
Nabídka  

seminářů pro učitele a jiné   

pedagogické pracovníky ve školním roce 2018/2019 

 
Cílem seminářů Sluňákova 
• je prohloubit odborné znalosti a ukázat širší souvislosti životního 

prostředí a života člověka,  

• nabídnout praktické návody a náměty pro realizaci environmentální 
výchovy ve škole.  

• Některé semináře se věnují také obecným pedagogickým tématům, 
seznamují s různými směry a přístupy ve vzdělávání a výchově a 
podporují osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků. 

• Semináře a exkurze jsou zařazeny do systému dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků (DVPP) a jsou akreditovány u MŠMT.  

• Semináře jsou určeny především pro pedagogické pracovníky, přihlásit 
se mohou i zájemci z řad veřejnosti.  

Jak se přihlásit na seminář? 

• Před seminářem je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na webových 
stránkách Sluňákova (https://slunakov.cz/vzdelavani-pedagogu/). Po 
odeslání přihlášky Vám přijde potvrzovací email, že jste na seminář  
přihlášen/a. Po přihlášení, prosíme, neplaťte účastnický poplatek ihned, 
ale vyčkejte na email s výzvou k platbě, který přijde přibližně 1 měsíc 
před konáním semináře. Vaše přihláška je závazná, zrušit ji můžete 
pouze na emailu: jana.vyhnakova(et)slunakov.cz, nebo tel. 585 378 345.  

Jak se k nám dostanete 
• Z Olomouce autobusem MHD číslo 20 (zastávka Horka) nebo číslo 18 

(zastávka Horka, škola), případně vlakem do zastávky Horka nad 
Moravou (zastávka na znamení). Po vystoupení z autobusu či vlaku se 
vydáte pěšky (asi 15 minut) směr Skrbeň. Viz mapa níže. 

Kontakty:  

• koordinátorka seminářů, Ekoškola pro MŠ, ZŠ, SŠ: 
Karla Rulíková   tel: 585 388 206,  e-mail: karla.rulikova(et)slunakov.cz 

• koordinátorka sítě MRKEV, Mrkvička, objednávky 
metodických materiálů: 
Zuzana Janková tel: 585 154 711.e-mail:zuzana.jankova(et)slunakov.cz 

• odhlašování ze seminářů: 
Jana Vyhňáková tel: 585 378 345,e-mail:jana.vyhnakova(et)slunakov.cz 

• Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s., Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou  

IČ: 27784525,  DIČ: CZ27784525, č.účtu: 2581594001/5500 

www.slunakov.cz  

 
 

 

 

 

 



 

Nabídka seminářů na 1. pololetí  

Datum 
čas 

Název akce Místo konání popis akce Cílová 
skupina 

Lektor, realizátor Cena za 
účastníka 

25.9.2018  
 
9:15–15:30  

Ekoškola pro MŠ  
Start v novém 
školním roce 

Sluňákov Setkání učitelů mateřských škol zapojených do 
programu Ekoškola. Na semináři se zaměříme na to, 
jak nastartovat činnost Ekotýmu v novém školním 
roce, jak navázat na činnost v roce minulém, 
případně jak se vyrovnat se změnami v Ekotýmu i ve 
školce.  

MŠ Karla Rulíková, 
Simona Neprašová  

zdarma 

9.10.2018 
 
9:15–15:30 

Děti a bezpečné riziko 
ve školním prostředí 

Sluňákov + LMŠ 
Bažinka 

Seminář otevře otázku bezpečnosti děti při pohybu v 
přírodě, při práci s nástroji a materiály. Je dobré 
vystavovat děti nebezpečí ze zranění nebo je lepší je 
chránit a zajistit jim bezpečné prostředí. Využijeme 
zkušeností z lesních mateřských škol a podíváme se 
také na související legislativu. Součástí semináře 
bude exkurze do lesní mateřské školy Bažinka v 
Horce nad Moravou. 

MŠ, 1. 
stupeň 
ZŠ, 
pedagog
ové 
volného 
času 

Tereza Valkounová, 
Hana Matulíková  

Zdarma, 
hrazeno z 
projektu 

23.10.2018 
 
13:30–17:00 

Experimenty  
v mateřské škole aneb 
Když vana přetéká, 
volám Heuréka 

Sluňákov A jak to, že ta vana přetekla? Kdo byl Archimédes a 
na co přišel? Bezedné téma voda, tentokrát optikou 
badatele v mateřské škole. Pomocí příběhu se 
účastníci seznámí s Archimédovým zákonem a 
vyzkouší si, jak jde s daným tématem pracovat s 
předškolními dětmi. Vyzkoušíme si jednoduché 
pokusy s pomůckami, které najdeme pravděpodobně 
v každé kuchyni.   

