
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
nabízí v r. 2023 tyto semináře akreditované MŠMT:

Semináře zaměřené na téma ZAHRADA

1. Plánujeme a budujeme 
školní přírodní zahradu

 
Lze si objednat pro skupinu učitelů MŠ, ZŠ, SŠ a

vychovatele školních družin.
 

Obsah: 
seznámení s myšlenkou přírodních zahrad, tvorba

školní přírodní zahrady, jak do plánování a budování
přírodní zahrady zapojit žáky, přírodní zahrada v

předmětech (či vzdělávací oblasti RVP pro MŠ).
Program semináře můžeme upravit tak, aby co

nejlépe odpovídal vašim požadavkům.
 

Seminář se odehrává přímo na vaší zahradě (část
uvnitř školy) a pracuje s aktuální podobou zahrady. V

průběhu semináře získáte náměty, jak zahradu
vylepšit a jak s ní při výuce co nejvíce pracovat. 

 
Seminář trvá 6 hodin (à 60 min.) 

 
Nejvhodnější realizace: v období duben – říjen

 
Cena pro skupinu 7 200 Kč + cestovné lektorů

 
 

3.  Setkání příznivců zahradního vzdělávání
 

9.- 10. června 2023 
Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK, Horní Maršov

 
Srdečně zveme všechny absolventy zahradních seminářů, projektů a dalších zájemců o vzdělávání o

přírodních zahradách.
 

Program: aktuální trendy v tématu přírodních zahrad a zahradního vzdělávání, praktická ukázka zahradních
aktivit, přednáška odborníka na aktuální téma, večerní sdílení, druhý den exkurze po příkladech dobré praxe.

 
Cena pro 1 osobu: 1 200 Kč (zahrnuje ubytování, stravování, program)

 
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2023

2. Adaptační opatření na změnu
klimatu v zahradách

 
Lze si objednat pro skupinu učitelů základních a

středních škol.
 

Obsah: 
stručné seznámení s klimatickými problémy na

území ČR, adaptační a mitigační opatření,
seznámení s konceptem klimatické zahrady,

praktické aktivity v zahradě (související s klimatem).
 

Seminář se odehrává přímo na vaší zahradě, část
uvnitř ve škole.

 
 

Seminář trvá 4,5 hodiny (à 60 min.) – bez
osvědčení. 

 
Máte-li zájem získat osvědčení, nabízíme seminář v
délce 6 hodin (rozšířením o téma „Úvod k přírodním

zahradám“).  
 

Nejvhodnější realizace: v období duben – říjen 
 

ZDARMA

Máte-li zájem o semináře 1 – 3, kontaktujte Mgr. Šárku Škodovou, SEVER Horní
Maršov, o.p.s., sarka.skodova@ekologickavychova.cz, tel. 739 203 208, pro

podrobnější informace sledujte www.sever.ekologickavychova.cz

mailto:sarka.skodova@ekologickavychova.cz


Semináře na téma MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ a k
programu ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT:

1. UČENÍ O MÍSTĚ, V MÍSTĚ I PRO MÍSTO, KDE ŽIJEME
úvodní seminář místně zakotveného učení 

 
Lze si objednat pro skupinu učitelů základních a středních škol a další vzdělavatele. 

 
Cílem semináře je přiblížit účastníkům, co je místně zakotvené učení (dále MZU) a jaký je jeho přínos pro
žáky a motivovat je k tomu chtít se MZU zabývat dále. Rovněž si prakticky vyzkouší několik jednoduchých

aktivit, kterými mohou se žáky začít „objevovat místo“, kde žijí či studují. 
 

Seminář bude probíhat interaktivní formou a bude obsahovat:
• představení konceptu a přínosů projektu MZU

• drobné a praktické aktivity pro začátek práce s MZU.
 

Seminář trvá 6 hodin (à 60 min.)
 

ZDARMA

2. Jak vzdělávat o KLIMATICKÉ ZMĚNĚ skrze místo, kde žijeme 
 

Lze si objednat pro skupinu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ a další vzdělavatele.
 

