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LIPKA SE PØEDSTAVUJE
Co bylo a je naším posláním
Lipka – školské zaøízení pro environmentální vzdìlávání, Brno, Lipová 20 je specializované školské zaøízení
s právní subjektivitou, jeho zøizovatelem je Jihomoravský kraj. Od roku 1998 je Lipka fakultním školským
zaøízením Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Od svého vzniku v záøí 1991 se Lipka aktivnì
podílí na environmentálním vzdìlávání, výchovì a osvìtì zejména v brnìnském regionu. V roce 1998 byla
Lipka rozšíøena o odlouèené pracovištì Rozmarýnek v Jundrovì se zamìøením na terénní výukové programy
a permakulturní zpùsoby hospodaøení. V roce 2002 jsme spoleènì s Rezekvítkem uvedli do provozu odlouèené
pracovištì Rychta v Krásensku na Drahanské vrchovinì, zamìøené na pobytové terénní programy. Od roku
2004 probíhá výuka i na odlouèeném pracovišti Lesní škola Jezírko v Bílovicích nad Svitavou.
Posláním Lipky je pøispívat k osvojování ohleduplnìjších, ménì konzumních a odpovìdnìjších postojù lidí
k pøírodì, a inspirovat je k trvalému zájmu o aktivní péèi o ivotní prostøedí. Ve svém úsilí se Lipka zamìøuje
zejména na dìti, mláde, studenty uèitelských oborù a uèitele z praxe.
Zájemcùm o naši èinnost nabízíme:
• pùldenní EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY a POBYTOVÉ TERÉNNÍ PROGRAMY
pro jihomoravské základní a støední školy;
• pøírodovìdné, ochranáøské, øemeslné, výtvarné a další ZÁJMOVÉ KROUKY;
• informaèní servis pro èleny jihomoravské èásti sítì environmentálnì zamìøených škol s názvem
M.R.K.E.V. a pro mateøské školy v jihomoravské síti MRKVIÈKA;
• akreditované VZDÌLÁVACÍ AKCE PRO UÈITELE všech typù škol, zejména terénní exkurze, pøednášky a tematické kurzy;
• semestrové kurzy PRAKTIKUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY jako povinné i volitelné pøedmìty
pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, didaktické semináøe pro posluchaèe dalších fakult MU, Mendelovy zemìdìlské a lesnické univerzity, Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, konzultace k diplomovým a seminárním pracím, náslechy apod.;
• TRADIÈNÍ I NETRADIÈNÍ AKCE podporující tvoøivé a nekonzumní pøístupy ke svátkùm, tradicím
a k ivotu vùbec – Vánoèní Lipka, Vánoce s Rozmarýnkem, Advent na Rychtì, Vánoce na Jezírku, Zelený
ètvrtek, Otevírání studánek, akce ke Dni Zemì, sázení jedlièek, Dveøe dokoøán na LŠ Jezírko, setkání pøíznivcù permakultury a pøírodních zahrad aj.;
• tvoøivý klub SLAMÌNKA nabízí uèitelùm i dalším zájemcùm víkendové i prázdninové kurzy práce
s pøírodními materiály: pletení z proutí a slámy, pøedení, drátování, pøedtkalcovské techniky i práce
na tkalcovském stavu, kurzy keramiky a aranování rostlin, patchworku apod.

Jak se nám daøilo v roce 2006
Zaèátek roku 2006 probíhal ve znamení drsné nekonèící zimy. Støechy dvou našich pracoviš – Lipky a Rychty
snášely vrstvy snìhu s velkými obtíemi. Voda protékala nìkde stropem, nìkde árovkami. Obì støechy prošly
bìhem následujících mìsícù rekonstrukcemi, avšak vzhledem k následující zimì beze snìhu jsme zatím nemohli zkontrolovat kvalitu práce. Rozmarýnku pøibyla k zahradním herním prvkùm nová klouzaèka a v Lesní
škole Jezírko si pochvalují novou koøenovou èistírnu.
Projekt „Sí EVVO v Jihomoravském kraji“ nám pøijel zkontrolovat auditor a z Bruselu. Zdá se, e byl spokojen. Spokojeni jsou i všichni partneøi projektu, jejich poèet se oproti roku 2005 zvýšil, nebo se nám podaøilo
z Evropského sociálního fondu získat další podporu na projekt „Doplnìní sítì EVVO v Jihomoravském kraji“.
Další dva projekty podpoøené z ESF financují vzdìlávací programy Koleje Aleše Záveského. Škoda jen,
e vzdìlávání nelze zatím realizovat v budovì na Kamenné ulici. Získat stavební povolení se nám toti stále
nepodaøilo.
Øeditelství Lipky se usilovnì snaí o plnìní všech svých povinností daných legislativou - vyplòování výkazù
a tvorbu statistik, øádù, rejstøíkù a pøehledù. Spoleènì se zøizovatelem plní Akèní plán Koncepce EVVO Jihomoravského kraje, rediguje Jihomoravské ekolisty.
Den Zemì jsme slavili na Jezírku a na Rychtì. Spolupracovali jsme s praskou Terezou pøi certifikaci projektu
Ekoškola. A také jsme uspoøádali sedmý roèník jihomoravské konference MRKEV s rekordním poètem
179 úèastníkù.
O prázdninách byl zahájen první bìh specializaèního studia pro školní koordinátory EVVO. Úèastníky tvoøí
28 uèitelù zejména z Jihomoravského kraje a Vysoèiny.
Drobná radost na závìr: Lipka opìt spoluorganizovala oslavy svátku sv. Veroniky a pøispìla k hladkém zajištìní divadelního pøedstavení Hamlet, ztvárnìného Akademickým insitním divadelním studiem A.I.D.S. v divadle Husa na provázku. Moná u naposledy.

