Úvodní seminář Ekoškoly

Hana Vaněčková
Jsem učitelka na ZŠ a MŠ Povrly, kde koordinuji program Ekoškola a další
ak vity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce s ekotýmem
a daří se mi úspěšně podporovat jeho ak vity ve škole i mimo ni. Program
na škole koordinuji od samotného začátku, tedy od roku 2007. Své zkušenos s programem budu ráda sdílet s pedagogy z dalších zapojených škol.
Venuše Antoniszynová
Jsem učitelka na ZŠ A. Sochora Duchcov, kde koordinuji program Ekoškola
a vše co se týká EVVO. V programu jsme zapojeni již 10 let, v letošním
roce jsme získali 4.mezinárodní tul. Dlouhodobě spolupracujeme se ZŠ
Povrly, pomáháme si, radíme a inspirujeme se.
Rády vám pomůžeme dobře nastartovat program Ekoškola na vaší
škole!
O jaký typ podpory se jedná?
Úvodní seminář Ekoškoly.
Jakou podporu nabízím?
Cílem semináře je usnadnit zapojeným školám „rozjezd“ v programu
Ekoškola.
Pro koho je podpora určena?
Koordinátorům programu Ekoškola ze základních a středních škol, které
s realizací programu Ekoškola začínají a také novým koordinátorům z již
dříve zapojených škol.
V jakém období je možné si ji objednat?
Na seminář se lze přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře ve
vybraném termínu z aktuální nabídky termínů pro daný školní rok.

Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Seminář probíhá na ZŠ a MŠ Povrly nebo ZŠ A. Sochora Duchcov – aktuální místo konání semináře je uvedeno u termínu zvoleného objednávajícím učitelem z nabídky.
Délka semináře je 7 hodin – seminář probíhá od 9.00 do 14. 00 hodin.
Podmínkou realizace semináře je minimálně 8 přihlášených účastníků v
daném termínu.
Co učitel díky podpoře získá?
Účastníci semináře se seznámí s cílem, rolí učitele a rolí žáků v programu,
s metodikou programu doplněnou příklady z praxe z fungujících Ekoškol,
s nabídkou osvědčených pracovních materiálů programu. Zástupci zkušených Ekoškol jim prozradí též různé py a triky využitelné pro úspěšnou
realizaci programu
Jak to bude probíhat?
1. část semináře bude probíhat formou prezentace doplněnou interakvními úkoly a ak vitami ve skupinách. V průběhu prezentace budou k
dispozici ukázky materiálů fungujících Ekoškol.
2. část semináře bude probíhat formou prohlídky školy, která bude zaměřená na plnění konkrétních kroků metodiky programu.
V závěrečné čás semináře bude vyhrazen prostor pro dotazy účastníků a
také pro vzájemné sdílení.
Kde lze seminář objednávat?
Nabídku aktuálních termínů semináře naleznete na webových stránkách:
www.zspovrly.cz nebo www.zssochora.cz
Přihlásit na vybraný seminář se můžete na e-mailových adresách:
vaneckova@zspovrly.cz nebo venuse.zssochora@iskola.cz

Konzultace k programu Ekoškola

Věra Benešová
Jsem vychovatelkou ŠD a učitelkou Přírodovědy na venkovské malotřídní škole v Dobřívě u Rokycan. Mám dvace pě letou praxi a koordinuji
program Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální výchovou na
škole. Baví mě pracovat se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u
vás Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Osobní konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu Ekoškola se zaměřením na práci Ekotýmu.
Pro koho je podpora určena?
Učitelům základních škol a učitelům malotřídních škol zapojených do
Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří
chtějí konzultovat práci s Ekotýmem.
V jakém období je možné si ji objednat?
Termín konzultace lze objednat kdykoliv během školního roku mimo
prázdniny.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace probíhá na mé škole nebo na škole objednávajícího učitele,
trvá cca 1 – 2 hodiny.
Forma konzultace je rozhovor, může být doplněný o ukázku prostředí
školy, které se vztahuje k práci Ekotýmu.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci jakým způsobem pracovat s ekotýmem. Zpětnou vazbu k vlastním nápadům, jak Ekotým vést.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Věra ráda hledá nová řešení a zkouší nové věci. Je vždy ochotná předat
své zkušenos .“
Simona neprašová
“Návštěva školy, kde věra benešová vede svůj Ekotým, mě inspirovala a
povzbudila k další práci. Malí žáčci zde dělají spoustu ak vit, o kterých
jsou důkazy po celé škole. Věra je mo vuje svým nadšením tak, že kolikrát
předčí i starší dě . ”
Eva Bláhová, ZŠ Úprkova, Hradec Králové
„Školu Věry jsem osobně navš vil. Věra pracuje jako koordinátorka programu Ekoškola a v průběhu exkurze mě provedla školou a seznámila mě
s ak vitami, které s dětmi v rámci ekoškoly realizují. Na Věře bylo patrné
nadšení pro práci i ochota se se svými zkušenostmi podělit. Všem prvostupňovým školám exkurzi do ZŠ Dobřív doporučuji, určitě pro ně bude
inspirací k vymýšlení a realizaci vlastních nápadů.“
Honza Vr ška, ZŠ Jílové u Prahy

Eva Bláhová
Jsem učitelkou na ZŠ Úprkova Hradec Králové s dvanác letou praxí.
Koordinuji program Ekoškola již šestým rokem a další ak vity spojené s
environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu, kde rádi
připravujeme akce pro celou školu a snažíme se přispět ke zlepšení životního prostředí naší školy a okolí i vztahu mladých lidí k němu. Ráda vám
pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Exkurze na škole.

Exkurze na škole

Jakou podporu nabízím?
Exkurze na škole, která je již šestým rokem v programu Ekoškola a chystá
se na tře obhajobu tulu Ekoškola. Zaměříme se na informování o dění
v Ekoškole pro ostatní žáky a učitele, podobu a umístění Ekokodexu a
další kroky Ekoškoly.
Pro koho je podpora určena?
Pro učitele a žáky / studenty nebo pouze pro učitele (záleží na domluvě)
základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola nebo se chtějí inspirovat ak vitami jiné školy. Zároveň si mohou členové hostujícího Ekotýmu připravit otázky na domácí
žáky a společně vše prodiskutovat.
V jakém období je možné si ji objednat?
Exkurzi lze domluvit kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Exkurze a následná diskuse trvá cca 1-2 hod nebo dle domluvy, probíhá
na mé škole. Při exkurzi projdeme školu se zastavením na místech se
vztahem k programu. Při rozhovoru po exkurzi ráda odpovím na případné
dotazy sama nebo se žáky.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jak to chodí na fungující Ekoškole, nápady pro realizaci programu na vlastní škole, nabídku další spolupráce a využi další podpory –
konzultace, náslechy na schůzkách apod.

