2012

3

Cassiopeia vznikla v Českých Budějovicích
v roce 1995 při základním článku Hnutí
Brontosaurus Forest. Dlouhodobě se zabýváme výchovou a vzděláváním, zaměřujeme se na environmentální, multikulturní
a osobnostně-sociální témata. Spolupracujeme s mateřskými, základními, středními
i speciálními školami. V roce 2012 využilo
našich služeb téměř 140 škol v Jihočeském
a Plzeňském kraji. V současné době máme
dvě pracoviště – v Českých Budějovicích
a ve Strakonicích.
Cassiopeia je školicím střediskem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a klinickým pracovištěm Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity v oblasti environmentální výchovy. Posláním organizace
je výchova k udržitelnému způsobu života,
k odpovědnému jednání vůči společnosti
a životnímu prostředí.
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Stručný přehled aktivit

Stručný přehled aktivit
Aktivity označené šipkou tvoří stálou nabídku cílovým skupinám (více informací
najdete v kapitole Stálé aktivity). Ostatní aktivity probíhaly v roce 2012 v rámci
vlastních projektů, nebo účastÍ na projektech jiných organizací. Více informací najdete v kapitole Projekty, u některých aktivit uvádíme odkaz na konkrétní projekt.
Aktivity pro cílovou skupinu žáků
a studentů:
»» výukové programy s environmentální,
multikulturní a osobnostně sociální tematikou
»» speciální programy a praxe pro studenty JU
*

dlouhodobé projekty

*

tematické dny (viz projekt Krok za
krokem)

*

akce u příležitosti významných dnů
v roce

Aktivity pro pedagogy:
»» půjčování výukových pomůcek, poradenství k metodám aktivního učení
v environmentální výchově a k vytváření školních přírodních zahrad

Volnočasové aktivity pro děti a mládež, aktivity pro veřejnost a soukromé firmy:
»» tvorba a údržba ukázkové přírodní
zahrady
»» příměstské tábory
*

akce u příležitosti významných
dnů v roce

*

semináře, workshopy,
a konference

besedy

*

spolupráce na akcích pořádaných jinými organizacemi

*

rozesílky informačních a metodických materiálů (viz projekty Podaná ruka, Mrkev, Mrkvička)

*

akce na objednávku

Tyto aktivity probíhají za podpory Města
České Budějovice a Jihočeského kraje.

Výukové programy s environmentální,
multikulturní a osobnostně – sociální
tematikou
Výukový program je uspořádaný soubor
aktivit k určitému tématu, naplňující konkrétní výchovně-vzdělávací cíle. Během
výukového programu zpravidla spolu-

pracuje 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
buď v našich učebnách nebo ve školní
třídě nebo v přírodě. V roce 2012 nabízelo pracoviště České Budějovice více než
85 a pracoviště Strakonice 36 tematických programů pro různé skupiny žáků.
Nabídky výukových programů rozesíláme do mateřských, základních, speciálních a středních škol v Jihočeském kraji,
kromě toho jsou k dispozici na www.
cegv-cassiopeia.cz. Zájemci se mohou
objednávat přímo na webu, po objednání následuje osobní domluva. Programy
nabízíme za poplatek na žáka. Počet
účastníků výukových programů v roce
2012 přesáhl 10 000.
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Krok za krokem
Hlavním cílem projektu bylo posílení kvality ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj na
základních a středních školách v Jihočeském kraji. Projekt sestával ze čtyř větví –
samostatných školních projektů:
A: Školní zahrada – studnice prožitků
a poznání
Zaměření: Navrhování a tvorba školních
přírodních zahrad s aktivní účastí žáků.

Projekty

B: Objevování blízkého
Zaměření: Poznávání, prožitek a interpretace krajiny v okolí školy.
C: Krok za krokem
Zaměření: Zlepšování životního prostředí
v okolí školy s aktivním zapojením žáků.
D: Ekoškola
Zaměření: Ekologizace provozu školy
s aktivním zapojením žáků.

