Výroční zpráva 2011

Úvod
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v Českých Budějovicích v roce
1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Dlouhodobě se CEGV Cassiopeia
zabývá vzděláváním dětí MŠ, žáků ZŠ i SŠ a pedagogů v oblasti environmentální, multikulturní a osobnostně sociální výchovy. V roce 2011 rozšířilo svoji působnost také na
školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je usnadnit pedagogům
speciálních škol zařazení environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů.
CEGV Cassiopeia spolupracuje se školami na Českobudějovicku i v celém Jihočeském
kraji, od roku 2010 spolupracuje i se školami Plzeňského kraje.
V roce 2011 vznikla ve Strakonicích nová pobočka centra Cassiopeia. Nabízí školám
v regionu Strakonicko a Písecko výukové programy pro environmentální výchovu a odborné semináře pro pedagogy.
CEGV Cassiopeia působí také jako školicí středisko Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity a klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v oblasti
ekologické výchovy.
V roce 2011 spolupracovala Cassiopeia s více než 140 školami v Jihočeském a Plzeňském
kraji. Posláním organizace je výchova k udržitelnému způsobu života, k odpovědnému
jednání vůči společnosti a životnímu prostředí.
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Děti a mláděž
Hlavní cílovou skupinou našich aktivit jsou děti mateřských škol, žáci základních a středních škol. Hlavní formy spolupráce se školními kolektivy představují projekty (dlouhodobá
spolupráce) a výukové programy (krátkodobá, případně častěji opakovaná spolupráce).
Kromě samostatných výukových programů nabízíme cykly, sestavené z několika tematicky
příbuzných programů.
Výukový program je uspořádaný soubor aktivit k určitému tématu, naplňující konkrétní
výchovně-vzdělávací cíle. Během výukového programu zpravidla spolupracuje lektor
s jednou školní třídou. K naplňování cílů programu používá rozmanitých metod, především
metod aktivního učení. Výukový program trvá jednu až několik vyučovacích hodin, nebo
několik dnů (pobytový program). Probíhá v našich učebnách, ve školní třídě nebo v přírodě.
Nabídky výukových programů rozesíláme do všech škol v Jihočeském kraji v tištěné
podobě, kromě toho jsou k dispozici na našich webových stránkách. Nabídky obsahují
anotace programů a praktické informace o věkové skupině, délce trvání, prostředí aj.
Pracoviště České Budějovice nabízelo v roce 2011 více než 70 tematických programů pro
různé věkové skupiny žáků, z toho asi tři čtvrtiny tvořily programy environmentální výchovy.
Zbytek připadal na programy multikulturní a osobnostní a sociální výchovy. Tyto programy
jsou zaměřeny na zlepšování vztahů ve školních kolektivech, prevenci rasismu a xenofobie.
Pracoviště Strakonice nabízelo 33 programů environmentální výchovy pro základní školy.
Zájemci si programy objednávají prostřednictvím internetového systému, po objednání
následuje osobní domluva. Programy jsou za poplatek na žáka, případně jsou hrazeny
z grantových prostředků.
Našich výukových programů se v roce 2011 zúčastnilo více než 10 000 žáků škol
v Jihočeském kraji.
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Od roku 2009 realizujeme také pobytové programy pro školní kolektivy v Novohradských
horách. Během 3-5 dnů podnikáme s dětmi výlety s programem zaměřeným na prožitek
a poznávání přírody. Rozmanitými metodami učíme děti všímat si zajímavých jevů v přírodě,
porozumět vzájemným vztahům mezi organismy a prostředím i utváření krajiny lidskou
činností.
Pobytové programy v roce 2011:
6. - 8. 6. 2011 – pobytový program pro ZŠ Olešnice, penzion Myslivna pod Kohoutem,
24 účastníků.
Další formu spolupráce se školami představují tematické dny. Od výukových programů
se liší délkou trvání (zpravidla celou dobu vyučování), velikostí cílové skupiny (mnoho tříd,
celý stupeň školy, celá škola) a celkovou organizací.
Tematické dny zajišťuje větší počet lektorů. Každý lektor má připravené stanoviště
s učebními aktivitami k danému tématu. Po úvodní části navštěvují třídy s pedagogickým
doprovodem postupně všechna stanoviště. Při venkovních realizacích (v parku, ve školní
zahradě) je časová i prostorová organizace mnohem volnější než při využívání učeben.
V roce 2011 probíhaly ve spolupráci se školami tematické dny „Na návštěvě u Macháčků,
v ekologicky šetrné domácnosti“ (hlavní téma domácí ekologie), „Byl jednou jeden život“
(hlavní téma lidský organismus a životní prostředí) a „Voda“. Většina tematických dnů byla
součástí dále prezentovaných projektů.
Spektrum aktivit pro žáky doplňují akce pořádané u příležitosti významných dnů. V roce
2011 jsme ve spolupráci s DDM České Budějovice pořádali Den Země pro žáky základních škol. Lektoři naší organizace se dále účastnili Dnů Země na MŠ Větrná a MŠ Dlouhá
v Č. Budějovicích. Na Den dětí jsme připravili program pro žáky speciálních škol na zahradě
v našem areálu. Nejen českobudějovické školy se zúčastnily programu Mezinárodního Dne
bez aut, pořádaného ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice.