Jak to bude probíhat?
Exkurze proběhne formou procházky po škole se zastavením a povídáním
na místech se vztahem k programu. Potom může následovat diskuse,
rozhovor o realizaci programu na hostující škole nebo na tématech, která
budou návštěvníky zajímat.
Co je třeba předem připravit?
Domluvu o počtu návštěvníků, zaměření exkurze (nemusí být).
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Eva je ak vní a tvůrčí člověk, ochotný vždy pomoci a poradit.“
Simona Neprašová
Jak mě můžete kontaktovat?
blahova@zsuprkova.cz nebo na tel. čísle 603 176 738

Konzultace k programu Ekoškola

Eva Bláhová
Jsem učitelkou na ZŠ Úprkova Hradec Králové s dvanác letou praxí.
Koordinuji program Ekoškola již šestým rokem a další ak vity spojené s
environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu, kde rádi
připravujeme akce pro celou školu a snažíme se přispět ke zlepšení životního prostředí naší školy a okolí i vztahu mladých lidí k němu. Ráda vám
pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu. Během rozhovoru se budu
snažit pomoci vám zjis t, jak vyřešit danou otázku, nabídnu inspiraci pro
řešení nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.
Co je třeba předem připravit?
Téma a otázku, kterou chcete řešit.

O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Eva je ak vní a tvůrčí člověk, ochotný vždy pomoci a poradit.“
Simona Neprašová

Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu Ekoškola se zaměřením na první kroky
v programu, práci Ekotýmu, organizování akcí pro celou školu a další kroky Ekoškoly.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří
začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí konzultovat ak vity zmíněné v předchozím bodě.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole nebo
na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je rozhovor, případně
doplněný o ukázku prostředí školy, která se vztahují k práci Ekotýmu.
Co učitel díky podpoře získá?
Informace, jak vůbec s programem na škole začít, inspiraci, jakým způsobem pracovat s Ekotýmem, jak naplnit 7 kroků Ekoškoly, jak zorganizovat
akci pro celou školu. Zpětnou vazbu k vlastním nápadům, jak Ekotým
vést.

„Eva je zkušenou koordinátorkou programu Ekoškola ve své škole, Ekotým
se snaží vést k systema cké a samostatné práci, osobně jsem toho byl
svědkem na jedné jejich schůzce.“
Honza Vr ška, ZŠ Jílové u Prahy
Jak mě můžete kontaktovat?
blahova@zsuprkova.cz nebo na tel. čísle 603 176 738

Náslech na schůzce Ekotýmu

Eva Bláhová
Jsem učitelkou na ZŠ Úprkova Hradec Králové s dvanác letou praxí.
Koordinuji program Ekoškola již šestým rokem a další ak vity spojené s
environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu, kde rádi
připravujeme akce pro celou školu a snažíme se přispět ke zlepšení životního prostředí naší školy a okolí i vztahu mladých lidí k němu. Ráda vám
pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Náslech na schůzce Ekotýmu.
Jakou podporu nabízím?
S Ekotýmem se scházíme 1x za měsíc a nabízím podporu, kdy se můžete
zúčastnit naší schůzky. K náslechu můžete využít nabízený pozorovací list,
kde jsou navrhnuta témata pozorování.
Pro koho je podpora určena?
Pro učitele a žáky / studenty nebo pouze pro učitele (záleží na domluvě)
základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola nebo se chtějí inspirovat ak vitami jiné školy. Zároveň si mohou členové hostujícího Ekotýmu připravit otázky na domácí
žáky a po schůzce společně vše prodiskutovat.
V jakém období je možné si ji objednat?
Schůzky u nás ve škole se konají během vyučování vždy podle domluvy,
takže lze domluvit kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Schůzka trvá 45 minut (1vyučovací hodina) u nás na škole. Po náslechu
ještě přibližně 1 hodinu trvá následná diskuse. Náslechu se může zúčastnit učitel sám nebo po domluvě se skupinou členů svého Ekotýmu.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci k vedení schůzek Ekotýmu, rozdělení rolí v Ekotýmu, ak vity
k mo vaci žáků. Představu, jak to chodí na fungující Ekoškole, nápady
pro realizaci programu na vlastní škole, nabídku další spolupráce a využi
další podpory – konzultace, exkurze apod.

Jak to bude probíhat?
Náslech proběhne na schůzce Ekotýmu v době a místnos , kde se obvykle scházíme (místnost je dostatečně prostorná). Potom může následovat diskuse, rozhovor o realizaci programu na hostující škole nebo na
tématech, která budou návštěvníky zajímat a můžeme i provést školou se
zastavením na místech se vztahem k Ekoškole.
Co je třeba předem připravit?
Domluvu o počtu návštěvníků, otázky na Ekotým.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Eva je ak vní a tvůrčí člověk, ochotný vždy pomoci a poradit.“
Simona Neprašová
„Eva je zkušenou koordinátorkou programu Ekoškola ve své škole, Ekotým
se snaží vést k systema cké a samostatné práci, osobně jsem toho byl
svědkem na jedné jejich schůzce. Hospitace na schůzce jejího Ekotýmu
vás může mo vovat a inspirovat k zamyšlení nad svou dosavadní prací
s Ekotýmem pod novým úhlem pohledu a k hledání vlastní cesty.“
Honza Vr ška, ZŠ Jílové u Prahy
Jak mě můžete kontaktovat?
blahova@zsuprkova.cz nebo na tel. čísle 603 176 738

Konzultace k programu Ekoškola

Mgr. Dagmar Bouchalová
Jsem učitelkou 1. stupně na ZŠ Trávník 27 v Přerově. Ve školství pracuji 17
let. Jsem koordinátorkou programu Ekoškola a koordinátorkou EVVO. Zabývám se také přípravou a realizací dlouhodobých školních environmentálních projektů. Snažím se, aby Ekotýmáky a kolegy naše společná práce
zaujala, rozvíjela, obohacovala a užili jsme si u ní hezké a příjemné chvíle.
Myslím, že nás to ve škole společně prostě „baví“.
O jaký typ podpory se jedná?
Úvodní konzultace k programu Ekoškola.
Jakou podporu nabízím?
Úvodní konzultaci.
Pro koho je podpora určena?
Konzultace je určena základním a středním školám se zájmem o program
Ekoškola, nebo i těm, co s realizací programu začínají. Určena je koordinátorovi programu. Měla by přinést úvodní vhled, základní informace
propojené s praxí a zkušenostmi s dlouhodobou realizací programu,
odpovědi na otázky a pokusit se o společné nalezení řešení případných
problémů a úskalí.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci si lze objednat kdykoli během školního roku včetně přípravného týdne.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1,5 -2 hod. nebo dle domluvy a aktuálních potřeb.
Konzultace (rozhovor) na předem dohodnuté téma, může být doplněn
také prak ckou ukázkou a prohlídkou naší školy. Po vzájemné domluvě
může být i u Vás nebo na předem dohodnutém místě.
Co učitel díky podpoře získá?
V rámci úvodní konzultace možnost individuálně společně projít možná
úskalí a nejasnos týkající se realizace programu na vlastní škole, otázky a
odpovědi na konkrétní problém, společné hledání cesty a možných řešení
problémů.

