíme díky podpoře z programu Erasmus+ zapojení do ŠUŽ, ve které 
kromě tradičních „šužkových“ aktivit budete mít možnost vyzkoušet i jiné aktivity a metody 
participativního nebo místně zakotveného učení ze zahraničí, které vám zprostředkují naši lektoři. 
 
Nabídneme vám vybrané osvědčené prvky z programu Mladí reportéři, které mohou pomoci např. 
s psaním žákovských tiskových zpráv nebo s rozvojem prezentačních dovedností. Dále můžete 
vyzkoušet aktivity a nástroje z úspěšného programu IMPACT, který se zabývá servisním učením, 
rozvojem silných stránek žáků a nabízí také výborné tipy na spolupráci s komunitou. Všechny vybrané 
„zahraniční“ aktivity mohou být zařazeny do běžného programu Škola pro udržitelný život a navazovat 
na jeho jednotlivé kroky.
 
Zapojeným učitelům nabídneme vzdělávací semináře, konzultace, metodiky a další podpůrný materiál 
i drobnou finanční podporu pro žákovské ŠUŽ projekty.
 
Více informací vám poskytne Kateřina Borovinová, katerina.borovinova@ekologickavychova.cz



PENÍZE ZE ŠABLON NEJEN NA VAŠE ŠUŽ AKTIVITY!
Podat své žádosti do šablon můžete již jen do 28. června 2019. Proto vám stále ještě nabízíme do druhé 
vlny „šablon“ (výzvy OP VVV č. 02_18_063 a  02_18_064 Šablony II) akce DVPP a pomoc s realizací 
projektových dní a dalších šablon se zapojením externích odborníků. Popis nabídky je uveden na webu 
SEVERu zde. 

STÁLÁ NABÍDKA
Zdarma rádi poskytneme následující služby a podporu:
      - metodickou a konzultační podporu při realizaci aktivit spojených s naplňováním místní Agendy 21 a   
Cílů udržitelného rozvoje 2015-2030;
      - metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou místně zakotveného učení (MZU);
      - zveřejňování aktivit školy, nápadů a námětů atd. spojených s ŠUŽ a MZU na webu a facebooku ŠUŽ 
a v tomto newsletteru;
      - metodickou a konzultační pomoc při shánění finanční podpory pro vaše ŠUŽ aktivity.
 

PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠUŽ A MZU

EVROPSKÝ TÝDEN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropský festival akcí, které propagují myšlenky 
udržitelného rozvoje a spolu s ním i organizace a jednotlivce, kteří udržitelným rozvojem žijí. Každoročně 
se ho účastní desetitisíce lidí po celé Evropě. V Česku jej zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které 
v rámci ETURu nabídne i vlastní zajímavé akce.
 
Aktuálně je otevřena registrace akcí do Evropského týdne udržitelného rozvoje, který se letos koná opět 
na přelomu května a června. Jeho cílem je dát najevo, že chceme a můžeme žít ve společnosti, která bere 
ohledy své okolí a na ty, kteří přijdou po nás.
 
Během týdne od 31. května do 5. června  se budou konat přednášky, diskuse, exkurze, výstavy, sousedská 
setkání aj. Pozvánky na všechny akce najdou zájemci na tomto webu. Zde si zároveň organizátoři mohou 
do ETURu zaregistrovat vlastní akci. Aby se mohlo zapojit co nejvíce akcí, je možné registrovat také akce, 
které  budou realizovány v období 25. května až 10. června. Česká republika je během ETURu tradičně 
jednou z nejaktivnějších zemí v Evropě. V loňském ročníku se registrovalo 92 udržitelných akcí a aktivit.
 
ETUR cílí také na školy a vzdělávací instituce. Pro pedagogy a vychovatele je připravena speciální sekce 
na webu, kde jsou k dispozici nejrůznější metodiky pro učitele z oblasti environmentální výchovy. Více na 
webu. 
 
Chcete-li se se svými svěřenci zapojit do ETURu, ale nevíte jak,  navštivte zmíněný web, vyberte si z 
nabídky kvalitních materiálů a uspořádejte ve třídě či celé škole speciální program na jedno z mnoha 
zajímavých témat udržitelného rozvoje!

http://sever.ekologickavychova.cz/nabidka-severu-do-sablon/
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/


NROS - ŠKODA STROMKY
Cílem grantového programu je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Podporované projekty 
budou zaměřeny na nekomerční výsadbu se zaměřením na:
 
-      zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
-      rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
-      zvyšování biodiverzity lesních porostů
 
Celkem bude v roce 2019 rozděleno 3 000 000 Kč.
 