Počet účastníků
na výukových programech:
6 717

3 364
1 507
270
MŠ

1. st. ZŠ

2. st. ZŠ

SŠ

Vedle spolupráce se školami se zabýváme také mimoškolními aktivitami pro děti a mládež.
V roce 2011 jsme uspořádali jarní a letní příměstský tábor. Příležitostné akce pro školy nebo
pro veřejnost většinou zahrnují i volnočasový program, sestavený z drobných her a soutěží.
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Dospělí
V CEGV Cassiopeia podporujeme pedagogy a pedagogické pracovníky při začleňování
environmentální, multikulturní a osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích
programů. Připravujeme pro ně vzdělávací a metodické semináře, workshopy, besedy, konference, dále pro ně zajišťujeme poradenství a spolupráci na projektech. Díky mnohaletým
zkušenostem s tvorbou přírodních zahrad také nabízíme školám pomocnou ruku při jejich
vytváření.
Pro širokou veřejnost organizujeme osvětové akce, jako je např. Evropský den bez aut
nebo Česko proti chudobě, a spolupodílíme se na organizaci dalších akcí, jako je Ekofilm
nebo Odpad fest. Dále organizujeme tematické besedy, přednášky a odborné semináře.
AKCE PRO UČITELE 2011
19. 1. úvodní seminář k programu Ekoškola
21. 2. workshop INSPIROMAT I.
14. 3.
Jihočeský veletrh výukových programů
27. 3.
29. 3.
27. 4.
28. 4.
17. 5.
6. 6.
26. 6.

workshop Kyberšikana
úvodní seminář o školních zahradách
motivační seminář Školní přírodní zahrady v ZŠ Chyšky
motivační seminář Školní přírodní zahrady ve VOŠ a SZeŠ Tábor
seminář Kamenné stavby na zahradě –
suchá zídka a bylinková spirála
workshop Kyberšikana – internet jako
zbraň?
seminář Kosení květnaté louky

29. 6.
8. 10.

seminář Environmentální výchova od A
do Z
seminář Přírodní zahrada – zdravá strava

12. 10. školení Humanitární pomoc a rozvojová
spolupráce
18. 10. konference EVVO pro MŠ
25. 10. kurz První pomoc při šikanování
26.10. Jihočeský veletrh výukových programů
8. 11. konference EVVO pro ZŠ
9. 11. konference EVVO pro SŠ
10. –
seminář Kritické myšlení a globální
12. 11. témata
22. 11. seminář Extremismus a škola – úvod do
tématu
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KROK ZA KROKEM
Hlavním cílem projektu je posílení kvality ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj na
základních a středních školách v Jihočeském kraji. Tohoto cíle chceme dosáhnout
prostřednictvím zapojení škol do významných školních projektů s environmentální
tématikou. Realizaci školních projektů považujeme za perspektivní formu environmentální výchovy a vzdělávání, pro učitele však velmi náročnou z hlediska přípravy.
Naše organizace nabízí vlastní školní projekty a navíc koordinuje některé projekty
s celorepublikovou nebo mezinárodní působností v Jihočeském kraji. Máme k dispozici rozsáhlou databázi jihočeských základních i středních škol se zájmem o spolupráci.
Realizaci školních projektů koordinují a ve spolupráci s učiteli zajišťují naši zaměstnanci.
Projekt je rozdělen do čtyř větví:
• Školní zahrada – studnice prožitků a poznání
• Objevování blízkého
• Ekoškola
• Škola pro udržitelný život
„V roce 2011 bylo do projektu zapojeno 22 škol, z toho 4 školy do větve A, 6 škol do
větve B, 6 škol do větve C a 6 škol do větve D.
Projekt byl zahájen 1. 12. 2009 a bude ukončen 30. 6. 2012.
Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0061. Výše schválené dotace: 6 093 880,- Kč.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt O krok blíž
Hlavním cílem projektu O krok blíž je posílení kvality ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
na základních a středních školách regionu Strakonicka a Písecka. Celkovým výstupem
projektu je zřízení ekocentra ve Strakonicích, které komplexně obsluhuje spádovou oblast.
V období od března do srpna roku 2011 vytvořili noví lektoři (ve spolupráci s metodiky
z CEGV Cassiopeia v ČB) širokou paletu výukových programů environmentální výchovy
a seminářů pro pedagogy. Nabídkový katalog výukových programů určený pro školní rok
2011/2012 obsahuje celkem 15 výukových programů pro 1. stupeň ZŠ, 11 výukových
programů pro 2. stupeň ZŠ, 7 výukových programů pro SŠ a 4 semináře pro pedagogy.