Do projektu bylo zapojeno celkem 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.
Projektu se v některé z jeho částí zúčastnilo 4 729 žáků a 321 učitelů základních
a středních škol Jihočeského kraje. V projektu vzniklo celkem 28 nových produktů
s komponentou životního prostředí. Více
informací o průběhu projektu a výstupech
jednotlivých větví najdete na www.cegv-cassiopeia.cz.
Projekt byl zahájen 1. 12. 2009 a ukončen 30. 6. 2012. Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0061. Výše schválené dotace: 6 093 880,- Kč. Projekt byl
realizován v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.

Uchopit a pochopit - Metody aktivního učení v environmentální,
multikulturní, osobnostní a sociální výchově
Projekt Uchopit a pochopit přináší pedagogům mateřských, základních a středních
škol i ostatních školských zařízení v Jihočeském kraji komplexní nabídku dalšího
vzdělávání. Tato nabídka je zaměřena na
metody aktivního učení a jejich využití nejen v environmentální, ale i v multikulturní či
osobnostní a sociální výchově. Tento projekt, který uskutečňuje centrum Cassiopeia, volně navazuje na roční projekt Podaná
ruka a bude probíhat do konce roku 2014.
Součástí projektu jsou následující aktivity:
»» Čtvrtletní rozesílky metodických a informačních materiálů – pět typů podle
průřezových témat a věku žáků (EV
pro MŠ, ZŠ, SŠ a MkV s OSV pro MŠ

+ 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ + SŠ).
»» Cyklus odborných seminářů zaměřených na metody aktivního učení v environmentální výchově, pořádané ve
všech sedmi bývalých okresech Jihočeského kraje.
»» Exkurze s ekologickou a/nebo environmentální tematikou.
»» Poradenství k metodám aktivního
učení při realizaci environmentální výchovy (osobní, telefonické, webová
poradna).
»» Podpora využívání interaktivní tabule
při výuce – tvorba univerzálních šablon a příkladů konkrétních aktivit pro
výuku EV na základních a středních
školách.
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Projekty

O krok blíž
Od března roku 2011 do června 2012 jsme
realizovali projekt „O krok blíž“. V rámci
tohoto projektu vzniklo nové centrum ve
Strakonicích, které je pobočkou CEGV
Cassiopeia v Českých Budějovicích. Centrum má za úkol posílení kvality ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základních
a středních školách regionu Strakonice
a Písek. Naší snahou bylo zlepšit dostupnost služeb z oblasti environmentální
výchovy v těchto regionech. Noví lektoři
vytvořili 33 výukových programů pro žáky
ZŠ a SŠ a 4 semináře pro pedagogy. Nová
pobočka splňuje všechny požadavky moderního výukového střediska – je kvalitně technicky vybavena, nabízí odborné
výukové pomůcky. Dne 23. 2. 2012 se
uskutečnil odborný seminář Školní zahrady v přírodním stylu. V období od dubna
do května 2012 jsme realizovali další semináře pro pedagogy. Dne 17. 4. seminář

Podaná ruka
Regionální zajímavosti – Strakonicka, na
kterém se pedagogové blíže seznámili
s přírodními zajímavostmi Strakonicka,
proměnami krajiny okolí, s přírodní památkou Tůně u Hajské a obojživelníky na lokalitě. Týden poté jsme dne 27. 4. realizovali
seminář Regionální zajímavosti – Písecka,
který se uskutečnil v lokalitě NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně. Účastníci zde
měli možnost pozorovat ptactvo a také si
mohli na vlastní kůži vyzkoušet edukativní
hry a aktivity v přírodě. Seminář EnviroArt
proběhl dne 16. 5. ve Strakonicích. Celkem se našich výukových programů zúčastnilo 2 147 žáků. Do seminářů pro pedagogy se zapojilo celkem 55 pedagogů.