Termín výzvy: 1. 3. až 30. 6. 2019
 
Podrobnosti naleznete zde. 

PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠUŽ A MZU

NADACE PARTNERSTVÍ - VÝSADBA STROMŮ 2019
Cílem grantu  je podpora výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na dopady změny klimatu a 
podpoří zadržování vody v krajině. Cílem je taktéž zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení 
zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Projekt nabízí podporu společenského postavení aktivních 
skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních 
projektů. Žádat můžete na:
-      zakoupení sazenic stromů a keřů
-      zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná 
ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky)
-      dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby (je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy)
-      zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10% 
celkové žádané částky)
-      propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% celkové žádané 
částky).
 
Termín výzvy: 4. 3. 2019 – 31. 5. 2019
 
Celkově bude rozděleno minimálně 200 000 Kč
 
Podrobnosti naleznete zde.

NADACE VIA - ŽIVÁ KOMUNITA
Hledáme a podporujeme všechny, kteří chtějí zlepšit život ve svém sousedství, něco společně tvořit a 
prostřednictvím společných zážitků upevnit mezilidské vztahy. Stejně tak hledáme a podporujeme ty, 
kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva. Pokud víte jak na to, ale chybí vám 
prostředky, zkušenosti či dovednosti, pomůžeme vám.
Podpoříme vás finančně, nabídneme vám odborné semináře, konzultace a možnost setkat se s lidmi, 
kteří řeší podobné věci jako vy. Budeme vašimi průvodci po celou dobu trvání vašeho projektu.
 
Jaké projekty podporujeme?
-      vše, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich 
soběstačnost a zvyšuje kvalitu veřejného prostoru
-      zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného 
zájmu v konkrétních lokálních kauzách
 
Co nabízíme podpořeným?
-      peněžní příspěvek ve formě grantu
-      zřízení dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz a bonusový finanční příspěvek
-      možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci 
dalších podpořených projektů 
 
Podrobnosti naleznete zde.

ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM
ČSOB pomáhá regionům společně se širokou veřejností již mnoho let. Podporujeme různorodé 
dobročinné projekty, které mají jedno společné - zlepšují kvalitu života v Česku a přináší radost lidem. 
Také letos vybíráme 60 lokálních projektů z celého Česka, které společně s veřejností podpoříme. 
V minulých ročnících jsme pomohli finančními dary celé řadě zajímavých projektů. Od vzdělávacích 
programů, nákupu potřebného vybavení do hospiců až třeba po opravu poničených varhan. Co mají 
společného? Přispívají ke zlepšení života v regionech.
 
Jak projekty podpoříme?
V každém z 15 regionů České republiky rozdělíme 150 000 Kč – celkem tak darujeme lokálním 
projektům 2 250 000 Kč. Projekty však získají ještě více financí, k sumě od ČSOB budou připočteny dary 
od široké veřejnosti. Nejúspěšnější projekt v regionu získá od ČSOB 50 000 Kč, další projekty při splnění 
podmínek uvedených v pravidlech odměníme 40 000, 30 000 a 25 000 Kč.
 
Pro každý region: 150 000 Kč
 
Darujeme celkem: 2 250 000 Kč
 
Podrobnosti naleznete zde.

https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-skoda-stromky/
https://nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu-2019
https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/#oprogramu
https://www.csobpomaharegionum.cz/


ČESKO V DATECH
Za každým z nás zůstává datová stopa. Dat je kolem nás stále více, hromadí se ve stále větších 
souborech, prorůstají napříč společností a zpětně ji ovlivňují. Nikdy nebylo k dispozici tolik dat jako 
dnes. Kde z nedostatku jiných možností dříve nastupovala intuice, odhady a dohady, přichází dnes 
exaktní a precizní práce s daty.
 
Nejde o nás. Hlavním hrdinou jsou data!
Pojďte do toho s námi! Jste studenti, novináři, občanští aktivisté, lidé z výzkumu, vědy, akademické 
sféry, nebo se prostě zajímáte o svět kolem sebe? Máte zajímavý námět, domněnku nebo vás zajímá 
nějaké téma, které vyžaduje analýzu většího souboru dat? Vašemu námětu poskytneme své 
schopnosti, nástroje i čas a rádi se o něj v rámci projektu Česko v datech podělíme s veřejností.
 