Projekty
CEGV Cassiopeia
1096

538

2409

MŠ
ZŠ I
ZŠ II
4957

SŠ

Zároveň s tvorbou nabídky jsme zařizovali pobočku ekocentra. Učebna byla vybavena
novým nábytkem, technickým vybavením a především zajímavými pomůckami a odbornou
literaturou. Od začátku školního roku jsme se aktivně zapojili do spolupráce se školami
v regionu Strakonice a Písek. Dne 13. září 2011 proběhlo setkání s koordinátory EVVO škol
v zájmové oblasti, kde jsme předali koordinátorům EVVO informace o naší činnosti. Od září
si školy objednávaly výukové programy a semináře pro pedagogy na celý školní rok. V říjnu
započala výuka na školách a v nové učebně ekocentra. V období od září do prosince roku
2011 jsme realizovali 44 výukových programů.

Nevidím, neslyším, ale vím..
Projekt „Nevidím, neslyším, ale vím..“ - environmentální výchova pro speciální školy jsme
začali realizovat v březnu roku 2011. Cílem projektu je navázat spolupráci se speciálními
školami v jižních Čechách a vytvořit nové výukové programy, které pedagogům těchto
škol usnadní začlenění ekologické výchovy do školních vzdělávacích programů. Výukové
programy jsou koncipovány podle typu zdravotního omezení dané skupiny žáků. Nedílnou
součástí jsou i speciální výukové pomůcky, které pracovníci ekocentra z velké části sami
navrhnou a některé i sami vyrobí.
Kromě toho umožňuje projekt vzdělávat lektory ekocentra v oblasti speciální pedagogiky. V loňském roce tak lektoři zapojení do projektu absolvovali šest tematicky zaměřených
seminářů, kde se dozvěděli množství zajímavých i praktických informací a kde si také
mohli vyzkoušet některé kompenzační pomůcky. Kromě toho měli možnost vyzkoušet si
i pomůcky simulující určité zdravotní omezení za účelem vžít se do situace žáků, pro které
je projekt určen.
Realizace výukových programů pro žáky ze speciálních škol bude probíhat ve školách,
v terénu i přímo v ekocentru. Začne v lednu roku 2012. Proškolení lektoři budou zdarma
vyučovat úvodní pilotní programy a následně připraví stálou nabídku environmentálních
programů, která bude speciálním školám Jihočeského kraje k dispozici.

Projekt byl zahájen 1. 3. 20111 a bude ukončen 30. 6. 2012.
Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0070. Výše schválené dotace: 3 077 511,60 Kč.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt NA JEDNÉ LODI
V roce 2009 byl zahájen projekt Na jedné lodi, jehož hlavním cílem je podpořit zkvalitnění
realizace Multikulturní výchovy na školách v Jihočeském kraji a rozšířit povědomí o multikulturní tematice. Zároveň napomáhá k vytváření multikulturně přátelského prostředí ve
škole, klade důraz na porozumění, respekt a toleranci příslušníků různých sociokulturních
skupin. Projekt je naplňován prostřednictvím cyklu výukových programů pro žáky a metodické podpory pedagogů. Cyklus výukových programů pro žáky ZŠ a nižších ročníků
gymnázií spočívá v realizaci dvou úvodních výukových programů a dvou libovolných navazujících programů. Metodickou podporu získávají pedagogové prostřednictvím seminářů,
workshopů a provozem internetových stránek www.cegv-cassiopeia.cz, včetně rozesílání
emailového Infoservisu z multikulturní oblasti. Dále je jim s touto tematikou k dispozici
knihovna. Na našich webových stránkách jsou pro učitele volně ke stažení metodické listy
k výukovým programům. Tyto metodické listy usnadní pedagogům navázat na naše výukové programy a důkladněji tak implementovat MKV do výuky ve školách. Realizační fáze
projektu byla započata v září 2010 a do prosince 2011 se zúčastnilo výukových programů
1 135 žáků a metodickou podporu obdrželo 100 pedagogů.

Projekt byl zahájen 1. 3. 2011 a bude ukončen 30. 6. 2012.
Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/03.0020. Výše schválené dotace 2 240 280,- Kč.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ekoškola
Od listopadu 2009 fungujeme jako krajský koordinátor mezinárodního programu
Ekoškola. Poskytujeme školám konzultace k programu a zapojeným školám pomáháme
v jeho realizaci. Nabízíme jim úvodní seminář pro začínající žákovský Ekotým, možnost
konzultací a semináře dobré praxe, kde se mohou školy vzájemně setkat
a vyměnit si své zkušenosti a inspirace.
Některé ze zapojených škol již za svou práci získaly i prestižní mezinárodní
titul Ekoškola. Mnohé další k němu mají rázně vykročeno a chystají se o udělení titulu žádat v tomto roce.