Metodická a informační pomoc s realizací environmentální a multikulturní výchovy v jihočeských mateřských, základních
a středních školách
Projekt Podaná ruka byl zaměřen na metodickou a informační podporu jihočeským pedagogům mateřských, základních
a středních škol i ostatních školských zařízení v oblasti environmentální a multikulturní výchovy. Pro školy a jejich pedagogy
jsme připravili:
»» čtvrtletní rozesílky metodických a informačních materiálů, které obsahovaly 16 nově vytvořených metodických
brožur – celkem do 149 registrovaných
škol,
»» odborné semináře ve všech bývalých
jihočeských okresních městech zaměřené na práci s mladšími (MŠ a 1. stupeň ZŠ) i staršími žáky (2. stupeň ZŠ

a SŠ) – celkem se uskutečnilo 24 seminářů s 306 účastníky,
»» sborník příkladů dobré praxe EVVO
na pěti školách, obsahující rozhovory
se zkušenými pedagogy, ukázky z realizovaných EVVO projektů a dalších
aktivit,
»» exkurzi Toulavý autobus za příklady
dobré praxe EVVO na tři jihočeské
školy.
Projekt byl zahájen 1. 1. 2012 a ukončen
31. 12. 2012.
Ev. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0046.
Výše schválené dotace: 2 363 042,80 Kč.
Projekt byl realizován v rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekty
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S každým se počítá
– Implementace multikulturní výchovy do vzdělávání

I já sem patřím – Zlepšování sociálního klimatu v dětských
kolektivech

Projekt „S každým se počítá“ byl realizován od ledna do prosince 2012. Zaměřoval se na prevenci sociálně patologických
jevů u dětí a mládeže v Jihočeském kraji.
Aktivity projektu byly určeny dětem MŠ
a ZŠ a i pedagogickým pracovníkům. V přípravném období vznikly 3 cykly výukových
programů se zaměřením na osobnostní
a sociální výchovu, dále bylo vytvořeno 6
výukových programů s multikulturní tematikou. Ke každému programu byly zhotoveny metodické listy pro pedagogy. V realizační fázi projektu probíhala výuka ve
školách a pedagogičtí pracovníci se mohli
zúčastnit vzdělávacích programů. Školy si
vybíraly z nabídky 2 výtvarných dílen, cyklu
výukových programů se sociální tematikou
a výukových programů s multikulturní te-

Díky projektu „I já sem patřím!“ mají pedagogové novou možnost, kam se obrátit,
pokud zaznamenají ve své třídě vztahové
problémy mezi žáky, nebo mají dokonce
podezření na šikanu. Začlenit děti nacházející se na okraji třídního kolektivu a řešit
výše zmíněné problémy pomáhají učitelům
lektoři centra Cassiopeia, kteří tyto aktivity
realizují ve školách Jihočeského kraje od
června 2012.
Projekt si klade za cíl započít ve třídě proces směřující k začlenění vyloučených dětí,
odstranění nezdravých mezilidských vztahů
a vzniku pevného a soudržného kolektivu.
Navazuje tak na aktivity z předcházejících
projektů s osobnostně sociální a multikulturní tematikou.

matikou. Celkem se do projektu zapojilo 44
třídních kolektivů s 924 žáky. Ve výukových
programech se využívaly interaktivní metody výuky, při dlouhodobější práci se třídou
byla náplň programů přizpůsobována potřebám třídy. Aktivity projektu podporovaly
vytváření přátelského prostředí ve škole
a důraz byl kladen na porozumění, respekt
a toleranci. Pro pedagogické pracovníky
byly zorganizovány 3 vzdělávací programy,
které umožnily účastníkům prohloubit své
znalosti a dovednosti potřebné při prevenci sociálně patologických jevů. Celkem se
projektových aktivit zúčastnilo 61 pedagogických pracovníků.
Výstupy z projektu je možné využívat i po
jeho ukončení na www.cegv-cassiopeia.cz.