Data jsou krásná!
Data dokáží potvrdit i vyvrátit naše hypotézy. Když s nimi umíte zacházet, vyplynou z nich často 
nečekané souvislosti a trendy, které na první pohled, bez datové analýzy na velkých zdrojích, nemusí 
být patrné. Díky automatizovaným vizualizačním nástrojům dnes navíc dokážeme převést suchopárná 
čísla a tabulky do přehledných grafických reprezentací, ve kterých si interaktivně a bez problémů 
najdeme pohled a detail, který nás zajímá.
 
Data jsou dostupná!
Jsme propojeni. Díky elektronizaci veřejné i soukromé sféry je dnes mimořádně snadné k datům 
přistupovat online. Zvykejme si na to! Pryč je naštěstí doba, kdy mnohé veřejné instituce považovaly 
data za jakýsi svůj „majetek“ a odmítaly se o „své“ informace s daňovými poplatníky podělit. 
Samozřejmě, že s tím přicházejí i nové výzvy, jako například důraz na důslednou ochranu osobních 
údajů.
 
Když víte, jak na to
Práce s daty se stala svébytným odvětvím. Má své potřeby. Vyžaduje experty z oblasti statistiky, 
lingvistiky, sociologie, matematické analýzy a především IT. Uchování dat, efektivní práce s nimi a 
jejich vizualizace v téměř reálném čase jsou problémy, které si vyžádaly vlastní řešení. My ze 
společností SAS Institute, Deloitte a Unicorn takové řešení máme. Rozhodli jsme se, že alespoň část 
svých schopnosti poskytneme všem.
 
Podrobnosti naleznete zde.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠUŽ A MZU
FRANK BOLD
Naší vizí je svobodná společnost, jejíž členové cítí spoluodpovědnost za věci veřejné, včetně stavu 
planety Země, a kde každý může usilovat o osobní štěstí. Primárně právními nástroji se zasazujeme o 
to, aby v takovéto společnosti žily současná i budoucí generace.
 
Právní poradna
Přinášíme vám právní rady a pomáháme ve veřejném zájmu. Nabízíme databázi více než 550 právních 
manuálů a zodpovězených dotazů, vzorů a publikací.
 
Naše témata jsou např.:
      - Obce a kraje
      - Ochrana ovzduší a vod
      - Ochrana přírody a krajiny, lesa a půdy
      - Odpady
      - Odpovědnost
      - Petice a shromažďování
      - Právo na informace
      - Správní řád a správní řízení
      - Účast veřejnosti
      - Územní a stavební řízení
      - A spoustu dalších.
 
Podrobnosti naleznete zde.

https://www.ceskovdatech.cz/o-projektu
https://frankbold.org/


SEVER NABÍZÍ
STÁLÁ NABÍDKA  VZDĚLÁVÁNÍ ZE SEVERU
Stálou nabídku vzdělávání pro školy naleznete zde :  http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-
programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/
 

PŘÍRODA JAKO INSPIRACE PRO LIDSKÉ ČINNOSTI?
V rámci programu Erasmus+ realizuje SEVER nový mezinárodní projekt Biolearn, který se zaměřuje 
na mezipředmětovou výuku. Prostřednictvím unikátní metody Biomimicry pocházející z Holandska a 
USA budou mít učitelé možnost vyzkoušet nové aktivity propojující různé předměty. 
 
V rámci projektu vzniká metodika drobných aktivit do Vašich hodin s přesahem do různých oblastí 
reálného života. Jak se moderní technologie inspirují přírodou? Jak nás příroda může inspirovat k 
environmentálně šetrnému chování? Jak na principech přírodních zákonitostí rozvíjet vztahy ve třídě? 
Na tyto otázky Vám aktivity projektu pomohou odpovědět.
 
Do projektu hledáme učitele druhého stupně základních škol, kteří by byli ochotní některé aktivity se 
svými žáky v příštím školním roce vyzkoušet a zúčastnit se čtyřdenního semináře v Holandsku v únoru 
2020. 
 
Pokud Vás tématika zaujala, můžete kontaktovat Miladu Dobiášovou, 
milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/
http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech 
mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
 
Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2019 bude sobota 6. dubna.
 
Jak to funguje?
Počet členů organizačního týmu Ukliďme svět, ukliďme Česko by se dal spočítat na prstech jedné ruky. 
Největší podíl na celé akci máte ovšem vy – naši dobrovolníci. Jen díky vám je totiž možné úklidovku 
úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu.
 
Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a 
zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. 
My jim k tomu poskytujeme naše know-how, v době hlavních úklidových vln (předem ohlášených 
velkých úklidů na jaře a na podzim) také pevné pytle na sesbíraný odpad a kdykoliv během 
roku veškerou další potřebnou podporu.
 