Jak to bude probíhat?
Úvodní konzultace formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu. Během našeho rozhovoru
se budeme společně snažit vyřešit Vaši otázku či problém. Mohu Vám
pomoci najít možné varianty i inspiraci k řešení. Společně vybereme to
nejlepší pro Vás.
Co je třeba předem připravit?
Ke konzultaci téma a otázku, kterou chcete řešit.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Dagmar Bouchalovou znám z programu Ekoškola. Svým pozi vním
přístupem a organizačními schopnostmi dokáže namo vovat a vtáhnout
do různých ak vit nejen dě , ale i své kolegy a přátele. Akce, které s dětmi z Ekotýmu organizuje a kterých se pravidelně účastníme, se staly již
tradiční součás a velkou inspirací i našeho Ekoškolního plánu činnos .“
Mgr. Ivona Smrčková, koordinátorka programu Ekoškola na ZŠ Litovel
Jak mě můžete kontaktovat?
bouchalova@zstravnik.cz nebo na tel. čísle 608 467 366
či www.zstravnik.cz

Prezentace programu Ekoškola

Mgr. Dagmar Bouchalová
Jsem učitelkou 1. stupně na ZŠ Trávník 27 v Přerově. Ve školství pracuji 17
let. Jsem koordinátorkou programu Ekoškola a koordinátorkou EVVO. Zabývám se také přípravou a realizací dlouhodobých školních environmentálních projektů. Snažím se, aby Ekotýmáky a kolegy naše společná práce
zaujala, rozvíjela, obohacovala a užili jsme si u ní hezké a příjemné chvíle.
Myslím, že nás to ve škole společně prostě „baví“.
O jaký typ podpory se jedná?
Prezentace programu vedení školy a učitelům.
Jakou podporu nabízím?
Prezentaci programu Ekoškola.
Pro koho je podpora určena?
Prezentace je určena základním a středním školám se zájmem o program
Ekoškola, nebo i těm co s realizací začínají. Určena je vedení školy, koordinátorovi, učitelům. Měla by přinést úvodní vhled a základní informace
o programu propojené s praxí a zkušenostmi s dlouhodobou realizací
programu.
V jakém období je možné si ji objednat?
Prezentaci si lze objednat kdykoli během školního roku včetně přípravného týdne.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Prezentace trvá cca 1,5 -2 hod. nebo dle domluvy a aktuálních potřeb.
Probíhat může na naší škole nebo se rádi přijedeme podívat k Vám.
Prezentace může být doplněn také prak ckou ukázkou a prohlídkou naší
školy.
Co učitel díky podpoře získá?
V rámci prezentace: Základní informace k programu Ekoškola, vysvětlení
metodiky 7 kroků na příkladech z praxe, inspiraci k realizaci environmentálních ak vit, nové nápady, náměty do výuky.

Jak to bude probíhat?
Prezentace formou společného setkání učitelů, vedení školy apod. Program bude prezentován z čás mou osobou a část povedou žáci. V průběhu prezentace jsme samozřejmě připraveni odpovídat na Vaše otázky.
Co je třeba předem připravit?
K prezentaci vhodnou místnost, prostor k sezení. Dataprojektor a promítací plátno, tabule nebo ﬂipchart.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Dagmar Bouchalovou znám z programu Ekoškola. Svým pozi vním
přístupem a organizačními schopnostmi dokáže namo vovat a vtáhnout
do různých ak vit nejen dě , ale i své kolegy a přátele. Akce, které s dětmi z Ekotýmu organizuje a kterých se pravidelně účastníme, se staly již
tradiční součás a velkou inspirací i našeho Ekoškolního plánu činnos .“
Mgr. Ivona Smrčková, koordinátorka programu Ekoškola na ZŠ Litovel
Jak mě můžete kontaktovat?
bouchalova@zstravnik.cz nebo na tel. čísle 608 467 366
či www.zstravnik.cz

Konzultace k programu Ekoškola

Mgr. Jiří Filipi
Jsem učitelem v MŠ Brodek u Přerova s deví letou praxí. Koordinuji program Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Jsem
přesvědčen o kvalitách programu Ekoškola a rád přispěji k tomu, aby se u
vás Ekoškole dařilo.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Jiří dokáže hledat a najít podstatu „problému“, svým „mužským“ pohledem umí na věc nahlížet z více úhlů a inspirovat nápady. Pro mě byl v
Ekoškolce podstatným přínosem.“
Natália Toﬄová, MŠ Čeladenská beruška

O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.

Jak mě můžete kontaktovat?
forkiada@seznam.cz nebo na tel. čísle 777 251 979
či na www.msbrodekuprerova.cz

Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu Ekoškola.
Pro koho je podpora určena?
Konzultace je určena všem pedagogům mateřských škol zapojených do
programu Ekoškola.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku s výjimkou prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace formou rozhovoru trvá dle vzájemné domluvy (cca. 1 - 2 hod.)
a probíhá v mé škole nebo ve škole objednávajícího učitele.
Co učitel díky podpoře získá?
Při konzultaci získá učitel jiný pohled na svou situaci, inspiraci, povzbuzení.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou rozhovoru o předem domluveném tématu.
Během rozhovoru budeme hledat op mální řešení situace, v níž se nalézáte.
Co je třeba předem připravit?
Předem je třeba si připravit téma, oblast či otázku, které chcete řešit.

Workshop k programu Ekoškola

Mgr. Jiří Filipi
Jsem učitelem v MŠ Brodek u Přerova s deví letou praxí. Koordinuji program Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Jsem
přesvědčen o kvalitách programu Ekoškola a rád přispěji k tomu, aby se u
vás Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Workshop.
Jakou podporu nabízím?
Workshop k základní orientaci v programu Ekoškola.
Pro koho je podpora určena?
Workshop je určen všem pedagogům či celým pedagogickým sborům
mateřských škol zapojených do programu Ekoškola.
V jakém období je možné si ji objednat?
Workshop lze objednat kdykoli během školního roku s výjimkou prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Workshop trvá 4 hodiny. Místo bude speciﬁkováno vzhledem k účastníkům.
Co učitel díky podpoře získá?
Účas na workshopu získá učitel vhled do programu Ekoškola, inspiraci,
příklady z praxe a možnost prodiskutovat svá očekávání, obavy, nejasnos.
Jak to bude probíhat?
Účastníci workshopu se seznámí prostřednictvím ak vit a skrze prezentace z praxe se čtyřmi tématy Ekoškoly a bude jim představena metoda
sedmi kroků. Dále se dozví, jakým způsobem je možné získat mezinárodní
tul Ekoškola. Nedílnou součás workshopu bude prostor pro zodpovězení dotazů. Účastníci workshopu tak získají ucelenou představu o programu Ekoškola a náměty, jak ho prak cky realizovat.

