
Konvička 2018
Konference k  environmentáln í  výchově v  MŠ 

Příroda – školka pod širým nebem

18. října 2018 | 8.00–16.00 hod.
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Přijďte se inspirovat a nadchnout pro venkovní učení v MŠ! Jsou dnes děti venku 
v přírodě ohrožený druh? Pojďme společně nahlédnout, jak se mění dětství dnešních 
dětí, jak z něj mizí čas venku, obyčejné hračky i jednoduché hry. Pojďme společně 
hledat způsoby, jak můžeme kontakt s přírodou a svobodnou hru v mateřských 
školách podpořit. 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.



Program 
Dopolední část programu je tvořena několika přednáškovými 
bloky. Odpoledne se můžete zúčastnit vybrané dílny – a bude-li 
nám přát počasí, bude se konat venku. 

Přednášky 
POTŘEBUJÍ DNEŠNÍ DĚTI HRANÍ VENKU?  – Justina Danišová, Tereza, vzdělávací 
centrum
Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro zdravý rozvoj dětí? Má i v dnešní době smysl nechat 
děti si venku jen tak volně hrát? Neztrácí se tím drahocenný čas pro skutečný vedený rozvoj dětí? Co 
o tom opravdu víme na základě vědeckých výzkumů a zkušeností? Co můžeme udělat, aby dnešní 
děti byly venku více a měly čas pro své vlastní svobodné hraní?  

ŠKOLNÍ ZAHRADA JAKO PROSTOR PRO SVOBODNÝ ROZVOJ – David Dvořák, 
Fakultní MŠ se speciální péčí, Praha
Objevme katalog hraček a her, které nabízí příroda. Stačí vyrazit ven nebo jen posbírat a hrát si s 
přírodninami pod střechou. Sdílejme nápady, jak proměnit okolí školky v laboratoř, ateliér, knihovnu 
i dílnu. Otestujme nápady pro předškoláky i nejmenší badatele. Zažijme různorodost objevů, tvoření 
i svobodného hraní venku.

JAKOU INSPIRACI PŘINÁŠEJÍ LESNÍ MŠ? – Tereza Valkounová, Asociace lesních 
mateřských škol
Lesní mateřské školy vstupují do rejstříku MŠMT. Mají vlastní definici ve školském zákonu i upravenou 
hygienickou vyhlášku. Tereza Valkounová, která za Asociaci lesních MŠ tyto podmínky vyjednávala, 
vás seznámí s tím, jak to prakticky vypadá a jaká je vize dalšího směřování lesních MŠ pro podporu 
EVVO v ČR.

* Dílny budou probíhat venku, zvolte proto pohodlné oblečení do terénu.

Dílny 
OTEVŘENÁ ZAHRADA PRO PEDAGOGY A DĚTI MŠ  
Helena Peřinová, Otevřená zahrada Nadace Partnerství

JAK NA BADATELSTVÍ S NEJMENŠÍMI 
Martin Kříž, SEV Chaloupky

ZAHRADA JAKO UČEBNA V MŠ POD ŠPILBERKEM 
Michaela Bechníková, MŠ Pod Špilberkem

NÁVŠTĚVA LESNÍCH MŠ 
Renata Čechová, Jiří Nešpor, Lipka

JAK ROZVÍJET DĚTSKOU (SVOBODNOU) HRU VENKU 
Justina Danišová, Tereza

Cena
• 700 Kč pro pedagogy 

• 600 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě 
MRKVIČKA v JMK 

• 850 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH) 

Konferenci je možné zařadit do šablon (viz příloha č. 3 výzvy č. 02_18_063 
Šablony II, aktivita g) polytechnická výchova).

Kontaktní osoba:  
Helena Nováčková, tel. 730 179 414, helena.novackova@lipka.cz

Více informací a přihlášku najdete  
také na www.lipka.cz/konvicka

http://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=550
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