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KONEV – KONFERENCE K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ 
 
Termín: 2. listopadu 2011 
 
Typ akce: konference 

Cílová skupina: akce je určena pro pracovníky škol a školských zařízení Jihomoravského kraje 

Místo konání: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno 

Zahájení: 2. 11. 2011, 8:00 

Ukončení: 2. 11. 2011, 16:00 

Účastnický poplatek: bez poplatku 

Občerstvení: v rámci akce bude poskytováno občerstvení (k dispozici bude i vegetariánská strava) 

Kontaktní osoba: Kateřina Mrázková, katerina.mrazkova@lipka.cz  

 
Dopolední program: 
8:00 – 8:30 prezence 
8:30 – 13:00 zahájení, přednášky a diskuse na téma Výchova k aktivnímu občanství 
  
Mgr. Pavel Klvač, Katedra environmentálních studií, FSS MU Brno, Občanské sdružení Drnka 
DRNKA - ohlédnutí v průběhu třetí pětiletky 
Případová studie občanského sdružení Drnka, které 12 let vyvíjí neotřelé aktivity v ochraně přírody a krajiny 
a podporuje společenský a kulturní život obce Drnovice a okolního regionu. Drnka ve svých aktivitách usiluje 
o spolupráci neziskového sektoru, místní samosprávy a školství (základního i univerzitního). 
 
Petr Čáp, Tomáš Protivínský, Centrum občanského vzdělávání  
Současný stav a budoucnost občanského vzdělávání v českých školách  
Podle výsledků mezinárodní studie ICCS mají sice čeští žáci nadprůměrné teoretické znalosti, ale zásadně 
zaostávají v základních občanských dovednostech a postojích. Odborníci z Centra občanského vzdělávání 
krátce shrnou nejdůležitější závěry studie, analyzují její příčiny a představí možné postupy k jejich nápravě.  
 
MgA. Jan Symon, starosta Ostopovic, občanské sdružení Nad Šelší  
Žijeme na dálnici 
Výstavba tzv. německé průchozí dálnice z Vídně do Vratislavi sice nebyla nikdy dokončena, přesto se 
nesmazatelně podepsala na tváři krajiny. U Ostopovic na Brněnsku jí za oběť padlo někdejší Masarykovo 
údolí – areál s moderním koupalištěm, sokolským hřištěm a divadelní scénou. Místní komunita se nyní snaží 
vrátit do těchto míst život.  
  
RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel ZŠ Deblín 
Trvalá udržitelnost Deblínska 
Dlouhodobý interdisciplinární projekt, který usiluje o maximální využití endogenního potenciálu 
k udržitelnosti „lokality“. Celý projekt vychází ze spolupráce ZŠ Deblín, Geografického ústavu 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, místní samosprávy a dalších subjektů, které nějakým 
způsobem ovlivňují Deblínsko. 
 
Mgr. Zuzana Eliška Veselá, Nadace Partnerství 
Škola pro udržitelný život - společná cesta ke změně 
Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy 
přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Z tohoto zásobníku nápadů 
pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu. 
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Mgr. Pavlína Vrbová, Sluňákov, Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 
Environmentální dovednosti pro udržitelný rozvoj ( E-DUR) 
Informace o projektu E-DUR a možnostech zapojení základních škol. 
 
Mgr. Hana Pivečková, koordinátorka EVVO ZŠ Rousínov 
TyMyJáNová zahrada 
Nová přírodní zahrada ZŠ Rousínov vzniká tvořivou spoluprací malých a velkých, odborné i laické veřejnosti. 
Nezištné činy vycházející z nápadů jedince (Ty) a komunity (My) přispívají ke zvyšování osobní odpovědnosti 
(Já) za nové prostředí. 
 
Předávání plaket Přírodní zahrada 
Slavnostní udělení certifikátů „Ukázková školní přírodní zahrada“ školám, které se přihlásily a podmínky 
certifikace splnily. Fotografie z těchto zahrad budou k vidění na výstavních panelech v předsálí. 
 
Předávání Výroční ceny Nadace Veronica 
Ocenění pedagogů za dlouhodobou činnost nebo realizovaný zajímavý projekt v oblasti ochrany přírody a 
životního prostředí nebo ekologické výchovy. 