Projekt byl zahájen 1. 12. 2009 a bude ukončen do 30. 6. 2012.
Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/02.0014. Výše schválené dotace: 2 647 390,00 Kč.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Cílem programu je naučit děti při praktických aktivitách školního Ekotýmu uvažovat
o globálních souvislostech, motivovat je pro šetrné hospodaření se zdroji (vodou, energiemi, odpady) a k šetrnému přístupu k prostředí školy i k přírodě.
Chránit naše životní prostředí můžeme uvědomělým způsobem života. Ekoškola poskytuje inspirativní podněty pro školní činnosti a ověřenou metodiku jak cíle dosáhnout. Další
informace naleznete na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz a www.ekoskola.cz.
Všechny nové zájemce o zapojení do programu zveme ke spolupráci.
V roce 2010 se s námi do programu zapojily tyto školy: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ČB,
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ČB, ZŠ a MŠ J. K. Tyla Písek, ZŠ Chyšky, MŠ a ZŠ Tábor, ze
středních škol pak SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboňi, Gymnázium
Třeboň a Gymnázium Česká v ČB. Více o programu Ekoškola se dozvíte na našich webových stránkách.

Celkem se do soutěže zapojilo 18 družin, odeslaly nám 285 obrázků, které dohromady
vytvořilo více než 330 dětí.
Projekt byl zahájen 1.5.2011 a ukončen byl 31.12.2011.
Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí dotací ve výši 209 214,- Kč.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT (SUŽ)
Program pomáhá školám a jejich partnerům v péči o životní prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské společnosti, mezisektorové spolupráce, účasti občanů ve
věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství, které přinese měřitelné výsledky
pro celou komunitu a vytvoří podmínky pro vznik a realizaci místní Agendy 21. Jedná se
o společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Cassiopeia
působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský a Plzeňský kraj.
V Českých Budějovicích a Plzni byl na podzim 2011 k programu realizován „Úvodní
seminář“, kterého se zúčastnili především učitelé ZŠ a SŠ. Žádost o podporu projektu
zpracovaly a odevzdaly dvě školy z Jihočeského kraje. V Plzeňském kraji jich bylo zpracováno a odevzdáno osm. Krajská komise nakonec rozhodla o podpoře jednoho projektu
z Jihočeského kraje a tří projektů z Plzeňského kraje.
Realizované projekty: „Školní zahrada ro ekologickou výchovu“ (ZŠ a MŠ Lišov);
„Bioinformační centrum jde občanům naproti“ (ZŠ Zbiroh); „Bezpečně kolmo do školy“
(Masarykova základní škola Horní Bříza); „Pojďme tvořit“ (ZŠ Konstantinovy Lázně, okres
Tachov)

Projekt byl zahájen 17. 11. 2009 a bude ukončen 30. 6. 2012-02-24
Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/.1.00/08.0095 Síť Ekoškol v ČR. Výše schválené dotace:
518 906,- Kč formou partnerství.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ŠKODA ENVI 4
Na první pohled zvláštní název ŠKODA ENVI 4 v sobě skrývá název poněkud delší
a upřesňující Školní družina a environmentální výchova na 4 modelových příkladech. Cílem
tohoto projektu bylo zavést environmentální výchovu do praxe školních družin a využít
tak příležitost, kterou mohou školní družiny pro realizaci EVVO (environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty) žákům poskytnout.
Projekt byl realizován od května 2011 a zapojily se do něj 4 školní družiny z Jihočeského
kraje: ŠD při Základní škole Kubatova, České Budějovice; ŠD při Základní škole Pohůrecká,
České Budějovice; ŠD při základní škole v Lomnici nad Lužnicí a ŠD při Základní škole
Povážská, Strakonice. Pro děti z těchto školních družin byl vytvořen program s ekologickou
tematikou Domek aneb domácí ekologie. Hlavním průvodcem programu byla kromě lektora
také rodina Kropáčkova, která toužila žít více ekologicky, a proto si často nechala od dětí
poradit, jak na to. Pro pedagogické pracovníky školních družin, které se do projektu nezapojily, vznikla metodická příručka, zahrnující veškeré aktivity realizované během projektu.
V září byla pro děti navštěvující školní družinu vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Místo
stvořené pro hraní, které vytvořila příroda“.

Projekt byl zahájen 25. 1. 2010 a bude ukončen 31. 8. 2012.
Výše přidělené podpory 280 000,- Kč.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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předpokladů pro kladné postoje k ochraně životního prostředí.

Environmentální výchova v přírodní zahradě

Projekt byl realizován v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu
ochrany životního prostředí v roce 2011.

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění zázemí přírodní zahrady centra, na její údržbu a obnovu starých prvků, které slouží celoročně při výukových programech pro školy. Dále byly
vytvořeny nové prvky pro podporu ekologické výchovy a vysazeny nové keře a trvalky, které
optimalizují druhovou skladbu přírodní zahrady a zvyšují pestrost keřového a bylinného
patra. V neposlední řadě byl projekt zaměřen na osvětu mezi pedagogickými pracovníky
a veřejností, v jehož rámci byly realizovány 4 semináře.

