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LIPKA SE STARÁ O DĚTI ZDRAVOTNÍKŮ I POLICISTŮ 
 

Covid-19 se šíří a školy jsou zavřené. Podobně jako na jaře i teď se Lipka stará o děti, jejichž 
rodiče pracují jako lékaři, záchranáři, zdravotní sestry nebo policisté. Opět se dohodla na 
využití prostor VIDA! science centra v Brně. 
 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno je pověřena Jihomoravským krajem 
poskytováním nezbytné péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních 
sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví či 
příslušníci ozbrojených sil a dalších složek působících v Jihomoravském kraji. 
 
„Podobně jako v první vlně pandemie jsme se dohodli na spolupráci s organizací VIDA! science 
centrum a v jejích prostorách od 19. října o děti pečujeme,“ uvedla ředitelka Lipky Hana 
Korvasová. 
 
Dopoledne se děti věnují distanční výuce, jako by se učily doma. 
 
„S prvňáky i druháky jsme společně online, protože to sami nezvládají. Potom s nimi procvičujeme 
a píšeme úkoly. Vše za přísných hygienických opatření,“ popsala lektorka Lipky Alena Uhříčková. 
 
Odpoledne děti tráví volný čas zábavnými aktivitami v učebnách, v hravé expozici VIDA! nebo 
venku. Pracují ve skupinách, v každé z nich musí být maximálně 15 dětí. Po celou tu dobu se jim 
opět věnují zkušení pedagogové volného času. 
 
„Může se stát, že budeme muset rozšířit kapacity a zajistit hlídání i na pracovištích Lipky – na 
Jezírku v Soběšicích, na Lipové v Pisárkách nebo v Rozmarýnku v Jundrově. Uvidíme, jak se bude 
situace dále vyvíjet,“ doplnila Hana Korvasová. 
 
Péči o děti zajišťují pedagogové Lipky ve spolupráci s pracovníky VIDA! science centra každý 
pracovní den od 7 do 17 hodin v budově VIDA! science centra v ulici Křížkovského 12 v Brně. 
 
Přihlašování dětí je možné přes registrační systém: https://vida.cz/detskeskupiny. 

 
Kontakty: 
Hana Korvasová, ředitelka Lipky, hana.korvasova@lipka.cz, 737 478 188 
Alena Uhříčková, pedagog Lipky, alena.uhrickova@lipka.cz, 731 714 962 
Další podrobnosti o programu sdělí Ondřej Medek z VIDA! science centra: 
tabor@vida.cz, 775 384 325 

 
Lipka je školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Patří mezi největší a nejstarší 
organizace v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. 
Školám a školkám nabízí ekologické výukové programy. Téměř každý pracovní den pořádá 
tvořivé a přírodovědné kroužky pro děti nebo řemeslné kurzy pro dospělé. Na vysokých školách 
Lipka zajišťuje výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku a didaktiku environmentální 
výchovy, rozvíjí také systematické vzdělávání pedagogických pracovníků na poli environmentální 
výchovy. 
www.lipka.cz 
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