 
13.00–13.45  polední občerstvení 
 
Odpolední program: 
13:45-16:00 dílny 
 
1) Mgr. Pavlína Vrbová, Sluňákov, Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 
Mysli globálně, jednej lokálně 
Tematický den pro druhý stupeň motivovaný myšlenkou tzv. místní Agendy 21, která vybízí k uskutečňování 
praktických lokálních kroků směřujících k trvale udržitelnému rozvoji. Žáci procházejí postupně osmi 
stanovišti s praktickými týmovými aktivitami a hledají souvislosti mezi důsledky klimatických změn a jejich 
každodenním jednáním.  
Účastníci dílny získají elektronický manuál  pro přípravu tematického dne a  vybrané aktivity si vyzkouší 
prakticky.  
   
2) Mgr. Jan Trávníček, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Masarykova univerzita, 
Brno, Mgr. Bc. Jakub Trojan, Laboratoř experimentální a aplikované geografie 
Svobodný přístup k informacím v současné občanské společnosti 
V současnosti je řada institucí pod tlakem, který směřuje ke zveřejnění dat v internetovém prostředí. Často 
jsou taková data vytvářena z „veřejných peněz“ a mají pak být logicky i „veřejně přístupná“ a sloužit pro 
potřeby občanské společnosti. Dílna představí nejhodnotnější příklady aktualizovaných zdrojů informací s 
vysokou mírou garance, které mají značný potenciál (nejen) pro výukový proces. 
 
3) Petr Čáp, Tomáš Protivínský, Centrum občanského vzdělávání 
Principy občanství a demokracie  
Modelová lekce „Argumenty proti demokracii" vyvinutá v rámci projektu výchova k občanství, 
k praktickému použití v hodinách občanské výchovy a příbuzných předmětů. Kdy může být demokracie 
přítěží či komplikací, zda a za jakých okolností má smysl demokratické principy řízení narušit? Možná 
ohrožení demokracie a mechanismy, jak těmto ohrožením předejít. 
Účastníci dílny získají přístup k modelovým lekcím a výukovým materiálům zaměřeným na aktivní občanství, 
adaptovaným z nejnovějších materiálů Rady Evropy i originálně vyvinutým COV a učiteli zapojenými v 
projektu Výchova k občanství. 
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4) Jaroslav Petřík, Iva Tajšlová, Centrum občanského vzdělávání 
Participace občana 
Modelová lekce "S řetězy ke stromům: limity protestu" vyvinutá v rámci projektu výchova k občanství, 
k praktickému použití v hodinách občanské výchovy a příbuzných předmětů. Účastníci na základě 
konkrétních příkladů z oblasti environmentálního aktivismu hodnotí různé formy vyjádření nesouhlasu z 
hlediska práva, morálky, etiky a účinnosti. Výstupem lekce je hlubší porozumění vazbám mezi svobodou 
společnosti a režimu a formami individuální participace.  
Účastníci dílny získají přístup k modelovým lekcím a výukovým materiálům zaměřeným na aktivní občanství, 
adaptovaným z nejnovějších materiálů Rady Evropy i originálně vyvinutým COV a učiteli zapojenými v 
projektu Výchova k občanství  
 
5) Mgr. Hana Mikulicová, Mgr. Kateřina Mrázková, Lipka, středisko pro environmentální vzdělávání 
Otevřená zahrada v brněnském centru – co může nabídnout Vaší škole? 
Dílna představí rozsáhlý projekt Nadace Partnerství, který otevírá pro veřejnost severní svah Špilberku. 
Vzniká zde unikátní vzdělávací zahrada, která bude zpřístupněna školám ve školním roce 2012/2013. Žákům 
umožní hravou interaktivní formou poznávat přírodní zákonitosti a ekologické souvislosti. Účastníci dílny se 
seznámí s některými výtvarně zpracovanými výukovými prvky a budou diskutovat o vhodném metodickém 
zpracování environmentálních témat a jejich zařazení do výuky fyziky, geografie, biologie i dalších 
předmětů. 
 
 
 
 
 
 
Akce je součástí projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), 
který realizuje Lipka a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
 
 

 
 
 
 
 