Více informací naleznete zde.

CENY SDGs
„Oceňujeme projekty, které přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a mění Česko a svět k 
lepšímu.”
 
„Hledáme inovativní projekty s pozitivním dopadem na společnost i planetu.”
 
Měníte svět k lepšímu?
Přihlaste svůj projekt do Cen SDGs a získejte jednu z prestižních cen v několika kategoriích. Hlásit projekty, 
které přispívají nejen k lepšímu Česku, je možné od 1. do 31. března 2019. Novinkou letošního ročníku je 
ocenění pro projekty, které podporují rovnost mužů a žen (SDG 5).
 
Přihlašování  Ceny SDGs:  1. – 31. 3. 2019
Přihlašování  GGWCup Prague: 8. – 31. 3. 2019
Hlasování Ceny SDGs: 29. 4. – 19. 5. 2019
Finále:GGWCup Prague: 29. 5. 2019
Vyhlášení Ceny SDGs: 30. 5. 2019
 
Kategorie soutěže:
-      Byznys
-      Veřejná sféra
-      Mladý leader
-      Reporting
-      Rovnost mužů a žen
-      Zahraniční rozvojová spolupráce
-      Absolutní vítěz
 
Více informací  naleznete zde.

https://www.uklidmecesko.cz/
http://www.globalnicile.cz/
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2. ročník mezinárodní kampaně v České republice
 
Každoročně v květnu vzdávají školy po celém světě hold svým zahradám, hřištím a dvorkům – 
místům, která jsou ideální k propojování teorie s praxí při výuce, tvoření a  hrám, k poznávání přírody, 
seznamování dětí s okolním světem i rozvoj místní komunity. Cílem svátku je povzbudit učitele, aby 
objevili pestré možnosti, které jim venkovní prostředí nabízí, a začlenili ho do každodenního života 
své školy.
Původcem myšlenky je Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA). V Česku je jejím členem 
Nadace Proměny Karla Komárka, která u nás spolu s dalšími partnery podporuje širší využití školních 
zahrad a učení se venku.
 
Připojte se!
Oslovila vás myšlenka Měsíce školních zahrad a chcete oslavit mezinárodní svátek školních zahrad? 
Pojďte se školou v květnu na zahradu nebo hřiště. A dejte o sobě vědět!
Naplánujte si alespoň den v květnu strávený venku: na zahradě, dvorku nebo v blízkém parku.
Vyzkoušejte v zahradě nové aktivity. Přidejte svou školní zahradu na mapu.
 
Sdílejte své zkušenosti a nápady, příběhy, reportáže, fotky a videa s námi a ostatními, inspirujte se. 
 
Více informací a inspirací naleznete zde.

MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD - KVĚTEN 2019

https://www.mesicskolnichzahrad.cz/cz/chci-se-pripojit.html
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23. ročník ceny za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.
 
Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný 
rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2019 se jedná o dvacátý třetí ročník. Cena je spjata se 
jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. 
března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny.
 
Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí dvanáctičlenná porota složená z odborníků v 
oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Vlastní 
předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, váže se ke 
Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.
 
Na Cenu Josefa Vavrouška může nominovat každý. Zamyslete se tedy, zda si někdo ve Vašem okolí 
nezaslouží být nominován a následně se i stát laureátem Ceny Josefa Vavrouška. K nominaci stačí 
vyplnit internetový formulář. 
 
Nominace můžete posílat až do 10. dubna  2019
 
Slavnostní vyhlášení proběhne 5. června 2019 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou Výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
 
Více informací naleznete zde.

CENA JOSEFA VAVROUŠKA MRKEV A BEDRNÍK
MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který 
realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno okolo 670 základních a 
středních škol ze všech krajů ČR.
Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to 
zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny 
zkušeností.
Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2019 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických 
a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány 
prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým 
pracovníkům ze škol v síti MRKEV se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a 
podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.
 
Registrací do sítě MRKEV na rok 2019 vám nabízíme tyto služby: 
        - 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
        - Speciální přílohu všech 4 čísel na téma Přírodní zahrady
        - Možnost zvýhodněné inzerce vašich projektů v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc
        - Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
        - Přístup do archivu e-bedrnik.cz 
        - Další regionální nabídky
 
Bedrník, časopis pro ekogramotnost
Od roku 2002, kdy vyšlo první číslo Bedrníku, jsme nabídli pedagogům základních a středních škol a dalším 
institucím a zájemcům zabývajících se EVVO inspirativní články z praxe, analytické a metodické materiály, včetně 
návodů přímo využitelných pro výuku, a to v 78 tématech, ze kterých lze stále čerpat. Časopis vydává Pavučina ve 
spolupráci se Střediskem SEVER za podpory Ministerstva životního prostředí a finančního příspěvku škol.
 
