
 
 
 

                                                                                        

 
 
 

 

                                

Specializační studium realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve spolupráci  
s  Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec  DIVIZNA, Ekocentrem PALETA, Pardubice 
za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. 
 

 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY EVVO 2021 - 2022  
 
 
Vážení přátelé,  
v letošním roce otvíráme nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální 
výchovy z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje – studium je určeno učitelům základních 
a středních škol. 
 
Jde o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání 
specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování).  
Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům  
magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem. Tyto podmínky je 
nutno splnit do zahájení studia, tj. do srpna 2021. Studium je prezenční v rozsahu 250 vyučovacích hodin. 
 
Obsah studia je vytvořen dle Standardu k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální 
výchovy.    
Zahajovací kurz proběhne ve dnech 16.-20. srpna 2021 v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK 
v Horním Maršově (Královéhradecký kraj), během školního roku 2021 – 2022 proběhnou čtyři 3 - 4denní 
semináře na dalších místech v Libereckém a Pardubickém kraji (listopad 2021, leden, březen, květen 2022),  
v létě 2022 závěrečný kurz, v září 2022 závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací. 
 
Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.  
Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.  
 
Studium předpokládá zájem účastníka o danou problematiku a jeho zapojení do výukových programů, 
aktivit, diskusí a práce v terénu (aprobace není rozhodující). 
 
 
 



 
 
 

                                                                                        

 
 
 

 
 

 
Studium klade důraz na využitelnost nabytých poznatků v praxi – studující se zúčastní řady praktických 
aktivit, terénních programů, návštěv zajímavých škol, setkají se v rámci přednášek s  mimořádnými 
osobnostmi, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou 
mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších 
vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu. 
Odborným garantem studia je Středisko ekologické výchovy SEVER, které má za sebou již 9 úspěšně 
odvedených ročníků studia, ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec 
DIVIZNA a Ekocentrem Paleta, Pardubice a SSEV Pavučina.  
 
Královéhradecký/Liberecký/Pardubický kraj poskytne vybraným pedagogům z těchto krajů příspěvek na 
studium, takže vysílající škola, případně jednotlivý účastník, zaplatí účastnický poplatek  
ve výši 8 500 Kč  (zahrnuje výuku, materiály, ubytování a stravování) a bude si hradit jízdné.  
Celkové náklady na studium pro jednoho účastníka jsou mnohonásobně vyšší.  
 
Zájemci o studium, zašlete předběžnou přihlášku E-MAILEM nejpozději do 15. května 2021 na adresu: 
Silvie Kozlovská, silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz 
tel. 739 203 206 
do předmětu napište „přihláška do spec. studia“. 

Přihláška ke stažení ZDE. 

Po uzávěrce 15.5. budete vyrozuměni, zda jste do studia zařazeni, a bude vám zaslána smlouva a faktura.  

Teprve po uhrazení poplatku a odevzdání příslušných vyplněných formulářů budete do studia řádně 

přijati.   

 

Na setkání s vámi se těší koordinátorky studia 

Ing. Eliška Hájková, JUDr. Hana Kulichová, Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 
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