Srdce plné slunce
Dne 1. 6. 2011 uspořádalo Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia akci
„Srdce plné slunce“ pro děti se speciálními potřebami. Této akce se zúčastnila MŠ, ZŠ
a Praktická škola České Budějovice, Štítného a MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené,
Riegrova. Přišlo celkem 41 dětí ve věku od 6 – 11 let. Pro děti byly připraveny stanoviště,
kde si mohly vyzkoušet ostrost svého zraku, sluchu čichu i hmatu. Svůj čich si procvičily
u poznávání rostlin a bylin, zrak si mohly procvičit na stanovišti, kde se lovili půdní a vodní
živočichové. Další stanoviště mělo vyzkoušet, jaký mají děti sluch. Zahrály si na stonožku,
která je slepá a poslouchaly po cestě, co kde uslyší a na konci cesty si o tom vyprávěly. Na
posledním stanovišti si děti zkusily, jak jim funguje hmat na nohou. Každý si musel projít se
zavázanýma očima náš hmatový chodníček a na konci cesty měly děti popsat, po jakém
materiálu musely jít.

Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj
venkova a krajiny 2011.

Jarní prázdniny s Cassiopeiou
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia připravilo v době jarních prázdnin
(7. 3. – 11. 3. 2011) pro děti ve věku 8-14 lety program plný her, výletů a rukodělných
činností. Pod vedením zkušených lektorů poznávaly děti zábavnou formou okolní přírodu (výlet na vrch Kluk, zříceninu hradu Kotek, naučná vycházka do přírodní rezervace
Vrbenských rybníků, atd.) a každý den si domů odnesly originální vlastnoručně vyrobený
předmět (batikované tričko, notýsek z ručně vyrobeného papíru, barevnou kuličku z ovčí
vlny atp). Celotýdenním programem děti provázel skřítek Vítek se svými zajímavými úkoly,
díky kterým děti na konci týdne objevily ztracený poklad. Cílem tohoto projektu je rozšíření
znalostí ekologické výchovy, rozvíjení jemných motorických dovedností nebo posilování
sociálních kompetencí ve skupině. Formou her se děti naučily dosud neznámým věcem,
poznaly nová místa i kamarády.

Projekt byl realizován v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu
volnočasových aktivit v roce 2011.

Přírodní zahrada – oáza uprostřed sídliště
Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek pro realizaci environmentální výchovy dětí
a mládeže v prostorách přírodní zahrady CEGV Cassiopeia. V rámci projektu jsme nakoupili
materiál potřebný pro realizaci VP, který slouží ke zvýšení kvalitní výuky a především ke
zpestření prostředí zahrady (obruby záhonů, kompostéry atd.). Dále jsme zakoupili a osadili nové keře, stromky a sazenice nových rostlin. V naší přírodní zahradě jsme vybudovali
altán a osadili lavičky z masivního dřeva. Hrací prvky jsme bohužel díky malé finanční
podpoře nezrealizovali, ale podařilo se nám nově upravit smyslový chodníček a informační
stojany k různým biotopům, kde děti a učitelé najdou informace o těchto společenstvích.
Dlouhodobě se snažíme utvářet přírodní zahradu, využívanou pro výukové programy, semináře pro učitele, volnočasové akce pro děti a mládež i jako místo odpočinku pro obyvatele
sídliště

Projekt byl realizován v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu
volnočasových aktivit v roce 2011.

Evropský den bez aut 2011
Ve čtvrtek 22. září 2011 oslavila celá Evropa Den bez aut, ke kterému se České Budějovice
každoročně připojují. Ekocentrum Cassiopeia připravilo při této příležitosti program pro děti
a veřejnost. Na náměstí Přemysla Otakara II. proběhla vzdělávací akce určená dětem mateřských a základních škol i široké veřejnosti. Program se zabýval např. otázkami dopravy,
znečišťování ovzduší a alternativními možnostmi dopravy. Na náměstí byl také připraven
Ekotrh s domácími a řemeslnými výrobky a proběhla zde Bike Trialová Show.
Projekt je zaměřen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Přispívá k utváření

Projekt byl realizován za podpory státního podniku Lesy ČR.
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ZA NATUROU NA TÚRU

Spolupráce na dalších projektech

Od roku 2010 se podílíme na projektu „Za Naturou na túru – výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000“. Projekt realizuje občanské sdružení Apus
ve spolupráci se sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a organizátory výukových programů po celé České republice. Cílem projektu je rozvoj znalostí a porozumění
žáků základních a středních škol v oblasti biodiverzity a ochrany přírody. V rámci projektu
je uskutečňováno 25 terénních ekologických výukových programů v lokalitách soustavy
Natura 2000, rovnoměrně rozmístěných na území celé ČR. Tyto programy jsou nabízené
žákům ZŠ a SŠ. Naše organizace uskutečňuje výukový program „Cesta do země bludiček“
v národní přírodní rezervaci Červené Blato na Třeboňsku. Během roku 2011 se výukového
programu zúčastnilo 226 žáků. Podrobná metodika k výukovému programu se stala součástí
metodické publikace: Erika Smrtová, Radim Zabadal, Zdeňka Kováříková a kol.: Za Naturou
na túru – metodika terénní výuky. Apus, Praha, 2011. ISBN 878-80-260-1591-8. 190 s.
Projekt byl zahájen 1. listopadu 2009 a bude ukončen 31. března 2012 .
Výše schváleného příspěvku: 185 000 Kč.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

POBYTOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Od roku 2009 realizujeme pobytové programy pro školní kolektivy v Novohradských
horách. Během 3-5 dnů podnikáme s dětmi výlety s programem zaměřeným na prožitek
a poznávání přírody. Rozmanitými metodami učíme děti všímat si zajímavých jevů v přírodě,
porozumět vzájemným vztahům mezi organismy a prostředím i utváření krajiny lidskou
činností.
Pobytové programy v roce 2011:
6. - 8. 6. 2011 – pobytový program pro ZŠ Olešnice, penzion Myslivna pod Kohoutem,
24 účastníků.
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Vzdělání a řemeslo

Přírodní zahrada

CEGV Cassiopeia ve spolupráci s o. s. Krasec zajišťovalo terénní poradenství v rámci
17. ročníku akce Vzdělání a řemeslo. Akce proběhla ve dnech 23. – 25. listopadu 2011
v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích.
Tradičně se jedná se o celostátní přehlídku středních škol, učilišť, VOŠ a dalších typů
škol. Součástí doprovodného programu je přehlídka soutěží řemesel a profesí i další
zajímavé programy, zaměřené například na problémové jevy mezi mládeží, problematiku
volby povolání atd. Cílovou skupinou byli učitelé základních škol a víceletých gymnázií, žáci
základních škol se zájmem o ekologii a široká veřejnost.
Občanské sdružení Krasec zde prezentovalo aktivity v rámci ekologického poradenství,
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v rámci Jihočeského kraje. Největší skupinu
zájemců o poradenství na stánku tvořili učitelé základních škol.

Zahrada je obhospodařována podle principu přírodního zahradničení již 12 let. Za tuto
dobu se podařilo vytvořit příjemnou oázu zeleně uprostřed sídliště. Každoročně se v zahradě dosazují nové stromy, keře a trvalky. V roce 2011 jsme do zahrady dosadili jabloně
- staré a krajové odrůdy: Parména zlatá, Lohák, Panenské české. Smíšené záhony zeleniny
a květin vysazují děti v rámci výukových programů. V roce 2011 jsme ve spolupráci s Callou
– sdružení pro záchranu prostředí – instalovali tzv. „Broukoviště“. Bylinková spirála, jahodový záhon s bylinkami, jezírko U žabky Rozárky, suchá zídka, vyvýšené záhony – to vše je
možné vidět na přírodní zahradě Ekocentra Cassiopeia.
Na děti čeká smyslový chodníček, houpačka, pískoviště a tajemné divoké kouty. Díky
finanční podpoře Jihočeského kraje jsme do zahrady umístili dřevěný altán, který slouží jak
veřejnosti, tak při výuce. Zahrada je od 8:00 do 16:00 hodin přístupná veřejnosti.

Celkem se akce přímo zúčastnilo 232 osob.

V rámci členství v Pavučině působíme jako krajští koordinátoři v projektu Mrkvička
a M.R.K.E.V. Cílem těchto aktivit je podpora spolupráce a výměna zkušeností pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, a také pracovníků organizací
poskytujících školám služby v oblasti EVVO.

ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY
Od roku 2010 se podílíme na projektu „Šance pro venkovské školy – znalosti, schopnosti,
dovednosti“. Projekt realizuje občanské sdružení Chance In Nature – Local Action Group se
sídlem v Malenicích nad Volyňkou. Cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro moderní formy výuky v oblasti environmentální výchovy, udržitelného rozvoje a rozvoje využití
interaktivních informačních technologií. Partnery projektu jsou základní školy v Malenicích,
Šumavských Hošticích a Vacově. Naše organizace poskytuje lektorské služby při uskutečňování environmentální výchovy. V roce 2011 absolvovali všechny třídy partnerských
škol výukový program s naším lektorem (lektorkou). Podíleli jsme se na přípravě školních
projektů a tvorbě metodických materiálů pro učitele. Spolupráce na projektu pokračuje do
31.3. 2012.

M.R.K.E.V. a MRKVIČKA
V jihočeském regionu koordinujeme projekt M.R.K.E.V – „Metodika Realizace Komplexní
Ekologické Výchovy“. Do tohoto projektu bylo v roce 2011 zapojeno 40 základních a středních škol.
Obdobně zaměřená síť mateřských škol Jihočeského kraje nese název „Mrkvička“ aneb
M.R.K.E.V. pro nejmenší. Do tohoto projektu bylo v roce 2011 zapojeno 46 mateřských škol
Jihočeského kraje.
V rámci projektu zajišťujeme pravidelné rozesílky (6x ročně) informačních a metodických
materiálů pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizujeme již tradiční krajská
setkání pedagogických pracovníků a koordinátorů EVVO na školách.