Členství v síti MRKEV je otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální 
(ekologickou) výchovu, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují 
na základní a střední školy.
 
 
Více informací  o seminářích  naleznete zde.

https://www.cenajosefavavrouska.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/70-MRKEV/index.htm
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Zahrada, hřiště, park i celé město jako škola hrou. Jak je využívat pro zdravý a všestranný rozvoj 
dětí, proč do proměn okolního prostředí zapojovat děti samotné a co to může přinést místní 
komunitě? Fakta, příklady dobré praxe, inspirace – nejen pro zástupce škol nebo rodiče.
 
Dílna pro děti
Hledáte způsob, jak dětem zprostředkovat téma architektury? Plánujete úpravu školní zahrady a 
nevíte, jak žáky do projektu zapojit? Stejně jako my si myslíte, že je důležité, aby se od malička 
dozvídali, jak prostředí kolem nás ovlivňuje kvalitu života? S našimi dílnami to zvládnete hravě!
 
Materiály a videa
Volně dostupné zdroje užitečných informací a argumentů pro všechny, kdo chtějí na maximum 
využívat potenciál městského prostředí ve prospěch dětí.
 
Více informací naleznete zde.

KOUČOVACÍ VÝCVIK I., KOUČOVÁNÍ JAKO OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A 
PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, PODZIM 2019
Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Přičemž koučování je způsob rozhovoru 
zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému či k překonání bariér. Zaměřujeme se na sebereflexi v 
komunikačních situacích, na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí 
svých a druhých lidí. Výcvik koučování v rozsahu 80 hodin nabízíme pedagogickým pracovníkům MŠ, 
ZŠ, SŠ, VOŠ. 
 
Výcvik má akreditaci u MŠMT a bude možné jej hradit z šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní 
rozvoj pedagogů).
 Časové rozvržení: 3 dny + 2 dny + 3 dny výcvik + jednodenní supervize.
 
MŮŽETE SE HLÁSIT NA TERMÍNY:
1. setkání 10. - 12. 10 . 2019, 2. setkání 7. - 8. 11. 2019, 3. setkání 28. - 30. 11. 2019, supervize 5. 2. 2020
 
Více  informací naleznete zde.
 

NADACE PROMĚNY - NABÍDKA PRO ŠKOLY

DO ŠKOLY NA KOLE

Do školy na kole je celorepublikovou výzvou pro studenty od 13 let, jejíž 2. ročník se uskuteční v květnu 
2019. Cílem Do školy na kole je motivovat co nejvíce studentů, aby jako dopravní prostředek po městě 
používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze.
 
Do školy na kole je týmová výzva pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, 
a pravidelně spolu se spolužáky nebo pedagogy dojíždí během května do školy na kole. Zapojují se i běžci, 
chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři…
V rámci soutěže se účastníci mohou zapojit hned do několika soutěžních kategorií zaměřených na 
pravidelnost, délku jízdy, kreativitu aj. Školy mohou soutěžit o Cykloškolu roku.
Věříme, že když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i 
vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.
 
Více informací naleznete zde.

https://www.nadace-promeny.cz/cz/vzdelavani/pro-skoly.html
http://www.skolaprodemokracii.cz/metodicka-podpora/seminare-pro-pedagogy.html
https://www.dopracenakole.cz/doskolynakole


NABÍZEJÍ JINÍ



NABÍZEJÍ JINÍ



NABÍZEJÍ JINÍ

POZORUJ A JEDNEJ – PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVĚ

Více informací  o semináři naleznete zde: 

https://ekocentrumcb.cz/2018/12/14/kurz-pozoruj-a-jednej-prakticky-pristup-k-environmentalni-vychove/
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Datum konání: 16. 5. 2019, 9.00 – 17.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektoři: MgA. Barbara Tesařová, Bc. Jana Krupová, Mirka Nováková, dipl. ek., Zoo Liberec a SEV 
DIVIZNA, Liberec
Režijní poplatek: 350 Kč
 
 Seminář Vám přiblíží historii a poslání bylinné prevence a léčby, poradí, které byliny naleznete ve 
Vašem okolí a které se dají pěstovat na zahrádce. Ukážeme Vám divoké bylinky v terénu i na 
zahrádce DIVIZNY. Řekneme si pravidla míchání bylinkových směsí, výroby tinktur a mastí. 
Zmíníme možnost využití bylin v případě nuceného pobytu v přírodě, první pomoc i využití v kuchyni. 
Poskytneme prostor i pro Vaše rady a zkušenosti.

