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Nabízíme vám dlouhodobé zapojení do sítě 

škol zajímajících se o místně zakotvené 

učení. Zapojením do sítě, v níž je aktuálně 

250 základních a středních škol, získáte: 

≥ jednou měsíčně e-mailem zajímavé 

postřehy, doporučení, tipy a inspiraci 

k tématu místně zakotveného učení

≥ možnosti, jak realizovat místně zakot-

vené učení (celoroční program s meto-

dickou a finanční podporou, minipro-

jekty a minilekce)

≥ doporučení na nově vzniklé publikace 

a semináře, na které se můžete přihlásit

≥ možnost přispívat do našeho news-

letteru 

Další informace naleznete na:

www.skolaprozivot.cz  

nebo se můžete přihlásit u Elišky Hájkové, 

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 

tel.: 734 310 966.

Kromě toho si můžete v školním roce 2022/2023 

vyzkoušet realizaci místně zakotveného učení 

některým z následujících způsobů: 

≥ minilekce, 

≥ měsíční miniprojekt, 

≥ celoroční program se žáky.

≥ je celoroční program pro žáky a uči-

tele, kteří aktivně mění své okolí

≥ pomáhá žákům vytvářet si vztah 

k místu

≥ dává žákům slovo

≥ připravuje žáky na skutečný život

≥ je otevřený komunitě

V tomto školním roce si můžete 

vybrat, zda se chcete věnovat 

prostřednictvím programu  

Škola pro udržitelný život:

1. tématu klimatická změna a spo-

lečně s žáky se vzdělávat O MÍSTĚ 

a V MÍSTĚ – mapováním problémů 

a potřeb obce z hlediska adaptace 

na klimatickou změnu. Udělat spo-

lečně něco PRO MÍSTO – plánová-

ním a realizací praktických místních 

projektů zmírňujících dopady klima-

tických změn v obci a SKRZE MÍSTO 

hledat souvislosti mezi naším mís-

tem a klimatickou změnou, 

nebo 

2. tématu udržitelný život v obci, 

ve kterém žáci s dalšími partnery 

z obce přemýšlí o tom, co mohou 

udělat pro rozvoj své obce nebo 

okolí školy. Spolu pak postupně 

realizují navržené změny, a tím mění 

k lepšímu místo, kde žijí a učí se.

Místně zakotvené učení 
a škola pro udržitelný život 

CELOROČNÍ PROGRAM  
ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT 
(dále jen ŠUŽ)

CO ZAPOJENÍM ZÍSKÁTE? 

≥ finanční podporu na realizaci programu 

a drobnou finanční podporu pro zapojené 

pedagogy 

≥ metodickou a konzultační pomoc – k dis-

pozici jsou vám konzultanti programu ŠUŽ, 

kteří vás provedou celým procesem 

≥ metodické materiály programu ŠUŽ – aktivi-

ty do výuky 

≥ vzdělávání pedagogů – úvodní a doškolující 

semináře 

≥ setkání s dalšími školami realizujícími pro-

gram ŠUŽ 

≥ aktuální informace o dění v místně zakotve-

ném učení v ČR 

≥ pro tento školní rok nabízíme rovněž:

– možnost absolvovat na podzim a v zimě 

třídenní pobyt v Horním Maršově v Kr-

konoších se zážitkovým vzdělávacím 

programem zaměřeným na klimatickou 

změnu nebo udržitelný rozvoj (na aktu-

ální cenu pobytu se informujte u Elišky 

Hájkové – suz@ekologickavychova.cz, 

tel.: 734 310 966) 

– možnost získat díky semináři simulační 

hru Jak se žije v Podnebíně, která žáky 

provází adaptačními opatřeními v obci 

(cena cca 2 000 Kč)

Přihlašte se do celoročního projektu  

Škola pro udržitelný život nebo  

kontaktujte Elišku Hájkovou, SEVER,  

suz@ekologickavychova.cz,  

tel.: 734 310 966.

MĚSÍČNÍ MINIPROJEKTY

VYZKOUŠEJTE SI MINILEKCE SE ŽÁKY 

http://www.skolaprozivot.cz/
mailto:suz@ekologickavychova.cz
mailto:suz@ekologickavychova.cz


MĚSÍČNÍ MINIPROJEKTY

Místně zakotvené učení vás zaujalo, ale raději 

než celoroční program ŠUŽ byste si vyzkou-

šeli o něco kratší, zhruba měsíční projekty?