Co je třeba předem připravit?
Účastníci by měly předem reﬂektovat své mo vace, svá očekávání a případně obavy vzhledem k realizování programu Ekoškola ve své škole.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Jiří dokáže hledat a najít podstatu „problému“, svým „mužským“ pohledem umí na věc nahlížet z více úhlů a inspirovat nápady. Pro mě byl v
Ekoškolce podstatným přínosem.“
Natália Toﬄová, MŠ Čeladenská beruška
Jak mě můžete kontaktovat?
forkiada@seznam.cz nebo na tel. čísle 777 251 979
či na www.msbrodekuprerova.cz

Seminář dobré praxe Ekoškola

Dana Hozová
Jsem učitelkou v ZŠ Hulíní s dvace letou praxí. Koordinuji program Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce
se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Seminář dobré praxe.
Jakou podporu nabízím?
Využi principu „sedmi kroků“ v praxi a začlenění EVVO do výuky.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, nejen
začínajícím, ale i pokročilým.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Seminář trvá cca 5 hod, probíhá na mé škole .Účastníci mají možnost prohlídky školy a školní zahrady, zároveň si mohou objednat oběd ve školní
jídelně.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem začlenit témata EVVO do výuky a zároveň nenásilnou formou seznámit žáky s principem „sedmi kroků“.
Jak to bude probíhat?
Během semináře si účastníci navzájem sdělí své příklady dobré praxe a
žáci z našeho ekotýmu představí náš dlouhodobý projekt „ třídních miniprojektů“ s využi m principu „sedmi kroků“. Učitelé budou mít prostor
pro diskuzi na dané téma a žáci si mezi m vyzkouší nějaké téma EVVO ve
smíšených skupinách rozpracovat na školní rok. Po polední přestávce seminář zhodno me a projdeme naši školu a zahradu, zaměříme se hlavně
na prvky EVVO.

Co je třeba předem připravit?
Příklad začlenění EVVO do výuky , který se osvědčil na Vaší škole.
Moje doporučení od kolegů učitelů
„Je organizačně velice schopná, variabilní a komunika vní kolegyně. Při
projektech je ﬂexibilní, vždy připravená poradit, předává mnoho zkušenos a velkou zásobu materiálů. Na naší škole je koordinátorkou EVVO a
projektu Ekoškola, spolupracuje se žákovským parlamentem. Vím, že se
na ni mohu obrá t s jakýmkoliv problémem.“
Mgr. Irena Janů, ZŠ Hulín
Kde lze seminář objednávat?
danahozova@seznam.cz nebo na tel. čísle 604 484 112

Konzultace k programu Ekoškola

Veronika Kozlová
Veronika Kozlová, učitelka, 8 let ředitelka MŠ Citov, školy s environmentální proﬁlací, koordinátor EVVO, koordinátor programu Ekoškola v pilotní i
následné realizaci programu, spolupracovník při tvorbě metodiky programu Ekoškola pro MŠ, mentor projektu Spirála (pedagogové MŠ), lektor
EVVO pro organizace DVPP

Jak to bude probíhat?
Společné hledání odpovědí na otázky, navedení učitele k možnému řešení
na jeho pracoviš , inspirace, příklad z vlastní praxe realizace tématu
konzultantem, zpětná vazba k vlastním nápadům, zhodnocení situace,
podmínek, vytvoření plánu pro realizaci kroku ve škole konzultujícího
(grow model).

O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.

Co je třeba předem připravit?
Otázku, kterou chcete řešit.

Jakou podporu nabízím?
Nabízím možnost jednorázové konzultace i opakovaných setkání, při řešení většího úkolu. Preferuji osobní formu konzultace na pracoviš mém, či
škole zájemce. Po dohodě můžeme volit i jiné prostředí a v případě krátkých konzultací k úzké oblas programu i formu e-mailovou. Využívám
vlastní příklady z praxe a vedení k společnému hledání návrhů řešení.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Veronika Kozlová mne již při prvním setkání zaujala svými odbornými
znalostmi a osobitým vystupováním. Inspirující jsou pro mě především její
zkušenos z analýzy a plánování jednotlivých témat programu Ekoškola
pro MŠ.“
Lenka Punčochářová, ZŠ a MŠ Oskava

Pro koho je podpora určena?
Učitelé mateřských škol, koordinátoři programu Ekoškola, učitelé mateřských škol, kteří řeší konkrétní otázky k realizaci programu Ekoškola.

„Ve Veronice Kozlové jsem objevil skvělého pedagoga, který na sobě neustále pracuje. Kdykoliv jsem se na ni obrá l s prosbou o pomoc, vždy mi ji
fundovaně a nezištně poskytla, teore cky i prak cky. Každé setkání s ní je
pro mne obohacením.“
Jiří Filipi, MŠ Brodek u Přerova

V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku s výjimkou prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Místo konzultace – pro první setkání je výhodné realizovat setkání v MŠ
Citov, následná setkání lze realizovat i na škole zájemce, eventuálně
v jiném prostředí Konzultace trvá 1 -2 hodiny podle obsáhlos otázky k
řešení. Konzultace je určena pro jednoho max. dva zájemce z jedné školy
společně.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem pracovat v programu Ekoškola a pomoc při
řešení konkrétních problémů.

Jak mě můžete kontaktovat?
veronika.kozlovka@post.cz nebo na tel. čísle 733 355 842

Náslech pedagogické praxe v MŠ

Veronika Kozlová
Veronika Kozlová, učitelka, 8 let ředitelka MŠ Citov, školy s environmentální proﬁlací, koordinátor EVVO, koordinátor programu Ekoškola v pilotní i
následné realizaci programu, spolupracovník při tvorbě metodiky programu Ekoškola pro MŠ, mentor projektu Spirála (pedagogové MŠ), lektor
EVVO pro organizace DVPP
O jaký typ podpory se jedná?
Náslech pedagogické praxe.
Jakou podporu nabízím?
Nabízím tuto možnost především pro oblast zapojení dě do procesu
plánování, vyhodnocování a reﬂexe. Tento přístup v naší MŠ není vázán
pouze na program Ekoškola, ale je využíván i běžně ve výuce. Druhou
oblas je pak náslech praxe při realizaci témat Ekoškoly ve výuce v daném
tema ckém bloku.
Pro koho je podpora určena?
Učitelé, kteří chtějí shlédnout par cipační principy práce s dětmi, eventuálně realizace tématu Ekoškoly ve výuce, mají zájem o obohacení vzdělávacích strategií v oblas EvV.
V jakém období je možné si ji objednat?
Termín závisí na domluvě a je možný v pracovních dnech školního roku,
případně je vázán na realizaci tématu ve výuce.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Náslech je plánován na 4 až 5 hodin, včetně rozboru a realizován bude
v MŠ Citov dopoledne od 8,00 do 13,00 hodin.
Co učitel díky podpoře získá?
Možnost cíleně pozorovat, jak pracují v jiné mateřské škole, vidět par cipační principy práce s dětmi a nahlédnout do realizace programu Ekoškola, náměty pro svoji práci v programu.