KOUZELNÝ SVĚT STROMŮ

Určeno pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ.
Datum konání: ST 3. 4. 2019, 13.00 – 17.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec a okolí
Lektoři: RNDr. Alice Hudcová, Mirka Nováková dipl. ek., SEV DIVIZNA, Liberec
Režijní poplatek: 250 Kč
 
Seminář vás zavede do rozmanitého a čarovného světa stromů. Prohlédneme si je od kořenů po 
korunu. Nabídneme vám aktivity, které pomohou dětem porozumět významu stromů v přírodě. 
Podíváme se na jejich péči a ochranu, a také si budeme se stromy hrát a tvořit. Odnesete si klíč k 
určování našich stromů a inspiraci, jak tento podivuhodný svět přiblížit dětem.

BYLINKY V PREVENCI A LÉČBĚ

PTAČÍ ROK

Určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ.
Datum: ČT 25. 4. 2019  9.00 – 15.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektoři: MgA. Barbara Tesařová, Bc. Jana Krupová, Mirka Nováková, dipl. ek., Zoo Liberec a SEV 
DIVIZNA, Liberec
Režijní poplatek: 350 Kč
 
Seznámíme vás s kampaní Silent forest, která chce informovat o současném kritickém úbytku 
zpěvného ptactva v pralesích Indonésie. Vzniklý metodický materiál - nadčasový kalendář, zve k 
nahlédnutí do současné problematiky v pralesích, ale poukazuje i na život evropských pěvců. Seminář 
vás provede celým rokem pěvců. Obsahuje aktivity, které jsou součástí kalendáře a mohou Vás 
inspirovat, jak s ním pracovat ve třídě. Můžete se těšit i na ukázku z nového programu „Ptačí svět“ s 
návštěvou tropického pavilonu naší zoo.
 Ze semináře si odnesete jeden výtisk kalendáře „Ptačí Rok“ a kromě nápadů na projektové zpracování 
tématu i prožitek několika aktivit.

JIZERSKÁ 50 JINAK
Určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ.
Datum: 23. 5. 2018, 8.00 – 17.00 hod
Místo konání: Hejnice a Jizerské hory
Lektoři: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory
Režijní poplatek: 350 Kč
 
 CHKO Jizerské hory oslavila 50 let od vyhlášení (1968-2018). K této příležitosti pro Vás pracovníci AOPK ČR 
včetně Správy CHKO Jizerské hory připravili přehled toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co by měl 
pedagog o přírodě a krajině Jizerek znát. Do Hejnic a zpět pojedeme z Liberce vlakem. Po úvodní 
prezentaci v SEV STŘEVLIK v Hejnicích se vydáme do NPR Jizerskohorské bučiny (cca 10 km pěšky) s 
praktickými ukázkami aktivit, her a úkolů jako inspirace pro výlet (nejen) s žáky.
 
Akreditovaná exkurze k 50. výročí založení CHKO Jizerské hory.

Určeno pro pedagogy ZŠ a SŠ.
Datum: 28. 5. 2019, 9.00 – 16.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec
Lektoři: Ing. Jaroslav Šíma, zakladatel a předseda správní rady Semenec o.p.s., správce veřejné zeleně 
města Týn nad Vltavou, krajinářský architekt; Mgr. Barbora Šímová – ředitelka Semenec o.p.s., lektorka 
výukových programů
Režijní poplatek: 350 Kč
 
 Půda je jedinečné bohatství naší Země, je zdrojem veškerého blahobytu. Bez úrodné půdy se 
neobejdeme. Půda si zasluhuje naši pozornost, pochopení všech souvislostí a péči řádného hospodáře. 
Jak na to v rámci školní výuky poradí náš seminář. Dopoledne probereme teorii a odpoledne se 
seznámíme s pomůckami a interaktivními prvky ke zkoumání živých i neživých složek půdy a s náměty 
na aktivity.
 
 
Všechny semináře jsou akreditovány
 
 
Více informací naleznete zde.
 

PŮDA POKLAD NEJCENNĚJŠÍ

https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/seminare/
http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/seminare/
http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/seminare/


INSPIRACE
- Ptačí klíč z Lipky - připravujete se na jarní výukovou sezónu? Všude kolem poskakují a poletují pestří 
ptačí zpěváci. Láká vás je pozorovat a určovat? Hodil by se vám jednoduchý ptačí klíč na základní 
druhy? Koukněte na Ptačí sousedy z Edičního centra Lipky. Více naleznete zde.

