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Odbor školství a mládeže Krajského úřadu  
Olomouckého kraje 

 

a 
 

spolupracující organizace 
 

 
SLUŇÁKOV – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.; 

Síť středisek ekologické výchovy PAVUČINA, z. s.; 
Český svaz ochránců přírody, Ekocentrum Iris; 

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace. 
 
 

Vás zvou na 

XVIII. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 

VÝCHOVY A OSVĚTY 2022 
 
 

určené pro ředitele a pedagogy základních a středních škol, středisek volného času, 
koordinátory EVVO Olomouckého kraje 

 
 

termín konání: 

středa 5. října 2022 
 

místo konání: 
SLUŇÁKOV – centrum ekologických aktivit města Olomouce, 

o. p. s. 
Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou 

 
 

 
 

Konference je finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje. 
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Konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu 
 

 
PROGRAM PRO ŘEDITELE, PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A 

STŘEDNÍCH ŠKOL, STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU 
 STŘEDA 5. 10. 2022 

 
 

8:00 – 8:30 hod. – prezence účastníků 
 
8:30 – 9:15 hod.  

 slavnostní zahájení zástupců Olomouckého kraje a Sluňákova – centra 
ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.;  
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – uvolněný člen Rady Olomouckého kraje; 
Ing. et Ing. Martin Šmída – uvolněný člen Rady Olomouckého kraje; 
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA – vedoucí odboru školství a mládeže Krajského 
úřadu Olomouckého kraje; 
Mgr. Michal Bartoš, Ph.D. – ředitel Sluňákova – centra ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s.; 

 realizace ekologické výchovy v Olomouckém kraji – dotační program 
určený na podporu realizace EVVO vyhlašovaný Olomouckým krajem a další 
aktivity v oblasti EVVO v Olomouckém kraji; 

 vyhlášení nominovaných Zelených škol Olomouckého kraje za školní rok 
2021/2022. 
 

9:15 – 10:00 hod. 
 prezentace aktivit oceněných Zelených škol Olomouckého kraje 

 
10:00 – 10:20 hod. – přestávka, sdílení zkušeností 
 
10:20 – 11:00 hod.  

 prezentace aktivit oceněných Zelených škol Olomouckého kraje 
            

 
11:00 – 12:00 hod 

 Mgr. Pavel Javůrek: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace – Zoo 
Olomouc – učebna pod širým nebem 
 
Ač se to na první pohled nemusí zdát, Zoologická zahrada Olomouc plní 
neodmyslitelnou roli v environmentálním vzdělávání. Skrze cílení na 
nejmladší generaci tak můžeme vytvářet kladný vztah k přírodě a životnímu 
prostředí. Představíme si edukačních programy, vzdělávací prvky a aktivity, 
osvětové akce pro veřejnost, příměstské tábory i další činnosti, kterým se 
věnujeme. 

 
12:00 – 13:00 hod. – oběd, sdílení zkušeností 
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13:00 – 14:00 hod. 
 

 Mgr. Petra Floderová: Český svaz ochránců přírody, Ekocentrum Iris – 
Bylinková dílna  
 
Vyrobíme voňavé mýdlo, pomádu na rty a nahřívací levandulový polštářek. 
Zjistíme, jaké bylinky se dají využít při tvoření s dětmi. Podíváme se na využití 
bylinek v kuchyni, ochutnáme různé druhy pesta. 

 
 

 Mgr. Romana Fialová, Mgr. Martina Kelarová: Sluňákov – centrum ekologických 
aktivit města Olomouce, o.p.s.  
 
My a klima – bude změna (2. stupeň ZŠ, SŠ) 
 

Proč ke změnám klimatu vlastně dochází? A co můžeme udělat my sami pro 
jejich zpomalení? V průběhu dílny představíme program, na který mohou přijet 
školní skupiny se žáky 8. a 9. ročníků základních škol a středních škol. Tento 
program zve ke společné poradě o našem světě, který se rychle proměňuje 
i v souvislosti s klimatickou změnou. Zjistíme, že každý může svými činy přispět 
jak ke zhoršení, tak naopak ke zlepšení situace. Nabídneme i metodickou 
inspiraci k možnostem zařazování tématu změn klimatu do výuky.  

 
 
 
 

14:00 hod. – závěr  

 
 