Jak to bude probíhat?
Pedagogové předem e-mailem obdrží záznamový pozorovací arch k
seznámení, který při náslechu umožňuje záznam a vede pozornost pedagoga směrem k demokra ckým principům práce s dětmi a k prolínání
Ekoškoly do života MŠ. Před samotným náslechem v procesu je krátce věnována pozornost prohlídce malé jednotřídní školy. Zájemci jsou přítomni
v pedagogickém procesu, jehož běžnou součás je třífázový model učení
a zapojení dě do plánování činnos v rámci TVP. V případě domluvy lze
domluvit náslech ve dnech realizace tématu Ekoškoly (téma cký blok).
Následuje reﬂexe pozorovacího záznamového archu, rozbor shlédnutých
principů a vzdělávacích strategií, zdroje v literatuře.
Co je třeba předem připravit?
Pročíst zaslaný pozorovací arch.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Veronika Kozlová mne již při prvním setkání zaujala svými odbornými
znalostmi a osobitým vystupováním. Inspirující jsou pro mě především její
zkušenos z analýzy a plánování jednotlivých témat programu Ekoškola
pro MŠ.“
Lenka Punčochářová, ZŠ a MŠ Oskava
„Ve Veronice Kozlové jsem objevil skvělého pedagoga, který na sobě neustále pracuje. Kdykoliv jsem se na ni obrá l s prosbou o pomoc, vždy mi ji
fundovaně a nezištně poskytla, teore cky i prak cky. Každé setkání s ní je
pro mne obohacením.“
Jiří Filipi, MŠ Brodek u Přerova
Jak mě můžete kontaktovat?
veronika.kozlovka@post.cz nebo na tel. čísle 733 355 842

Seminář k programu Ekoškola

Veronika Kozlová
Veronika Kozlová, učitelka, 8 let ředitelka MŠ Citov, školy s environmentální proﬁlací, koordinátor EVVO, koordinátor programu Ekoškola v pilotní i
následné realizaci programu, spolupracovník při tvorbě metodiky programu Ekoškola pro MŠ, mentor projektu Spirála (pedagogové MŠ), lektor
EVVO pro organizace DVPP
O jaký typ podpory se jedná?
Seminář „Jak na program EKOŠKOLA v mateřské škole“.
Jakou podporu nabízím?
Jednorázová ak vita určená pro větší skupinu učitelů současně, zaměřená
metodiku programu, na objasnění kroků programu a nabídku možných
ak vit z realizace.
Pro koho je podpora určena?
Pro učitele mateřských škol, kteří mají zájem vstoupit do programu Ekoškola.
V jakém období je možné si ji objednat?
Dle požadavků skupiny zájemců.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Třída školy či učebna vzdělávacího centra, pro skupinu 12 – 20 pedagogů
v rozsahu 4 hodin.
Co učitel díky podpoře získá?
Seznámí se s principy programu Ekoškoly, projde ak vní formou metodiku sedmi kroků, vytvoří a sdílí některé nápady k realizaci programu.
Jak to bude probíhat?
Seminář je postaven konstruk vis cky v třífázovém modelů učení.
Projdeme společně principy práce Ekoškolky, diskusi k Ekotýmu , ak vitu
GALERIE , témata ekoškoly, 7 kroků k ekoškole, video a fotoprezentace
ak vit z realizace tématu ve výuce v MŠ, Ekokodex, představení metodiky.

Co je třeba předem připravit?
Chuť pracovat na semináři ak vní formou
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Veronika Kozlová mne již při prvním setkání zaujala svými odbornými
znalostmi a osobitým vystupováním. Inspirující jsou pro mě především její
zkušenos z analýzy a plánování jednotlivých témat programu Ekoškola
pro MŠ.“
Lenka Punčochářová, ZŠ a MŠ Oskava
„Ve Veronice Kozlové jsem objevil skvělého pedagoga, který na sobě neustále pracuje. Kdykoliv jsem se na ni obrá l s prosbou o pomoc, vždy mi ji
fundovaně a nezištně poskytla, teore cky i prak cky. Každé setkání s ní je
pro mne obohacením.“
Jiří Filipi, MŠ Brodek u Přerova
Jak mě můžete kontaktovat?
veronika.kozlovka@post.cz nebo na tel. čísle 733 355 842

Konzultace k přípravě školní akce

Mgr. Simona Neprašová, Davle – Praha západ
Jsem OSVČ a zaměřuji se na výchovně pedagogické volnočasové ak vity.
Věnuji se programu Ekoškola a dalším ak vitám spojeným s environmentální výchovou. Pracuji, vymýšlím a tvořím s dětmi nejen v Ekotýmu a
ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Příprava celoškolní či větší akce.
Jakou podporu nabízím?
Pomoc a radu při přípravě celoškolní akce. Nabízím konkrétní návod a
kroky, jak takovou akci připravit, s kým spolupracovat a co neopomenout
a čeho se vyvarovat.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních škol, kteří chtějí podpořit a zviditelnit program
Ekoškoly projektovým dnem nebo celoškolní či větší akcí.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku. V době prázdnin po
předchozí dohodě.
Co učitel díky podpoře získá?
Návod a vyzkoušené postupy při přípravě celoškolní akce. Inspiraci, zpětnou vazbu k vlastním nápadům.
Jak to bude probíhat?
Příprava akce většího rozsahu je vždy dlouhodobější záležitos a proto
je potřeba počítat s několika schůzkami. Přípravu akce a její jednotlivé
body lze prodiskutovat, při osobním setkání, e-mailem, nebo telefonicky
a to na vašem či mém pracoviš . Záleží na vzájemné dohodě. Předem je
potřeba mít připravené téma a přibližný rozsah akce.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
“Simona Neprašová mi velmi pomohla, když jsem plánovala velkou akci
pro celou školu, kterou jsme pro ostatní dě chystali s Ekotýmem. Společně jsme připravily postup a Simona připomněla věci, na které si dát při
plánování akce pozor.”
Eva Bláhová, ZŠ Úprkova HK
„Simona má dlouholeté zkušenos s přípravou a koordinací rozsáhlých
environmentálně zaměřených akcí pro žáky a zaměstnance školy i pro veřejnost – např. s Ekofestem. Je ochotná své zkušenos sdílet s ostatními.
Může vás mo vovat k překonání případných dosavadních bariér a inspirovat vás k realizaci vlastní rozsáhlejší environmentální akce.“
Honza Vr ška, ZŠ Jílové u Prahy
Jak mě můžete kontaktovat?
sima@nepras.cz nebo na tel. čísle 603 283 708

Konzultace k programu Ekoškola

Mgr. Simona Neprašová, Davle – Praha západ
Jsem OSVČ a zaměřuji se na výchovně pedagogické volnočasové ak vity.
Věnuji se programu Ekoškola a dalším ak vitám spojeným s environmentální výchovou. Pracuji, vymýšlím a tvořím s dětmi nejen v Ekotýmu a
ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Osobní konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu Ekoškola se zaměřením na jednotlivé kroky Ekoškoly, včetně práce v Ekotýmu.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních škol zapojených do programu Ekoškola, kteří
začínají s realizací programu Ekoškola a těm, kteří chtějí konzultovat práci
s Ekotýmem.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku. V době prázdnin po
předchozí dohodě.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem pracovat v rámci projektu Ekoškola a jak pracovat s Ekotýmem. Zpětnou vazbu k vlastním nápadům, jak Ekotým vést.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru na mém či vašem pracoviš . Trvá cca 1 – 2 hodiny, nebo dle domluvy. Předem e-mailem nebo
telefonicky se domluvíme na tématu. Během rozhovoru se budu snažit
pomoci vám zjis t, jak vyřešit danou otázku, nabídnu inspiraci pro řešení
nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.
Co je třeba předem připravit?
Téma a otázku, kterou chcete řešit.