- Učíme v přírodě –  získané zkušenosti z projektu shrnujeme v sborníku dobré praxe, kterým se budou 
moci inspirovat další školy. Více informací naleznete zde.

- Civilizace na planetě Zemi – učebnice Civilizace na planetě Zemi Bedřicha Moldana je primárně 
určena studentům gymnázií, ale může sloužit i při výuce na dalších typech středních škol. Obsahově 
přímo navazuje na témata Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (zvláště vzdělávací 
oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost) a přispívá k prohloubení průřezových témat, jako jsou 
Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  Knihu 
seženete zde. 

- Šimon Pánek: Nemáme stejné startovní podmínky - zajímavý rozhovor se Šimonem Pánkem, o tom, 
jak „učit“ aktivní občanství, solidaritu a zájem o globální témata. Více informací naleznete zde.

- Běžné zelené trávníky jsou ekologický nesmysl. Nechte je zdivočet! - klasické trávníky pokrývají 
pětinu rozlohy měst, ale jsou si do krajnosti podobné.  Unifikované parametry i druhové složení ale 
při měnících se klimatických podmínkách neobstojí. Více informací naleznete zde.

- Kam s odpadem? - Trenčiansky vzdělávací servis nabízí video pomůcku v češtině  pro 
environmentální výchovu na DVD.  Na webu si můžete  stáhnout zdrama vědomostní test 
o odpadech v ČR. Test obsahuje 30 otázek formu powerpointové prezentace. Správné odpovědi jsou 
vyhodnoceny okamžitě graficky i zvukově. Více informací naleznete zde.

- Dárky z přírody. 100 nápadů na tvoření s dětmi - v přírodě se skrývá spousta pokladů, z nichž lze 
vytvořit originální a jedinečné dárky. Z okvětních lístků se mohou stát čaje nebo girlandy, z větviček 
rámečky na obrázky a díla k zavěšení, z kamenů figurky a z bobulí marmelády... Více informací 
naleznete zde.

- Časopis "Školní zahrady" - je určen školám, které mají nebo plánují vlastní školní zahradu. Časopis 
zahrnuje jak návod k plánování zahrad, tak náměty na praktické činnosti v rámci pěstitelských prací. 
Neopomíjí ani další předměty, které se v zahradě dají učit.  Najdete v něm náměty pro školní zahrady 
mateřských, základních i středních škol a dále také tipy na metodické materiály a literaturu, na 
odborné zahradnické ale i metodické semináře. Více informací naleznete zde.

- Holubí pošta -  zajímavá iniciativa mladých lidí, jejímž cílem je přinášet pozitivní zprávy. K odběru se 
sami můžete přihlásit  (a každé ráno se těšit na pozitivní e-mail) nebo nabídnout vašim žákům, aby se 
stali "holubím pošťákem". Více informací naleznete zde.

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/drama-v-polskych-katovicich-skoncilo-ucastnici-konference-o/r~eb2f60f200b011e9a1900cc47ab5f122/?redirected=1546712207
http://www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/projekty/probehle-projekty/ucime-v-prirode
https://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=19198
https://www.eduin.cz/clanky/simon-panek-nemame-stejne-startovni-podminky/
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/zapomente-na-univerzalni-travniky-nechte-je-zdivocet?fbclid=IwAR1t6UG_BiYdKOj8A6JKJxediMwJqDzMrMWsNv53DJuPFUsHF9dhQz76vfA
https://seminare.weebly.com/kam-s-odpadem--cz---video-pom367cku-pro-environmentaacutelniacute-vyacutechovu.html
https://www.knihykazda.cz/darky-z-prirody-100-napadu-na-tvoreni-s-detmi
http://skolni-zahrada.cz/
https://www.holubiposta.cz/


VÝZNAMNÉ DNY

01. 04. - Mezinárodní den ptactva
07. 04. -  Světový den zdraví
22. 04. - Den Země
24. 04. - Světový den laboratorních zvířat
22. 05. - Mezinárodní den pro biologickou diverzitu
24. 05. - Evropský den parků
02. 06. - Mezinárodní den čistého ovzduší
05. 0 6. - Mezinárodní den ptačího zpěvu
05. 06. - Světový den životního prostředí
08. 06. - Mezinárodní den oceánů
17. 06. - Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha
14. 07. - Mezinárodní den alternativ ke spalovnám  