Projekt nezapomíná na metodickou podporu pro pedagogy. Pro spolupracující učitele
jsou připraveny semináře na téma šikana,
které povede odborník na danou problematiku. Zde se učitelé, a nejen oni, budou
moci naučit, jak rozpoznat patologické jevy
v dětském kolektivu a jak bezpečně zakročit. Učitelé po absolvování všech setkání
obdrží metodický materiál v podobě poutavě zpracovaných komiksů.
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Projekty

Závěrečné výstupy projektu Na jedné lodi
Projekt Na jedné lodi byl realizován od
prosince 2009 do června 2012. V tomto
období bylo vytvořeno 17 výukových programů s multikulturní a osobnostní tematikou a zároveň byly ke každému programu
vytvořeny metodické listy pro pedagogy.
Ty umožňují pedagogům snadněji navázat
na absolvovaný výukový program v běžné výuce. V rámci projektu také probíhala
výuka ve školách. Každá zúčastněná třída
absolvovala 4 výukové programy (2 úvodní
a 2 navazující). Celkem se do projektu zapojilo 66 třídních kolektivů ze základních
škol v Jihočeském kraji a počet odučených
dětí se vyšplhal na číslo 1275.
Pro pedagogické pracovníky bylo zorganizováno 9 vzdělávacích programů zaměřených na různá témata související s problematikou rovnoprávného postavení lidí ve
společnosti. Celkem se projektových aktivit
zúčastnilo 197 pedagogických pracovníků.

Zájemci si také mohli rozšířit povědomí
v multikulturní oblasti prostřednictvím
publikací z knihovny centra Cassiopeia,
internetového portálu www.cegv-cassiopeia.cz nebo přihlášením k odběru emailového Infoservisu na mkv@cegv-cassiopeia.cz.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Nevidím, neslyším, ale vím...
Tento projekt pomáhá učitelům jihočeských speciálních škol s realizací environmentální výchovy a s jejím zařazením do
Školních vzdělávacích plánů. V rámci projektu bylo vytvořeno 24 environmentálních
výukových programů přizpůsobených
konkrétním školám a typům postižení jejich žáků. Výukové programy se zabývají
šesti tématy, které si školy sami zvolily.
Zpracovány byly programy o životě včel,
domácí ekologii a vodě. Připraveny byly
terénní programy na Vrbenských rybnících, ve Stromovce a v přírodní zahradě
centra Cassiopeia.

V projektu jsme spolupracovali se čtyřmi
speciálními školami:
»» MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
»» MŠ, ZŠ, PrŠ Štítného
»» Arpida - centrum pro rehabilitaci osob
se zdravotním postižením
»» Základní škola Máj II (speciální třídy)
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Projekty

Šance pro venkovské školy
Od roku 2010 jsme se podíleli na projektu „Šance pro venkovské školy – znalosti,
schopnosti, dovednosti“. Projekt realizovalo občanské sdružení Chance In Nature –
Local Action Group se sídlem v Malenicích
nad Volyňkou. Cílem projektu bylo vytvořit
vhodné podmínky pro moderní formy výuky
v oblasti environmentální výchovy, udržitelného rozvoje a rozvoje využití interaktivních
informačních technologií. Naše organizace
poskytovala lektorské služby při uskutečňování environmentální výchovy v zapojených školách a při tvorbě metodických
materiálů pro pedagogy. V březnu 2012
proběhla závěrečná konference projektu,
jejíž součástí byla prezentace aktivit Cassiopeii a seminář pro pedagogy pod vedením
lektora Mgr. Tomáše Smrže.