Jak mě můžete kontaktovat?
sima@nepras.cz nebo na tel. čísle 603 283 708

Konzultace k programu Ekoškola

Mgr. Věra Pavlátová
Jsem zástupce ředitele, koordinátorka EVVO a ŠVP na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov, s dvace letou praxí. Koordinuji program Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální výchovou, dále se věnuji
psaní a realizaci celoškolních projektů různého zaměření. Mám již zkušenos se spoustou výzev a grantů, zejména environmentálně zaměřených.
Baví mě také práce se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u vás
Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace, seminář.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace či seminář k realizaci programu Ekoškola se zaměřením EV ve
výuce, projektová výuka.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly. Cílem
podpory je poradit s 5. krokem EKOŠKOLY (EV ve výuce) a zároveň poradit
s vhodnou formou naplnění témat Environmentální výchovy v rámci ŠVP,
nejlépe formou projektů a projektových dnů.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin,
termín semináře bude vypsán a uveřejněn na stránkách Sdružení Tereza
www.terezanet.cz i na www.bgbzs.cz.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
1. Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole
nebo na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je rozhovor,
případně doplněný o ukázku prostředí školy, která se vztahují k práci
Ekotýmu.
2. Seminář trvá cca 4 - 5 hodin, probíhá na mé škole.
Formy práce: brainstorming, myšlenková mapa, prezentace, ak vity, skupinová práce, diskuse, osobní konzultace

Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem tvořit a realizovat projekty. Zpětnou vazbu k
vlastním nápadům. Výsledkem podpory by mělo být to, že si učitel bude
schopen sám na určité téma napsat anotaci a harmonogram projektu a
bude vědět, kde případně získat potřebné ﬁnance na realizaci.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu. Během rozhovoru se budu
snažit pomoci vám zjis t, jak vyřešit danou otázku, nabídnu inspiraci pro
řešení nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.
Termín semináře bude vypsán a uveřejněn na stránkách Sdružení Tereza
h p://www.terezanet.cz/ i na www.bgbzs.cz Struktura semináře je již
popsána výše.
Co je třeba předem připravit?
Téma a otázku, kterou chcete řešit.
Moje doporučení od kolegů učitelů
“Paní učitelka Nová umí vést Ekotým tak, že jsou žáci opravdu samostatní. Je ochotná předávat inspiraci a ukázat, jak najít vlastní cestu k vedení
žáků”
Vladimír Hodný, ZŠ Výborná
“Jana mi pomohla vyřešit můj dlouhodobý problém s podporou samostatnos žáků. Díky jejím otázkám jsem se konečně podívala na své počínání
zcela nově.”
Radmila Novotná, ZŠ Skvělá
Jak mě můžete kontaktovat?
pavlatova@bgbzs.cz nebo na tel. čísle 731 410 406
či na www.bgbzs.cz/nabidkamentori

Lenka Punčochářová
Učím na MŠ v Oskavě. S dětmi pracuji již dvacet let. Jelikož se naše škola
nachází v krásném prostředí a máme k přírodě blízko, rozhodli jsme se
v roce 2013 zapojit do programu Ekoškola. Patříme mezi pilotní školy při
testování metodiky tohoto programu. Práce mě nadchla. Ráda se s Vámi
podělím o zkušenos a nápady z Ekoškolky.
Jakou podporu nabízím?
Exkurze na MŠ zapojené v programu Ekoškola pro MŠ.
Pro koho je podpora určena?
Učitelům mateřských škol, kteří mají zájem o práci v programu Ekoškola,
hledají inspiraci a nápady.

Exkurze na MŠ

V jakém období je možné si ji objednat?
Exkurzi lze objednat v průběhu školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Předem domluvíme termín, začátek exkurze (preferuji čas 15,00hod. a
později), délku setkání (standardní 2 hodiny). Účastnit se mohou jednotlivci i skupinky pedagogů. Telefonicky nebo e-mailem si upřesníme obsah
exkurze. O co máte konkrétně zájem.
Exkurze proběhne formou prohlídky školní zahrady, budovy, jejího vybavení a zařízení, případně pomůcek a materiálů realizace sedmi kroků
Ekoškoly.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci z prostředí Ekoškoly a mo vaci pro svou další práci.
Jak to bude probíhat?
Standardní exkurze obsahuje základní informace o předškolním zařízení,
prohlídku školní zahrady s přírodními prvky, prohlídku budovy MŠ se zaměřením na environmentální vzdělávání a kroky Ekoškolky, ukázku materiálů, postřehy z praxe.
Vaše dotazy budou zodpovězeny průběžně při jednotlivých fázích exkurze, případně si můžete dělat poznámky a ptát se na závěr v diskuzi. Při
zpětné vazbě budu ráda za Vaše postřehy.

Co je třeba předem připravit?
Předem bych ráda znala Vaše očekávání od exkurze. Přivezte si přezůvky a
psací potřeby na své poznámky.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Lenka Punčochářová je pro mne typem člověka respek ve pedagoga,
který přistupuje odpovědně ke své práci, zajímá se o nové trendy a nebojí
se je ve své mateřské škole zavádět. Její dlouholeté zkušenos a odhodlání k hledání nových cest jsou dle mého názoru zárukou, že tomu, kdo se
na ni obrá , dovede účinně pomoci.“
Jiří Filipi, MŠ Brodek u Přerova
„Lenka Punčochářová, má velmi podnětné nápady pro zapojení rodičů do
činnos , z konzultací jsem došla k názoru, že je pro ni důležité dostat se
k tématu do hloubky a ne jen na povrch, což je pro mne velmi mo vující.“
Natália Toﬂová, MŠ Čeladenská beruška
Jak mě můžete kontaktovat?
LenkaPun@seznam.cz nebo na tel. čísle 734 746 881
či na www.zsoskava.cz

Seminář dobré praxe Ekoškola

Ivona Smrčková
Jsem učitelkou na ZŠ s dvace letou praxí. Na škole koordinuji environmentální výchovu a program Ekoškola. Ráda se s Vámi podělím o
náměty, jak pracovat s žáky na tématu Odpady,jak postupně realizovat
změny ve třídách v souladu s udržitelným životem, jak předcházet vzniku
odpadu a využívat recyklovatelné složky odpadu ve škole.
O jaký typ podpory se jedná?
Seminář Dobré praxe Ekoškoly.
Jakou podporu nabízím?
Seminář o tom, jak pracovat s žáky na tématu Odpady.
Pro koho je podpora určena?
Učitelům základních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací
programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí získat náměty a inspiraci
k začlenění tématu Odpady do plánu činnos Ekoškoly.
V jakém období je možné si ji objednat?
Seminář lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Seminář trvá cca 5 hodin a probíhá na mé škole. Je určen pro pedagoga a 3-4 členy Ekotýmu. Žáci budou vtaženi do několika ak vit, součás
semináře je výtvarná dílna, výstavka výrobků z odpadových materiálů a
prostředí školy, které se vztahuje k tématu Odpady.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jak pracovat s žáky na tématu Odpady ve třídách, metodický
materiál s ak vitami, které si na semináři žáci vyzkouší, fotograﬁe s metodickým postupem výroby vystavených výrobků z odpadového materiálu.
Jak to bude probíhat?
Na semináři se sejdou zástupci Ekotýmů z více škol. Prostřednictvím různých ak vit načerpají inspiraci z jiných škol, seznámí se s fungujícím třídním miniprojektem o minimalizaci odpadu na naší škole, žáci si vyzkouší