Projekt byl zahájen 1. dubna 2009 a bude ukončen 31. března 2012.
Výše schváleného příspěvku: 185 000 Kč.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18. října 2011 – „Mrkvičkový den EVVO pro MŠ“ – 42 účastníků
8. listopadu 2011 – „Podzimní dny EVVO pro ZŠ“ – 41 účastníků
9. listopadu 2011 – „Podzimní dny EVVO pro SŠ“ – 35 účastníků
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Akce pro veřejnost
a mimoškolní výchova

Ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice a jinými organizacemi pořádáme
pravidelné akce určené dětem, mládeži, rodinám s dětmi a seniorům. Většina akcí je časově
vázána na dny významné pro životní prostředí (Den Země, Evropský den bez aut), významná
období v ročním rytmu přírody nebo významné přírodní lokality.
Cílem těchto akcí je vytvořit příznivé prostředí pro využití volného času dětí a mládeže ve
městě České Budějovice a Jihočeském kraji.
10. 1. – 28. 2.

tvořivé dílny pro děti z 1. a 2. stupně ZŠ a družiny

23. 2.

seminář Stromy nám pomáhají

7. – 11. 3.

Jarní příměstský tábor

22. 3.

seminář Památné stromy a ochrana stromů

13. – 14. 4.

Velikonoční dílna pro E.ON

20. 4.

Den Země na DDM

20. 4.

Odpadfest

20. 4.

Výtvarná soutěž s Jarním skřítkem

1. 6.

Den dětí v CEGV Cassiopeia

15. – 19. 8.

Letní příměstský tábor

5. 9. – 17. 10.

kampaň Česko proti chudobě

22. 9.

Evropský den bez aut, náměstí Přemysla Otakara II. v ČB

3. 10.

Ekofilm – doprovodná akce k filmovému festivalu, náměstí Přemysla Otakara II. v ČB

31. 10.

Den otevřených dveří CEGV Cassiopeia

9. 11.

Káhira – město mnoha tváří, tematický večer

23. – 25. 11.

Vzdělání a řemeslo

strana 22			

projekty

strana 23			

projekty

Evropský den bez aut 2011

KÁHIRA – město mnoha tváří

České Budějovice se již podesáté přihlásily k osvětové akci Evropský den bez aut. Na hlavním českobudějovickém náměstí, které bylo ten den uzavřeno pro auta, pořádala Cassiopeia
vzdělávací program pro školy a veřejnost.
Ve čtvrtek 22. září se na náměstí Přemysla Otakara II. uskutečnila osvětová a vzdělávací
akce Evropský den bez aut. Náměstí bylo od 8:00 do 14:00 hod. uzavřeno pro auta a probíhal
zde program, který připravilo Ekocentrum Cassiopeia ve spolupráci s Magistrátem města
České Budějovice. Tohoto vzdělávacího programu se zúčastnilo 850 dětí z mateřských
a základních škol. Děti se dozvěděly základní informace o ekologické dopravě, vyzkoušely
si poskytnutí první pomoci, vytvořily květiny z odpadového materiálu a na pódiu prezentovaly svoji třídu písničkami nebo básněmi. Dospělí návštěvníci mohli na náměstí nakoupit
řemeslné výrobky nebo biopotraviny, které se prodávaly na ekotrhu.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V roce 2011 se u nás o jarních prázdninách konala premiéra dětského příměstského
tábora. Každý všední den od 8 do 16 hod. byl dvaceti dětem zajištěn program plný výletů
spojených s poznáváním přírody (např. vrchol Kluk, zřícenina hradu Maškovec, zajímavosti
ČB), zábavných her a rukodělných prací (přírodní barvení látek, výroba ručního papíru aj.).
Díky příznivým ohlasům dětí i rodičů jsme tábor uskutečnili i v době letních prázdnin a stal
se tak další tradiční akcí pořádanou CEGV Cassiopeia.