Hledáme skupiny žáků, kteří chtějí reali-

zovat jednoduché aktivity v místě. Na 

začátku se žáci zamyslí, co je potřeba k tomu, 

aby lépe poznali a zmapovali své místo, poté 

vybírají témata (minimalizace odpadů, šetře-

ní energií, sucho, klimatická změna apod.), 

na kterých si formulují výzkumné otázky, na 

základě zjištěných problémů v komunitě si 

formulují hypotézu, plánují, realizují navrho-

vaná opatření a prezentují výsledky. Předpo-

kládaný čas realizace je 1 – 4 měsíce. 

Co zapojením získáte? 

≥ drobnou finanční podporu pro realizaci 

projektů

≥ metodickou a konzultační pomoc – 

k dispozici jsou vám konzultanti, kteří 

vás provedou celým procesem 

≥ metodické materiály – aktivity do výuky 

≥ setkání s dalšími školami realizujícími 

miniprojekty 

≥ aktuální informace o dění v místně  

zakotveném učení v ČR 

VYZKOUŠEJTE SI MINILEKCE SE ŽÁKY 

Vytvořili jsme nabídku MINILEKCÍ. Vybrali jsme zážitkové aktivity pro-

pojující místně zakotvené učení s tématy klimatické změny a udr-

žitelného rozvoje. Tyto aktivity jsme metodicky upravili tak, aby byly 

realizovatelné od jedné vyučovací hodiny až po jeden projektový 

den. Aktivity jsou určené žákům I., II. stupně ZŠ a žákům středních škol.

Co v MINILEKCÍCH najdete:

≥ cíle a výstupy aktivity

≥ časovou dotaci aktivit a jejich částí

≥ popis mezipředmětového propojení aktivity

≥ metodický popis aktivit s doporučeními vyplývajícími z našich 

dosavadních zkušeností

≥ seznam pomůcek, případně odkazy na již zpracované pracovní 

listy a pomůcky

≥ popis, jak aktivita naplňuje jednotlivé principy místně 

zakotveného učení

≥ doporučení na aktivity, které by mohly předcházet nebo možné 

aktivity, které by mohly navazovat 

 Po realizaci MINILEKCE vás poprosíme o:

≥ vyplněnou prezenční listinu s podpisy žáků

≥ vyplnění krátkého hodnoticího dotazníku

≥ pořízení pár fotografií dokumentujících práci žáků při realizaci 

MINILEKCE

≥ to vše do 3 měsíců od obdržení metodiky vybrané MINILEKCE  

(po domluvě je možná úprava termínu)

Můžete se přihlásit ZDE nebo kontaktujte 

Michaelu Glovňovou, SEVER,  

michaela.glovnova@ekologickavychova.cz, 

tel.: 734 310 968.

Přihlásit se můžete již nyní ZDE  

nebo kontaktujte Moniku Hnátovou, SEVER, 

monika.hnatova@ekologickavychova.cz, 

tel.: 734 310 964. 

https://forms.gle/MNSDnxkRerSP3LkD8
mailto:michaela.glovnova@ekologickavychova.cz
https://forms.gle/4iSTorSnqms35Z6u8
mailto:monika.hnatova@ekologickavychova.cz


SEVER nabízí základním a středním školám se zájmem o eko-

logickou/environmentální výchovu možnost přihlásit se do 

sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické 

výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Síť středisek 

ekologické výchovy Pavučina, z.s. Středisko SEVER coby kraj-

ský koordinátor této sítě zabezpečuje rozesílky metodických 

a informačních materiálů k ekologické výchově včetně časopisu 

pro ekogramotnost Bedrník (rozesílka minimálně 4x ročně). 

Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektro-

nické rozesílky pozvánek, nabídek a dalších informací z oblasti 

EVVO.

Cena registrace na kalendářní rok je 600 Kč.

SÍTĚ ŠKOL 
M.R.K.E.V. a MRKVIČKA

DALŠÍ PROJEKTY  
A MOŽNOST VYUŽITÍ ŠABLON

Zabývá se vaše škola ekologickou/ 

environmentální výchovou a chce ji 

více rozvíjet? Staňte se členy  

sítě M.R.K.E.V.!

