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Zápis z 3. pracovního setkání pracovní skupiny Přírodní vědy, 

environmentální výchova 

 

Místo realizace:   Region HANÁ, z.s., Náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané 

 

Datum a čas realizované akce: 14. 2. 2016 14:00- 17:00  

Fotodokumentace: viz.  příloha č.1 

Přítomní:viz příloha č. 2 prezenční listina 

Na začátku setkání byla přivítaná nová členka pracovní skupiny Mgr.Jana Burešová, která se k nám 

připojila, jako další člen, ze Základní školy Těšetice. Všichni členové byli seznámeni s programem, 

který připravila vedoucí skupiny.  

Postupně byly probírány body z programu. Na úvod si vzal slovo Ing. Jaroslav Brzák, který nás 

seznámil s návrhem programu na exkurzi pro pedagogy. Společně jsme vybírali ekologická centra 

kolem Brna a datum exkurze. Konečná verze bude navržena na dalším setkání. 

Poté nás Mgr. Leona Vrbová seznámila s pojmem Zelená škola a podmínkami k získání titulu Zelená 

škola. Tyto informace nám zjistila od paní učitelky ze Základní školy Senice na Hané. Jde o dotační 

program, který vyhlašuje Olomoucký kraj. Shodli jsme se, že je zapotřebí informovat školy v ORP 

Konicko, o tomto programu i o Ekoškole( informace Sluňákov) a jeho podmínkách. 

Návrh na vytvoření místní vlastivědy jsme odsunuli na později, jen padlo pár návrhů na koupi map 

z vojenského kartografického ústavu a postupné zapojení obcí a starostů do tohoto projektu. 

Prázdninový tábor s environmentální technikou bude příměstský a zkusíme zapojit spolek Srdíčko 

z Konice, která by nám mohla zajistit prostory. Hlavním úkolem tohoto bodu je najít vedoucí tábora, 

který by se ujal programu na 5 dní. 

Jedním z hlavních bodů setkání, bylo projednání konečné verze námětovníku, který navrhl Ing. 

Jaroslav Brzák. Cílem bude vytvořit seznam námětů pro práci s dětmi, která by v nich vzbudila zájem 

o přírodu, ekosystém a podpořila by v dětech vlastní aktivitu v přírodě nebo na školních pozemcích. 

Byli jsme seznámeni s novým návrhem na podporu environmentálního vzdělávání, které vyhlašuje 

Olomoucký kraj 

Členové pracovní skupiny se shodli na těchto úkolech na příští setkání 

- návrh na soutěž v oblasti přírodních věd 

- návrhy na vytipované školy 

- Ing. Jaroslav Brzák a Mgr. Bc. Jiřina Gallasová dokončí program environmentální exkurze pro 

pedagogy 

- návrhy na vedoucí příměstského tábora  
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- návrh na vytvoření místní vlastivědy z oblasti Konicka 

- návrh vhodných ekologů na besedy a workshopy 

- návrhy na vytipované školy, které se zabývají environmentální vzděláváním a mají již 

environmentální učebnu 

- publikace z oblasti environmentálních vzdělávání- seznam i z ekocenter 

- práce na námětovníku: témata na rozvoj environmentální výchovy 

Zapsala dne 24. 2. 2017    Mgr. Bc Jiřina Gallasová- vedoucí PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