šetrné nakupování a s odpadovým materiálem budou tvořit v odpadové
dílně.
Co je třeba předem připravit?
Pro vzájemné sdílení v úvodní ak vitě si žáci předem připraví stručný popis a hodnocení jedné vydařené školní akce, která proběhla na vaší škole
v rámci tématu Odpady.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Paní učitelku znám jako op mis ckou a příjemnou osobu, která je vždy
ochotna pomoci a poradit. Své znalos o problema ce Ekoškoly plně
využívá ve své praxi a dále se v této oblas vzdělává. Spolupracovala i
se zahraničními Ekoškolami. Její zkušenos a rady určitě budu využívat i
v naší Ekoškole.“
Mgr. Dana Hozová, ZŠ Hulín
Kde lze seminář objednávat?
smrckova@zsjl.cz nebo na tel. čísle 775 289 205

Konzultace k programu Ekoškola

Natália Toﬂová
Jsem učitelkou a ředitelkou MŠ Čeladenská beruška s dvace letou praxí.
Zaměřujeme se cíleně na environmentální téma ku předškolního věku.
Koordinuji program Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální
výchovou. Ráda bych vás inspirovala příklady z praxe, kdy jsme ověřovali
metodiku pro Ekoškolky a hledali způsoby, jak nejefek vněji dojít k cíli.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu Ekoškola a k jednotlivým krokům.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům mateřských zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku po domluvě i o
prázdninách.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy a potřeby, probíhá na
mé škole (do ledna 2016) nebo na škole objednávajícího učitele. Forma
konzultace je rozhovor, s možnos zhlédnu materiálů k tématu ( fotograﬁe, příklady realizovaných činnos ).
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci jakým způsobem realizovat jednotlivé kroky Ekoškolky, informace o zkušenostech z jiných mateřských škol. Zpětnou vazbu k vlastním
nápadům.
Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu. Během rozhovoru se budu
snažit pomoci vám zjis t, jak vyřešit danou otázku, nabídnu inspiraci pro
řešení nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.

Co je třeba předem připravit?
Téma a otázku, kterou chcete řešit.
Jak mě můžete kontaktovat?
natalia.toﬂova@gmail.com nebo na tel. čísle 608 265 413
či na www.beruska.celadna.cz

Seminář k programu Ekoškola

Natália Toﬂová
Jsem učitelkou a ředitelkou MŠ Čeladenská beruška s dvace letou praxí.
Zaměřujeme se cíleně na environmentální téma ku předškolního věku.
Koordinuji program Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální
výchovou. Ráda bych vás inspirovala příklady z praxe, kdy jsme ověřovali
metodiku pro Ekoškolky a hledali způsoby, jak nejefek vněji dojít k cíli.
O jaký typ podpory se jedná?
Seminář.
Jakou podporu nabízím?
Seminář v délce 4-8 mi hodin, který bude veden formou prezentace,
pracovní tvořivé dílny i formou diskuze a bude orientován na jednotlivé
kroky Ekoškolky.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům mateřských zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola.
V jakém období je možné si ji objednat?
Seminář lze objednat kdykoli během školního roku po domluvě i o prázdninách.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Seminář trvá cca 4-8 vyučovacích hodin, probíhá na mé škole (do ledna
2016) nebo na škole objednávajícího učitele, nebo v jiném (např. pronajatém) prostoru.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci jakým způsobem realizovat jednotlivé kroky Ekoškolky, informace o zkušenostech z jiných mateřských škol, náměty pro přípravu jednotlivých kroků Ekoškolky. Zpětnou vazbu k vlastním nápadům. Možnost sdílet
své zkušenos .

Jak to bude probíhat?
Předem e-mailem nebo telefonicky se domluvíme na termínu, popř. na
tématu, na které se chcete zaměřit více. Forma semináře je prezentace
s ukázkami realizovaných činnos a s pracovní dílnou, kde si účastníci
budou moci připravit podklady pro jednotlivé kroky na základě získaných
informací. V průběhu semináře se budeme zastavovat u problema ckých
pasáží, hledat varianty řešení (nové i osvědčené z praxe) tak, abyste po
absolvování semináře mohli získané poznatky přenášet ihned do praxe.
Co je třeba předem připravit?
Otázky, které chcete zodpovědět, dostatečný počet účastníků, nejlépe
z více školek.
Jak mě můžete kontaktovat?
natalia.toﬂova@gmail.com nebo na tel. čísle 608 265 413
či na www.beruska.celadna.cz

Konzultace k programu Ekoškola

Hana Vaněčková
Jsem učitelkou na 2. stupni ZŠ a MŠ Povrly. Na této škole učím 15. rokem
a koordinuji zde program Ekoškola i další ak vity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce s ekotýmem a daří se mi úspěšně podporovat jeho ak vity ve škole i mimo ni. Program na škole koordinuji od
samotného začátku. Prostřednictvím svých zkušenos vám ráda pomohu,
aby se u vás Ekoškole dařilo.
O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.
Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu Ekoškola.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří
začínají s realizací programu Ekoškola a narazí na nějaký problém, ať už
při práci s ekotýmem nebo v některém z kroků realizace programu.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci lze objednat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace trvá cca 1 - 2 hod, nebo dle domluvy, probíhá na mé škole,
případně na škole objednávajícího učitele. Forma konzultace je rozhovor,
který je možné doložit objednávajícím učitelem materiály související s
daným problémem.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem pracovat v programu Ekoškola, jako např. jak
provést analýzu, sestavit plán, jak zapojovat do programu veřejnost, jak
pracovat s ekotýmem aj. Učitel zároveň získá zpětnou vazbu k vlastním
nápadům v rámci realizace programu.