Zabývá se vaše školka 

ekologickou výchovou a chce 

ji více rozvíjet? Staňte se členy 

sítě MRKVIČKA!

SEVER nabízí mateřským školám se zájmem 

o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do 

sítě MRKVIČKA, kterou na celostátní úrovni admi-

nistruje Síť středisek ekologické výchovy Pavuči-

na, z. s. 

Registrací do sítě MRKVIČKA vám nabízíme 

tyto služby:

≥ Čtyři rozesílky metodických a informačních 

materiálů včetně Informačního bulletinu 

Mrkvička 

≥  Průběžně elektronické rozesílky aktuálních 

informací (upozornění na zajímavé semináře, 

termíny akcí apod.)

≥  Možnost zvýhodněné inzerce o vašich pro-

jektech v rámci povinné publicity včetně 

bulletinu navíc

≥  Přístup do archívu e-bedrnik (archív bulleti-

nu MRKVIČKA)

≥  Další regionální nabídky

Cena registrace na kalendářní rok je 500 Kč.

Uvažujete ve vaší škole či městě o jiném typu projektu a chtěli 

byste konzultovat či požádat o pomoc? 

VYUŽIJTE „ŠABLONY“! Pro financování akcí z naší nabídky mů-

žete využít „Šablony pro MŠ a ZŠ I1“ či „Šablony pro SŠ a VOŠ“2 

z OP JAK, případně „Šablony III“ z OP VVV3.

Do šablon z OP JAK lze zařadit:

Naše aktivity pro vaše žáky (pobytové a krátkodobé progra-

my, školní projekty) vedené formou projektové výuky, zážitko-

vé pedagogiky, propojování formálního a neformálního vzdě-

lávání a aktivizujícími metodami (v libovolné délce, podmínkou 

je pouze s libovolnými dalšími aktivitami složit alespoň 32 hodin). 

Zařadíte-li si naše akce pro žáky do šablon, na každých 32 hodin 

můžete čerpat podporu ve výši 40 000 Kč (1 250 Kč/hod.). 

Naše akreditované i neakreditované kurzy a vzdělávací pro-

gramy pro pedagogy i další pracovníky škol a školských za-

řízení (středisek volného času) a také stáže u nás (v libovolné 

délce, podmínkou je pouze spolu s libovolnými dalšími aktivitami 

složit alespoň 8 hodin). Zařadíte-li si naše akce pro pedagogy 

a pracovníky škol do šablon, na každých 8 hodin můžete čerpat 

podporu ve výši 3 925 Kč (490 Kč/hod.).

S detaily případného využití našich aktivit do šablon vám rádi 

poradíme. Uvažujete-li o využití naší nabídky do šablon, můžete 

nám také napsat na adresu: sablony@ekologickavychova.cz

Zájemci o registraci v síti M.R.K.E.V. nebo MRKVIČKA  

se mohou hlásit na adrese:

Středisko ekologické výchovy  

SEVER Hradec Králové, o.p.s.,

Zelená 134/1, 500 04 Hradec Králové – Kukleny

lenka.hronesova@ekologickavychova.cz, 

tel.: 739 203 209

1  https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

2  https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/

3  Do 30.6.2023 – https://opvvv.msmt.cz/vyzva/ 
vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htmNabídku odborných publikací, školních pomůcek a metodických materiálů,

které si u nás můžete objednat, najdete na:

www.sever.ekologickavychova.cz/e-shop 

Upozorňujeme také na naši nabídku pobytových a krátkodobých 

výukových programů a nabídku akreditovaného vzdělávání a konzultací pro 

pedagogy: www.sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy

mailto:sablony@ekologickavychova.cz
mailto:lenka.hronesova@ekologickavychova.cz
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm
http://www.sever.ekologickavychova.cz/e-shop
https://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/

	fwd 2: 
	Stranka 1: 
	Stranka 2: 
	Stranka 3: 
	Stranka 4: 

	back 2: 
	Stranka 1: 
	Stranka 2: 
	Stranka 3: 
	Stranka 4: 

	home 2: 
	Stranka 1: 
	Stranka 2: 
	Stranka 3: 
	Stranka 4: 