SLAVÍME 15 LET
31. 10. 2011 jsme oslavili 15 let fungování Ekocentra Cassiopeia. Pozvali jsme pedagogy,
děti i širokou veřejnost na oslavu, která proběhla v pondělí 31. října v našich prostorách.
Tuto akci jsme nazvali DEN PLNÝ INSPIRACE. Od 10:00 do 17:00 mohli návštěvníci absolvovat libovolnou část připraveného programu. Nabízeli jsme prohlídku zahrady s odborným
výkladem, konzultaci k vytvoření přírodní zahrady, vyzkoušení si smyslového chodníku nebo
nové výukové pomůcky „Řeka čaruje“, poznávání bylin podle chuti a vůní, vyrábění ručního
papíru, filcování z ovčí vlny, moštování jablek, promítání filmu a občerstvení v našem novém
altánu. Na akci se podílelo Ekocentrum Cassiopeia, Jihočeský kraj a Krasec o.s.
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V úterý 9. listopadu se v kulturním klubu Horká vana uskutečnil od 19:00 hod. tematický
večer na téma Káhira – město mnoha tváří. Povídání se týkalo jednoho z nejdynamičtějších
měst arabského světa, ve kterém se mísí výdobytky moderního života s tradiční islámskou
kulturou. Najdeme zde luxusní nákupní centra pro vyvolené, ale i 3 miliony lidí žijících
na hřbitovech. Celým večerem, doplněným fotografiemi z města plného protikladů, nás
provázela Mgr. Ilona Gajdíková. Mgr. Ilona Gajdíková je výkonná ředitelka jazykové školy
Džám-e Džam, absolvovala historii a latinskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
V současnosti studuje dálkově teatrologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde se věnuje
arabskému divadlu. V minulosti mj. přednášela dějiny zemí Blízkého východu na ZČU
v Plzni. Dva roky strávila na studijním pobytu (Káhirská univerzita) v Egyptě a v rámci svého
výzkumu se věnovala zejména československo-egyptským vztahům. V létě 2011 studovala
arabštinu a egyptštinu na ILI Cairo. V Džám-e Džam pracuje od září 2011 a má na starosti
vedení a organizaci jazykových kurzů. Fotografie z večera si můžete prohlédnout zde.

KAMPAŇ ČESKO PROTI CHUDOBĚ
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia je jednou z organizací zapojených do
kampaně Česko proti chudobě, jejímž cílem je přispět k řešení problémů spojených s extrémní chudobou. V Českých Budějovicích tato kampaň proběhla od 5. 9. – 17. 10. 2011. Její
součástí byl informační stánek v rámci Evropského dne bez aut, výstava fotek ze Zambie,
projekce dokumentárního filmu Hlad s následnou besedou odborníka Tomáše Tožičky,
koncert kapely Strong Coffee a na Pedagogické fakultě JU proběhla odborná debata na
téma Pracovní podmínky cizinců v ČR.
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Finanční zpráva za rok 2011 (v Kč)
Výkaz zisku a ztráty
Výnosy
Výnosy z vlastní činnosti
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Výnosy celkem
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné a dopravné
Náklady na reprezentaci
Kurzové ztráty
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Poskytnuté členské příspěvky a dary
Ostatní daně a poplatky
Úroky
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

Rozvaha
Aktiva
1 695 176
5 088
25 372
6 873 748
8 599 384
1 223 228
152 119
134 604
58 401
0
1 170 903
3 873 257
1 244 996
6 000
825
5 293
43 701
7 913 327
686 057

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Nároky na dotace a ost. zúčtování se státním rozpočtem
Dohadné účty aktivní
Pokladna
Bankovní účty
Ostatní daně a poplakty
Jiné pohledávky
Samostatné movité věci
Oprávky
Úhrn aktiv

k 1. 1. 2011

k 31. 12. 2011

208 258
500

568 058
500

0,73

90000,73

34866,61
54 031
381 798
0
0
0
0
679 455

2894997,16
15630
3207330,05
950
15 000
100599,6
-2163
6 890 903

13 496
0
1 394
429
0
0

222255
0
16825
221210
101296
165685

95 000

1075393

64 838
504 298
0
0
679 455

838958
1304904
2135000
809377
6 890 903

Pasiva
Dodavatelé
Dohadné účty pasivní
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky ze SZ a VZP
Ostatní přímé daně
Ostatní krátkodobé finanční
výpomoci
Vlastní zdroje
Výnosy příštích období
Dlouhodobé bankovní úvěry
Přijaté zálohy
Úhrn pasiv
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Zaměstnanci CEGV Cassiopeia

Lucie Cíchová, Pavla Čížkovská, Miluše Dušková, Pavlína Eisenhamerová, Erika Hovorková, Lucie Jílková, Dita Kalousová,
Ilona Korábová, Dalibor Kříž, Josef Kubín, Alena Kurzová, Bianka Machová, Monika Pýchová, Tomáš Smrž, Lenka Smržová, Martina
Tušková, Petra Tůmová, Helena Vávrová, Petr Vogeltanz
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ZAMĚSTNANCI

České Budějovice

Strakonice

Cassiopeia
Cassiopeia

CEGV Cassiopeia

9 14
15

Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest

www.cegv-cassiopeia.cz

Jizerská 4
370 11 České Budějovice
Tel.: 385 520 951, 725 515 994
email: info@cegv-cassiopeia.cz

Husova 380
(budova Šmidingerovy knihovny)
386 01 Strakonice
Tel.: 734 578 561 - vedoucí pobočky
Tel.: 734 578 562 - lektoři
email: strakonice@cegv-cassiopeia.cz