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

Cílem projektu bylo zkvalitnit a rozšířit nabídku programů environmentální výchovy
v přírodě pro jihočeské školy. V rámci projektu vzniklo 6 nových výukových programů
na třech inspirativních lokalitách v Jihočeském kraji:
V období od konce května do konce října
2012 proběhlo pilotní odzkoušení všech
programů. Účastníci měli program zdarma.
Na základě zkušeností z realizace jsme vytvořili ke všem programům metodiky a dodali je zúčastněným pedagogům.
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Evropský den bez aut 2012

Projekty

České Budějovice se již po desáté přihlásili k osvětové akci Evropský den bez aut.
Ve čtvrtek 20. září se náměstí Přemysla
Otakara II. uzavřelo pro automobily a po
celé jeho ploše probíhal program, který
připravilo centrum Cassiopeia ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice. Tohoto vzdělávacího programu se
zúčastnila široká veřejnost a více než 850
dětí z mateřských a základních škol.

Srdce plné slunce
Děti si vyzkoušely podání první pomoci,
dozvěděly se základní informace o ekologické dopravě, projely se na elektro
koloběžkách nebo zkoušely své fyzické
zdatnosti na nafukovací lezecké stěně. Na
náměstí probíhal doprovodný kulturní program a Bike Trialová show. Díky Dopravnímu podniku města České Budějovice
a společnosti E.ON jezdily vozy MHD celý
den zdarma.

Ve čtvrtek 31. května se v zahradě centra Cassiopeia konal dětský den s názvem
Srdce plné slunce. Akci navštívilo 6 tříd
z budějovických speciálních škol. Během
programu děti prozkoumaly naši přírodní
zahradu a ochutnaly její výpěstky. Prošly se
po smyslovém chodníku, lovily a určovaly
drobné živočichy z jezírka a z kompostu,
poznávaly a ochutnávaly bylinky. Každý
účastník si u nás zasadil bylinu dobromysl,
kterou si mohl odnést domů.
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Doma na sídlišti

Projekty

Díky projektu „Doma na sídlišti“ jsme
uspořádali dvě veřejné akce pro obyvatele
sídliště Vltava. Centrum Cassiopeia dvakrát otevřelo své prostory pro veřejnost
a lektoři připravili pro dospělé i děti zajímavý vzdělávací program.
Návštěvníci si mohli prohlédnout učebny a vyzkoušet si interaktivní výukové
pomůcky. Lektoři poskytovali zájemcům
poradenství o principech přírodní zahrady nebo kompostování. Návštěvníci mohli
ochutnat zdravé občerstvení připravené
z biopotravin nebo z našich výpěstků. Děti
si vyzkoušely výukové prvky naší zahrady,
poznávaly zahradní byliny a sázely rostliny. V rámci akcí vystoupily hudební skupiny Epydemye a Bonsai č. 3.

Příměstské tábory
Cílem projektu Doma na sídlišti bylo otevřít
prostory Cassiopeia pro obyvatele sídliště
Vltava, seznámit je s naší činností a ukázat jim přírodní zahradu, kterou mohou
každý den využívat k odpočinku nebo ke
hraní s dětmi. V rámci akce jsme se snažili
zvýšit povědomí návštěvníků o principech
přírodní zahrady, kompostování a ochraně
životního prostředí. Akce navštívilo přibližně 110 návštěvníků.

Kladné ohlasy minulého roku nás motivovaly k uspořádání dalších příměstských
táborů. K prvnímu táboru s názvem „za
vzpomínkami stromů“ jsme tradičně využili jarní prázdniny. Denně od 8 do 16 h
jsme zajišťovali program pro 14 dětí ve
věku 6-13 let. Každý den jsme vyslechli
několik dávných příběhů, které nám vyprávěli významné stromy našeho kraje.
Vzpomínky stromů nás vždy zavedli na
jiné místo v okolí Českých Budějovic, kde
nás čekala spousta zážitků a her. Rozdělali jsme oheň, vyrobili si něco pro radost
a dozvěděli se zajímavosti ze života stromů. V létě vypukl týdenní tábor nesoucí
název „Za vodou“. Celkem 22 dětí se snažilo co nejlépe obstát v soutěžích, hrách,
zkouškách znalostí a dovedností. Děti,
zpočátku nezkušení plavčíci, získávali za
odvedenou práci námořnické hodnosti. Každý den nás čekala jedna cesta za

vodou – rybník, řeka, čistírna odpadních
vod, vodní hamr. Plavčíci domů připlouvali
s novými zážitky, netradičními zkušenostmi i rukodělnými výrobky.
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Stálé aktivity

Výukové programy s environmentální, multikulturní
a osobnostně – sociální tematikou
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 buď v našich učebnách nebo ve školní třídě nebo
v přírodě. V roce 2012 nabízelo pracoviště
České Budějovice více než 85 a pracoviště Strakonice 36 tematických programů
pro různé skupiny žáků.

