
 

 

 

Zveme všechny zájemce z řad učitelů na seminář 

ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU III. 
akreditovaný MŠMT  č.j. MSMT- 2536/2013-201-72 ze dne 19.2.2013 
 

16. května 2013 
od 9 do 16 hodin v prostorách ZŠ Ostopovice 
 
Druhý seminář věnovaný školním zahradám je určen především pro pokročilejší 

účastníky. Budeme se věnovat návrhu a realizaci vrbových staveb v zahradě (např. 

tunel, chýše, paraván, treláž apod.).  

Prosíme účastníky semináře, aby si s sebou vzali pracovní oblečení, voděodolnou obuv a 
pracovní rukavice. Pracovat budeme za každého počasí! Zázemí budeme mít ve škole, i když 
v ní bude normální provoz. 
 

Lektoři: Ing. Dana Křivánková, Mgr. Petr Juráček, Mgr. Ivana Bláhová 

 

Cena semináře (částku je nutné uhradit předem): 
600 Kč (pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol) 
730 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH) 

 
Termín uzávěrky přihlášek a termín splatnosti je nejpozději do 9. května 2013. 

  
Přihlášku na seminář najdete zde.  
Program semináře a popis cesty na ZŠ Ostopovice najdete na druhé straně pozvánky. 
 

 

 
V případě jakýchkoli dotazů nebo 
problémů kontaktujte kontaktní 
osobu: 
Bc. Jana Dvořáčková  
E: jana.dvorackova@lipka.cz 
T:  543 420 823 

mailto:jana.dvorackova@lipka.cz


 

 

 

Program semináře:  

 

Workshop – Vrbové stavby ve školní přírodní zahradě 

8:30 – 9:00 Příjezd a prezence 

9:00 – 10.00 Seznámení s činností školy, projektem a představami o využívání zahrady, 
prohlídka školy 

  Petr Juráček – ZŠ a Ivana Bláhová - MŠ 

10:00 – 10:15 přestávka na kávu a převlečení do pracovního oblečení 

10:15 – 12:30 Prohlídka zahrady, návrh umístění a vlastní realizace vrbových prvků Dana 
Křivánková 

12:30 – 13:30 Oběd  

13:30 – 16:00 Dobudování vrbových prvků, Dana Křivánková 

 

 

Popis cesty na ZŠ Ostopovice 
 

Městskou hromadnou dopravou 

Z Brna se do Ostopovic dostanete: autobusem ze zastávky Osová, odjezd 8:32, příjezd 8:36. 
Vystupte na zastávce Ostopovice, branky. 

 

Autem 

Zde je odkaz na mapu pro ty, kteří budou cestovat autem: http://www.mapy.cz/s/6ng4.  
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