E-mail programu: suz@ekologickavychova.cz
Kontaktní osoba: Karin Richterová, SEVER, karin.richterova@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER - Národní koordinátor programu Škola pro 
udržitelný život:
- www.skolaprozivot.cz
- www.sever.ekologickavychova.cz
- https://www.facebook.com/skolaprozivot
 
Uzávěrka dalšího čísla newsletteru pro vaše náměty a příspěvky: 31. 5. 2019
 
Uzávěrka vašich námětů a příspěvků na facebook a web: průběžně

KONTAKT

https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
http://www.skolaprozivot.cz/
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Aplikace BioLog je další z řady možností sběru informací o výskytu druhů živočichů, rostlin, hub a dalších organismů - především v České republice. Data shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
která je státní institucí. AOPK ČR se zabývá mimo mnohé další i sledováním stavu biotopů a druhů – především za účelem ochrany přírody.
 
Výzkum rozšíření druhů má v ČR dlouhou tradici a stabilní odborné zázemí. Data o výskytu druhů je možno využívat a prohlížet, ale je také nutno je zadávat a získávat, proto vznikla řada specializovaných 
databází a jejich aplikačních rozhraní. Jednou ze stále populárnějších cest k datům o druzích je spolupráce s veřejností. V jejích řadách je totiž skryt dříve netušený lidský potenciál. Ostatně české země 
disponují nadprůměrným počtem amatérských přírodovědců, kteří často nemalou měrou k poznání dané skupiny či daného území přispívají. Právě na tyto uživatele aplikace cílí.
 
Na odborné hodnotě vzhledem ke svému počtu rostou i údaje o výskytu obecných druhů, s nimiž se lze běžně setkávat ve městě i v přírodě. Vítaným uživatelem BioLogu je tak i zájemce o přírodu, který 
rozezná i jen několik druhů ze svého okolí.
 
Pro dynamiku poznání je téměř nemožné říci přesné číslo, kolik druhů to vlastně u nás žije. Z území našeho státu je dnes známo téměř 80 tisíc různých druhů. Najdeme u nás 3500 druhů cévnatých rostlin. 
Dále je známo 886 druhů mechorostů, 1500 druhů lišejníků a až 40 000 druhů hub (z toho přibližně 4000 hub vyšších). Hmyzu je zaznamenáno přes 24 000 druhů, ostatních bezobratlých okolo 8000 a 
obratlovců 711 druhů.
 
Mimo úroveň celostátní je důležitá i úroveň lokální, druhová rozmanitost samozřejmě není na našem území rovnoměrně rozložená, jsou oblasti druhově chudé i druhově bohaté: rozlišovat je možné malé 
lokality či celé oblasti nebo i města – ostatně v rámci Česka patří mezi „horká místa“ biodiverzity Praha i Brno. Objevit další horká místa biodiverzity můžete pomoci i vy. 
 
Mapu druhové rozmanitosti naleznete  níže. 
 
Více informací naleznete zde.

PŘÍLOHA

POMOZTE NÁM MAPOVAT PŘÍRODU

Zaměřte se na veverky
 
Sympatický a hojný druh: veverka obecná. Pokud se cílené zaměření na všeobecně známý druh osvědčí, bude v něm Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR pokračovat i v dalších letech.
„Chceme nejen získat data, ale také ukázat, že má smysl, aby lidé i běžné druhy zaznamenávali. Když jsme si zanalyzovali záznamy o 
výskytu veverky v nálezové databázi ochrany přírody, ukázalo se, že je řada míst, kde žádná data nemáme,“ vysvětluje Karel Chobot 
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel odboru monitoringu biodiverzity.
„Věříme, že právě veverka je druhem, který může k cílenému sledování přírody přitáhnout větší počet lidí. Každý ji pozná, má 
barevné varianty, žije i ve městech. Chceme oslovit zejména školy a střediska ekologické výchovy,“ dodává Tomáš Růžička, ředitel 
samostatného odboru vnějších vztahů.
Mobilní aplikace BioLog nejen umožňuje každému zaznamenávat přímo v terénu pozorování rostlin, živočichů a hub, ale zároveň 
ukazuje, jaké další druhy byly už v okolí spatřeny. Data je možné prohlížet pomocí funkce Mé okolí. Jména druhů jsou v aplikaci 
propojena s panely Google, které shrnují základní informace a fotografie daného druhu. Pokud tedy nevíte, jaký druh si pod jménem 
představit, stačí kliknout na odkaz zde.

http://biolog.nature.cz/biolog/
http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/sledujete-prirodu-zamerte-se-na-veverky/
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