Nabídky výukových programů rozesíláme
do mateřských, základních, speciálních
a středních škol v Jihočeském kraji, kromě
toho jsou k dispozici na www.cegv-cassiopeia.cz. Zájemci se mohou objednávat
přímo na webu, po objednání následuje
osobní domluva. Programy nabízíme za
poplatek na žáka. Počet účastníků výukových programů v roce 2012 přesáhl 10 000.

Ukázková přírodní zahrada
Naše zahrada získala ocenění Ukázková
přírodní zahrada od o. s. Přírodní zahrady se sídlem v Jindřichově Hradci. Tímto se oficiálně stala vzorem pro zájemce
o přírodní zahradničení. Nabízí ukázky
různých biotopů, které jsou osídlené divokými živočichy: jezírko sami osídlili čolci
a skokani, kteří se v jezírku i rozmnožují.
Na slunných kamenných zídkách je možné pozorovat hmyz, ještěrky a teplomilné
rostliny. Zahrada nabízí ke hře dětí dostatek přírodních prvků (vrbová chýše,
smyslový chodníček, hmatový chodníček,
Ruské kuželky, bunkr pod vzrostlým smrkem, hmatový čtverec, zvonkohru, altán),
ale i materiálu na stavbu domečků, cestiček a budování ze štěrku a písku. Výsadby

smíšených kultur zeleniny a letniček neděláme sami, ale pomáhají nám děti z mateřských a základních škol, a to v rámci
výukových programů. Výsadby „jedlých“
keřů a stromů dotváří rozmanitý charakter
sídlištní zahrady a navozují pocit venkovské zahrady.
Zahrada je ve všední dny otevřena pro veřejnost do 18:00. Nabízí posezení v bujné
zeleni, kde se příjemně odpočívá, přemýšlí
a hraje.
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Stálé aktivity

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.

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ)
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.

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.

Realizované projekty: „Školní zahrada pro
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)
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Koordinační aktivity na podporu EVVO v Jihočeském kraji

Stálé aktivity

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.

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 2012 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 2012 zapojeno přes
45 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.
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Příležitostné akce

Kampaň česko proti chudobě
Centrum Cassiopeia se i v roce 2012 zapojilo do kampaně Česko proti chudobě.
Akční dny směřovaly ke dvěma termínům,
které ohraničují „6 týdnů pro rozvoj“. Prvním vrcholem bylo 5. září, druhým pak 17.
říjen, což je zároveň Mezinárodní den za
odstranění chudoby. V této době probíhaly
v Českých Budějovicích informačně osvětové akce upozorňující na témata kampaně. V rámci Evropského dne bez aut byl
na náměstí Přemysla Otakara II. realizován
infostánek poskytující informace (nejen)

Ekofestival na Otavě
k tématu chudoby ve světě. Na Pedagogické fakultě JU se uskutečnila přednáška s M. Čaňkem a L. Němcem na téma
„Hranice svobodné a nesvobodné práce“, v Literární kavárně Měsíc ve dne byla
uspořádána výstava fotografií z Namibie
a v kavárně Café Hostel vystoupil britský
kytarista a zpěvák Alasdair Bouch. Kampaň
Česko proti chudobě je zaměřena na širokou veřejnost a jejím dlouhodobým cílem je
přispět k řešení problémů spojených s extrémní chudobou.