Jak to bude probíhat?
Konzultace probíhá formou společného rozhovoru. Předem e-mailem
nebo telefonicky se domluvíme na tématu. Během rozhovoru se budu
snažit pomoci vám zjis t, jak vyřešit danou otázku, nabídnu inspiraci pro
řešení nebo vám pomůžu najít nejlepší řešení z vašich nápadů.
Co je třeba předem připravit?
Téma a otázku, kterou chcete řešit.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
„Paní učitelka Vaněčková umí pro práci v ekotýmu nadchnout mnoho dě .
Do ak vit Ekoškoly účinně zapojuje i ostatní dě školy a pedagogy. Učitelům prvního stupně poskytuje konzultace k učivu prvouky a přírodovědy,
seznamuje je s možnými metodami práce, které výuku obohacují. Velmi
efek vní a dětmi oblíbená je i terénní výuka, kterou paní učitelka Vaněčková pro učitele připravuje a s nimi ji i realizuje.“
Ivona Hamplová, učitelka ZŠ a MŠ Povrly
Jak mě můžete kontaktovat?
vaneckova@zspovrly.cz

Konzultace k programu Ekoškola

Jan Vr ška
30 let jsem učil na základní škole ve Vraném nad Vltavou, od školního
roku 2015/16 učím v ZŠ Jílové u Prahy. Přes 20 let jsem vedl přírodovědný oddíl Nezmaři a z jeho odchovanců založil ekocentrum Zvoneček. Do
programu Ekoškola jsem zapojen od roku 2005, celou tu dobu jsem byl
školním koordinátorem tohoto programu i dalších environmentálních akvit školy i ekocentra.Rád pracuji s dětmi a snažím se u nich rozvíjet pocit
odpovědnos za vlastní chování a rozhodování, rád je mo vuji a podporuji jejich ak vity. Budu se snažit využít svých zkušenos k tomu, abych vám
pomohl při nejasnostech a nesnázích, které mohou nastat při realizaci
programu ve vaší škole.

Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem pracovat s Ekotýmem a s metodikou 7 kroků,
také zpětnou vazbu k vlastním nápadům.

O jaký typ podpory se jedná?
Konzultace.

Co je třeba předem připravit?
Téma a otázku, kterou chcete řešit.

Jakou podporu nabízím?
Konzultace k realizaci programu Ekoškola se zaměřením hlavně na práci
Ekotýmu a na realizaci 7 kroků metodiky.

Moje doporučení od kolegů učitelů:
“Honza Vr ška je velkou inspirací pro všechny pedagogy, kteří vedou na
škole Ekotým nebo parlament. Velmi mi pomohl při práci na rolích v Ekotýmu, navrhl několik ak vit a postupů, jak na to. A nenápadně upozornil
na chyby. Děkuji.”
Eva Bláhová, ZŠ Úprkova Hradec Králové

Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří
začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí konzultovat práci s Ekotýmem, či si potřebují ujasnit obsah a realizaci 7 kroků
metodiky.
V jakém období je možné si ji objednat?
Konzultaci je možno realizovat kdykoli během školního roku vyjma prázdnin.
Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Konzultace může probíhat elektronicky formou emailů, případně osobně formou rozhovoru na mé škole – v tomto případě trvá konzultace dle
domluvy (cca 1 – 2 hodiny) a může být doplněna o ukázku ak vit školy,
které souvisejí s tématem konzultace.

Jak to bude probíhat?
V obou nabízených typech konzultace bude vaším úkolem zformulovat a
sdělit mi problém, který máte zájem řešit či otázky, na které chcete najít
odpovědi.
Během našeho kontaktu se pak budu snažit pomoci vám zjis t, jak daný
problém vyřešit, nabídnu inspiraci pro jeho řešení nebo vám pomůžu
najít nejlepší řešení z vašich nápadů.

Jak mě můžete kontaktovat?
honza.vr ska@centrum.cz

Náslech v hodině Ekoškoly

Jan Vr ška
30 let jsem učil na základní škole ve Vraném nad Vltavou, od školního
roku 2015/16 učím v ZŠ Jílové u Prahy. Přes 20 let jsem vedl přírodovědný oddíl Nezmaři a z jeho odchovanců založil ekocentrum Zvoneček. Do
programu Ekoškola jsem zapojen od roku 2005, celou tu dobu jsem byl
školním koordinátorem tohoto programu i dalších environmentálních akvit školy i ekocentra.Rád pracuji s dětmi a snažím se u nich rozvíjet pocit
odpovědnos za vlastní chování a rozhodování, rád je mo vuji a podporuji jejich ak vity. Budu se snažit využít svých zkušenos k tomu, abych vám
pomohl při nejasnostech a nesnázích, které mohou nastat při realizaci
programu ve vaší škole.
O jaký typ podpory se jedná?
Hospitace na náslechové učební jednotce týkající se témat Ekoškoly.
Jakou podporu nabízím?
Hospitaci na ukázkové náslechové učební jednotce týkající se vybraného
tématu Ekoškoly s následným rozborem a pohospitačním rozhovorem.
Pro koho je podpora určena?
Všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu Ekoškola, kteří chtějí získat nové zkušenos se zařazováním témat Ekoškoly
do výuky, se zadáváním práce, volbou ak vit a metod, kladením otázek,
ak vizací žáků, rozdělením rolí a jejich naplňováním v rámci vybraného
tématu Ekoškoly.
V jakém období je možné si ji objednat?
Nabídka hospitace bude zveřejněna v nabídkovém listu nejméně 1 měsíc
před realizací náslechové učební jednotky s uvedením tématu, výstupů
a cílů, časového rozsahu (1 – 2 vyučovací hodiny) a věku dě . Zájemci
o hospitaci se mohou objednat na kontaktním e-mailu – v objednávce
uvedou jméno, školu a to, co chtějí na hospitaci sledovat.
Maximální počet hospitujících na jedné učební jednotce je 4, evidováni
budou podle pořadí přihlášení. Všem zájemcům objednávku obratem potvrdím s uvedením, zda ji přijímám, či zda ji musím z kapacitních důvodů
odmítnout.

Kde, jak dlouho a za jakých podmínek probíhá?
Hospitace na náslechové učební jednotce probíhá na mé škole v rozsahu
1-2 vyučovací hodiny + je potřeba počítat s cca 1 hodinou na rozbor a
pohospitační rozhovor.
Co učitel díky podpoře získá?
Inspiraci, jakým způsobem ve výuce realizovat témata Ekoškoly, jak formulovat výstupy a poskládat učební jednotku tak, aby směřovala k jejich
naplňování, jak ak vovat žáky, jak zadávat práci a klást otázky, …
Jak to bude probíhat?
Hospitující se na místo, kde bude učební jednotka realizována, dostaví
včas, aby nerušil, v průběhu si bude dělat poznámky (může využít předpřipravený záznamový protokol), může fotografovat i pohybovat se po
třídě a sledovat práci dě , nesmí ale nadměrně rušit žáky při práci.
V rámci ponáslechového rozboru vyhodno m učební jednotku ze svého
pohledu a formou řízeného rozhovoru, budu ch t od hospitujících získat
zpětnou vazbu zaměřenou na to, zda během hospitace viděli to, co potřebovali, zda je něco inspirovalo, zda a jak je něco z toho, co zaznamenali
přenosné do jejich školy apod. Bude mě též zajímat, jaké připomínky a
návrhy k učební jednotce mají oni sami. V případě zájmu a dostatku času
může následovat exkurze po škole.
Co je třeba předem připravit?
Objednat se, připravit si záznamový protokol.
Moje doporučení od kolegů učitelů:
“Honza umí vést Ekotým tak, že jsou žáci opravdu tvůrčí a samostatní.
Práci s Ekotýmem má velice dobře připravenou a promyšlenou. Vždy rád
pomůže a předá své zkušenos .“
Simona Neprašová
Jak mě můžete kontaktovat?
honza.vr ska@centrum.cz

