
Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví a Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest –

Centrum Cassiopeia vás zvou na

Konference je akreditovaná Č.j.: MSMT – 6501/2017-2-511 

Den environmentálního vzdělávání nejen pro pedagogy, ale i studenty VŠ 
a další zájemce.

Akce je zpoplatněna: 

200 Kč – pro školy zapojené do sítě Mrkvička 
300 Kč – pro neregistrované školy
100 Kč – pro VŠ studenty

Účastnický poplatek se platí v hotovosti na místě akce

Přihlášky jsou on-line na www.cegv-cassiopeia.cz – oblast NOVINKY
Uzávěr přihlášek 15.10.2017 

Kontaktní osoba: RNDr. Eva Koutecká, Ph.D. 
koutecka@cegv-cassiopeia.cz , Tel: +420 725 515 994

Podrobné informace naleznete také na www.cegv-cassiopeia.cz  

Podzimní den EVVO – konference pro učitele 
mateřských škol Jihočeského kraje

17. října 2017 (8:30 – 16:00), 2. patro, č. 325
KÚ České Budějovice, Boženy Němcové 49/3

mailto:koutecka@cegv-cassiopeia.cz


8:30 – 8:45 Prezence účastníků (zápis účastníků)

8:45 – 9:00 Zahájení konference a organizační záležitosti – RNDr. Eva Koutecká, Ph.D.

9:00 – 10:00 Novinky v EVVO (představení center, nabídka organizací apod.)

CEGV Cassiopeia – úvod – Mariana Fendrychová DiS.
CEGV Cassiopeia – nové výukové programy – Mariana Fendrychová DiS.
CEGV Cassiopeia – Children in Permaculture (Děti v permakultuře)

– Mgr. Tereza Velehradská
Český nadační fond pro vydru – Ing. Zuzka Štětková
a další…

10:00 – 10:20 Přestávka

10:20 – 11:45 Inspirace a příklady dobré praxe z MŠ:

Kolegiální podpora v síti Mrkvička
– Ing. Zuzka Štětková

Začít spolu - základní informace o metodice „Začít spolu“, charakteristika a cíle 
programu, mezinárodní kontext, zkušenosti v ČR
– Mgr. Kateřina Vanková a Eva Rajtmajerová (MŠ Lhenice)

První jihočeská ekoškolka - Mš Pohádka v Plané nad Lužnicí
– Bc. Vendula Moravová (MŠ Pohádka v Plané nad Lužnicí)

11:45 – 12:30 Oběd (možnost oběda v místní jídelně v přízemí KÚ)
rozdělení účastníků do tří skupin

PROGRAM KONFERENCE – DOPOLEDNÍ BLOK



12:30 – 15:40 Tři praktické dílny (účastníci se na dílnách po skupinách postupně vystřídají)

1) Živly v mateřské škole (12:30 – 13:15; 13:30 – 14:15; 14:30 – 15:15)

Jak již název napovídá, tématem této dílny budou živly. Budete seznámeni s několika experimenty
a prožitkovými činnostmi, které jsou zároveň návodem, jak děti k tomuto tématu motivovat a jak
jim živly přiblížit. Vybrané experimenty si budete moci přímo vyzkoušet, vyrobíte si některé
pomůcky, a nebudete ochuzeni ani o přímou prožitkovou činnost.

V rámci dílny účastníci získají vytištěný metodický materiál zaměřený na téma "Živly v mateřské
škole".

Bc. Marie Křížová (MŠ Duha, Soběslav)

2) Podzimní inspirace z waldorfské mateřské školy (12:30 – 13:15; 13:30 – 14:15; 14:30 – 15:15)

Pobyt v lese dětem svědčí, a zejména na podzim zde najdeme plno přírodnin. Společně si
vyzkoušíme, jak s těmito přírodninami pracovat netradičním způsobem. Využijeme listy, žaludy,
klacíky, apod. Vyzkoušíme si i práci se včelím voskem.
Účastníci dílny si odnesou tištěné inspirační materiály.

Mgr. Kateřina Krausová (Waldorfská mateřská škola, České Budějovice)

3) Začít spolu/ Ochutnávka (12:30 – 13:15; 13:30 – 14:15; 14:30 – 15:15)

„Co si dneska dám? Ateliér, Knihy a písmena, nebo půjdu vařit...?“

Účastnící si na „vlastní kůži“ vyzkouší, jak se pracuje v Centrech aktivit
a jaká je role učitelky v programu Začít spolu.

Součástí dílny bude simulace řízené činnosti programu Začít spolu s účastníky konference: způsoby
volby činností s dětmi, práce v Centrech aktivit, hodnotící kruh.
K dispozici budou materiály a publikace o programu.

Mgr. Kateřina Vanková a Eva Rajtmajerová (MŠ Lhenice)

15:40 – 16:00 Vydání osvědčení, závěr konference

PROGRAM KONFERENCE – ODPOLEDNÍ BLOK