MŠ Kateřina Jenešová 500 Kč, školy 
zapojené do 
programu 
MRKEV/Mrkvi
čka 450 Kč 

25.10.2018 
 
9:15–15:30 

Chystáme se na audit Sluňákov Seminář pro pedagogy mateřských škol, které se 
připravují nebo se budou připravovat na audit. 
Účastníci se seznámí s praktickými kroky, jak se na 
audit připravit, budeme pracovat s kritérii 
v souvislosti s metodikou 7 kroků. Účastníci získají 
praktické zkušenosti z auditů na MŠ a budou moci 
reflektovat vlastní práci v programu Ekoškola. 

MŠ Karla Rulíková, 
Simona Neprašová 

zdarma 

6.11.2018 
 
8:00–16:00 

Krajská konference 
EVVO pro ZŠ a SŠ 

Sluňákov V rámci konference se účastníci seznámí s 
aktualitami z oblasti EVVO  v Olomouckém kraji. Po 
společné úvodní části budou následovat praktické 
dílny zaměřené na různá témata. 

ZŠ, SŠ pořádá Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

zdarma 



7.11.2018 
 
8:00–16:00 

Krajská konference 
EVVO pro MŠ 

Sluňákov V rámci konference se účastníci seznámí s 
aktualitami z oblasti EVVO  v Olomouckém kraji. Po 
společné úvodní části budou následovat praktické 
dílny zaměřené na různá témata. 

MŠ pořádá Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

zdarma 

14.12.2018 
 
9:15–15:30 

Metody pro aktivní 
učení a aktivní 
vyučování  

Sluňákov Opakování úspěšného semináře z loňského roku. 
Praktický seminář, na němž lektor představí metody 
pro aktivní učení a aktivní vyučování. Seznámíme se 
především se skupinovými vyučovacími metodami, 
které podporují aktivní učení žáků, jako je hraní rolí, 
brainstorming, diskuse, debata, mentální mapy nebo 
kolečka. U jednotlivých metod lektor představí, jaké 
klíčové kompetence metoda rozvíjí, kde ji lze uplatnit 
ve výuce, jak je náročná na přípravu a především jak 
ji prakticky při výuce využít. Jednotlivé metody si 
sami vyzkoušíme.  

ZŠ Roman Musil 1 000 Kč 

17.1.2019 
 
9:15–15:30 

Jak být fit po celý 
školní rok 
 

Sluňákov Seminář poskytne účastníkům inspiraci na udržení 
mentální a fyzické kondice po celý školní rok, 
nabídne  techniky a tipy pro každodenní praxi, jak 
monitorovat svoji současnou kondici a najít zdroje 
pro zvýšení osobního energetického potenciálu. 

MŠ, ZŠ,  
SŠ 

Blažena Mačáková 1 000 Kč 

 

Dálší nabídka pedagogům 

Pedagogickým pracovníkům nabízíme konzultace k plánům EVVO, pomoc při řešení projektů, poradenství v oblasti Environmentální výchovy.  

Studentům můžeme poskytnout konzultace k diplomovým a seminárním pracím týkajících se této oblasti, vykonání odborné praxe.  

Ekoškola pro MŠ, ZŠ a SŠ  
Sluňákov je koordinátorem programu Ekoškola pro Olomoucký kraj a nabízí konzultace k programu přímo na školách, semináře, programy pro Ekotýmy šité na 
míru. Kontakt: Karla Rulíková, tel:585 388 206, e-mail: karla.rulikova(et)slunakov.cz. 

Síť M.R.K.E.V. a Mrkvička  
Sluňákov je krajským koordinátorem sítě M.R.K.E.V (Metodika a Realizace Komplexní Environmentální Výchovy) a její odnože pro mateřské školy Mrkvička. Jejich 
cílem je vytváření prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností. Kontakt: Zuzana Janková, tel:585 378 345,e-mail: zuzana.jankova(et)slunakov.cz. 

 



 

Areál  
Domu přírody 
Litovelského 
Pomoraví 

 
Aktuální nabídku akcí pro veřejnost 
v areálu Domu přírody sledujte na 
www.slunakov.cz. 

 

 

 

 

 