Ekofestival na Otavě se konal 2. 6. 2012 ve
Strakonicích. Jednalo se o jednodenní akci
pod širým nebem pro širokou veřejnost se
zapojením škol v regionu Strakonice. Akci
jsme zahájili farmářskými trhy, poté proběhla přednáška na téma Potraviny v našem
regionu. Lektoři připravili dětem kreativní výukové dílny a workshopy, o které byl
obrovský zájem. Návštěvníci ocenili pestrou nabídku ručně vyráběných výrobků na
řemeslném jarmarku. Odpoledne se stan
zaplnil dětmi a jejich rodiči, aby zde shlédli
loutková a divadelní představení. Program
ve večerních hodinách doplnilo promítání
ekofilmů a hudební produkce místních kapel.
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Příležitostné akce

Mikuláš a hodní čerti
V letošním roce jsme se rozhodli, že u nás
poprvé uspořádáme Mikuláše. Návštěvníky jsme lákali na romantickou atmosféru
v zahradě se svíčkami, domácí perníčky
a hlavně hodné čerty. Prostě na akci bez
davů, zákeřných čertů, petard a alkoholu.
Ve středu 5. prosince jsme napekli perníčky, vyzdobili zahradu, naladili hudební
nástroje a čekali na první návštěvníky. Už
během odpoledne se zahrada začala zapl-

ňovat rodiči a dětmi. Ti si mohli čekání na
Mikulášskou nadílku zkrátit hrátky s čerty
nebo společným zpíváním koled. V šest
hodin večer se ozval zvoneček a do zahrady vstoupil Mikuláš, který za asistence
anděla rozdával dětem dárky a poslouchal
jejich básničky a písničky. Měli jsme velkou radost, že akce „Mikuláš a hodní čerti“ přilákala přes 200 návštěvníků a naše
zahrada v prosinci naplno ožila.

Finanční zpráva
za rok 2012 (v Kč)

Rozvaha
k 1. 1. 2012

k 31. 12. 2012

308 058

248 688

Poskytnuté provozní zálohy

500

1 501

Nároky na dotace a ost. zúčtování
se státním rozpočtem

0,73

0

2888138

4013910

30 631

51050

3 297 330

1609692

950

41 989

100 599

225989

-2 163

-21137

6 624 044

6 171 682

222 254

193557

0

0

1 287

35620

Zaměstnanci

309 522

320540

Závazky ze SZ a VZP

147 117

160948

119 321

0

1 090 393

1018825

373 186

816902

Výnosy příštích období

1 416 586

2695290

Dlouhodobé bankovní úvěry

2 135 000

930000

809 378

0

6 624 044

6 171 682

Aktiva
Výkaz zisku a ztráty

Odběratelé

Výnosy
Výnosy z vlastní činnosti
Úroky
Jiné ostatní výnosy

1 653 421
215
47 962

Dohadné účty aktivní

Provozní dotace

10 939 090

Pokladna

Výnosy celkem

12 640 688

Bankovní účty
Ostatní daně a poplatky

Náklady
Spotřeba materiálu

1 849 462

Jiné pohledávky

Spotřeba energie

118 898

Samostatné movité věci

Cestovné a dopravné

187 535

Oprávky

Náklady na reprezentaci

107 990

Úhrn aktiv

Kurzové ztráty

0

Ostatní služby

2 842 958

Dodavatelé

Mzdové náklady

5 409 718

Dohadné účty pasivní

Zákonné sociální pojištění

1 633 684

Ostatní závazky

Poskytnuté členské příspěvky a dary
Ostatní daně a poplatky

21 927
1 875

Pasiva

Úroky

39 698

Ostatní přímé daně

Jiné ostatní náklady

90 161

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Náklady celkem
Hospodářský výsledek

12 303 906
336 782

Vlastní zdroje

Přijaté zálohy
Úhrn pasiv

Cassiopeia
9 14
15

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

www.cegv-cassiopeia.cz

Cassiopeia

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