Jaké principy, přístupy a témata jsou klíčové pro smysluplné vzdělávání o klimatické změně?
Jak můžeme žákům pomoci problému porozumět v souvislostech a zároveň navrhovat jeho řešení?

 
Seminář nabízí představení klíčových principů a témat pro klimatické vzdělávání. Hlavní součástí je pak

sehrávka simulační hry o dopadech a možnostech řešení klimatické změny na úrovni českých obcí a
debata, jak ji lze využít ve výuce. Po sehrávce hry se seznámíte s možností jednoduché analýzy a

mapování klimatických dopadů a opatření v místě.
 

S využitím odborných postupů, přesto jednoduše s žáky přímo ve výuce zjistíte, jak klimatická změna
dopadá na jejich obec. Jaká opatření již v obci existují a jaká další by byla potřebná? 

 
Na semináři si vyzkoušíme jedinečný grafický nástroj Klima mapa, který propojuje místní témata a

souvislosti ke zjištění klimatického stavu obce.
 

Seminář trvá 6 hodin (à 60 min.)
 

ZDARMA

Máte-li zájem o semináře MZU/ŠUŽ, kontaktujte Elišku Hájkovou, SEVER Horní
Maršov, o.p.s., eliska.hajkova@ekologickavychova.cz, tel. 734 310 966, pro

podrobnější informace sledujte www.skolaprozivot.cz

mailto:eliska.hajkova@ekologickavychova.cz


Semináře na téma MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ a k programu
ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT:

3. Seminář k programu 
ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT 

 
Lze si objednat pro skupinu učitelů základních a

středních škol a další vzdělavatele. 
 

Program Škola pro udržitelný život (dále  ŠUŽ):
- je celoroční program, pro žáky a učitele, kteří

aktivně mění své okolí
- pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu

- dává žákům slovo
- připravuje je na skutečný život

- je otevřený komunitě
 

Po absolvování semináře si můžete vybrat, zda se
prostřednictvím programu chcete věnovat:

 
1) tématu klimatická změna a společně s žáky se

vzdělávat O MÍSTĚ A V MÍSTĚ - mapováním problémů
a potřeb obce z hlediska adaptace na klimatickou

změnu. Udělat společně něco PRO MÍSTO -
plánováním a realizací praktických místních projektů

zmírňujících dopady klimatických změn v obci a
SKRZE MÍSTO hledat souvislosti mezi naším místem a

klimatickou změnou 
 

nebo 
 

2) tématu udržitelný život v obci, ve kterém žáci s
dalšími partnery z obce přemýšlí o tom, co mohou

udělat pro rozvoj své obce nebo okolí školy. Spolu pak
postupně realizují navržené změny, a tím mění k

lepšímu místo, kde žijí a učí se. 
 
 

Seminář trvá 6 hodin (à 60 min.)
 

ZDARMA
 

4. Letní škola 
MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ

 
23.- 25. srpna 2023 

Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK,
Horní Maršov, Krkonoše

 
Pro učitele základních a středních škol a další

vzdělavatele, kteří chtějí začít s místně zakotveným
učením (MZU). 

 
Zajímá vás přístup ke vzdělávání, který stojí na

posilování vztahu k místu? 
Vzděláváte děti i dospělé v místě, o místě a

přemýšlíte, jak učit skrze místo velká
celospolečenská témata? 

Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy, pro
které je místo nástrojem pro výuku a vzájemně

hledat inspiraci? 
Pak je letní škola určená přímo vám. 

 
Čeká vás: 

- pestrá paleta příkladů, jak učit skrze místo uvnitř i
venku 
- inspirace místem se silným geniem loci 
- setkání s experty, kolegy a dalšími vzdělavateli 
- objevování cest k aktivnímu občanství
- stoupání po žebříku MZU 
- příručka, jak začít s MZU

 
Cena pro 1 osobu: 2 900 Kč 

(zahrnuje program, ubytování ve vícelůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, plnou penzi) 

 
Uzávěrka přihlášek 25.6. 2023 na adrese: 

Ing. Eliška Hájková,
eliska.hajkova@ekologickavychova.cz, 

telefon: 734 310 966. Po přihlášení vám zašleme
podrobný program.

Donátoři:

mailto:eliska.hajkova@ekologickavychova.cz