Øeditelství Lipky
Lipka je øízena øeditelkou, která má dva poradní orgány – Vedení Lipky (zástupce øeditelky, ekonomka,
vedoucí pracoviš a koordinátoøi programových oblastí) a Pedagogickou radu Lipky (všichni pedagogiètí
pracovníci).
Øeditelství Lipky zabezpeèuje kontakt se zøizovatelem – Jihomoravským krajem – a dalšími partnery: Masarykovou univerzitou v Brnì, Univerzitou Palackého v Olomouci, Mendelovou zemìdìlskou a lesnickou univerzitou, Ministerstvem ivotního prostøedí, Ministerstvem školství, mládee a tìlovýchovy, Statutárním mìstem
Brnem, SSEV Pavuèina a dalšími organizacemi. Øeditelství zajišuje naplòování rozpoètu Lipky, kontrolní
a hospitaèní èinnost, BOZP, propagaci a zejména naplòování dlouhodobých cílù Lipky.

Lidská sestava øeditelství Lipky v roce 2006
Øeditelka
Hana Korvasová (PøF MU)
Zástupce øeditelky
Aleš Máchal (PEF VŠZ, PGS OTP, DPS)
Ekonomka
Lenka Appelová (PEF VŠZ, DPS EV)

Dana Køivánková (AF VŠZ, DPS EV)
výuka na Pedagogické fakultì MU, koordinace BOZP
a PO a dalších provozních záleitostí, biotopová pøírodní zahrada na Lipové 20
Markéta Šenková (SŠE)
administrativní práce v ekonomickém úseku
Petra Plhalová (SHEŠ)
administrativní práce v ekonomickém úseku
Jiøí Ištvan (VUT)
externí spolupracovník Lipky – správce internetových stránek Lipky, evidence èinnosti
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Pracovištì Lipová
Na pracovišti Lipová probíhaly v prùbìhu celého školního roku dopolední výukové programy pro áky základních a støedních škol. Jednou týdnì se uskuteèòovala výuka i v odpoledních hodinách.
Ekologické výukové programy probíhají v budovì Lipky, na zahradì i v terénu. Jeliko je o programy neustále
velký zájem, který nás tìší, zaèínáme nìkteré dny uèit souèasnì dva programy. Neustále však naráíme na
nedostatek prostoru. Hlavnì šatna neodpovídá poètu pøicházejících dìtí.
Odpoledne pøichází dìti i dospìlí do pøírodovìdných a pøírodovìdnì tvoøivých kroukù. Nejvíce plno
je na Lipce, kdy mají schùzky krouky s mladšími dìtmi. Lence Šimkové se podaøilo vytvoøit skupinu dìtí
a jejich rodièù (Píditelé), kteøí se schází nejen na pravidelných schùzkách, ale také na víkendových výpravách
a táborech. Modøínci a Vrabèáci nadále velmi dobøe fungují, pøestoe Pája Veselá je ji na mateøské dovolené.
Starost o naše externí vedoucí kroukù na sebe vzala Jarka Sinièáková, která do prázdnin zastoupila Páju
a od záøí se externistù ujala „staronová“ pracovnice Renata Czelisová (Renata byla u nìkolik let naší externí
spolupracovnicí). Vedoucí se zase starali o své svìøence v kroucích, na výpravách i táborech. Za to jim patøí
velký dík.
Oblibu zaèínají získávat tematická nedìlní odpoledne pro veøejnost (Povídání ovèí babièky, Vùnì bramborové
natì).
Nìkteré dny jsou vyhrazeny semináøùm pro studenty z PdF MU Brno. Hlavním lektorem této výuky je Aleš
Máchal. Postupnì se do tohoto lektorování zapojují i další pedagogové z našeho pracovištì.
Neustále se snaíme více ekologizovat provoz budovy a dùslednì uplatòovat to, co øíkáme. Pátrali jsme po cestì tøídìných odpadù (hliníku, papíru) a díky Jirkovi Nešporovi vznikla i informaèní tabule u brány „Jak nakládat s odpadem v Brnì“.
Koordinátorem vzdìlávacích akcí pro pedagogy byla na našem pracovišti Eva Kuèerová, dnes ji Kazdová
(co si nìkteøí neustále pleteme). Eva nám také dìlá spojku mezi námi a sdruením Pavuèina, a rozesílá na školy Bedrníky a další zajímavé materiály.
Na podzim roku 2006 mìla Lipka své 15. narozeniny. Celou dobu budova slouila pouze s menšími úpravami
a nyní ji bylo tøeba nìkterých zásadních zmìn jako je rekonstrukce støechy, která byla v havarijním stavu.
Støecha je nyní dobøe zaizolovaná, je na ní zemina a ji se tìšíme, e nám na jaøe vykvete. Nìkteré výukové prvky a vybavení kluboven také ji dosluhují, proto je postupnì zaèínáme obnovovat. V chovatelské klubovnì
se nám podaøilo vytvoøit novou stìnu s terárii, insektárium, nové skøínì pro krouky a pracujeme na šuplíkovém sloupu na pøírodniny. Vìtšina technických úprav se mohla uskuteènit díky šikovnosti našeho správce Toni
Jovanovského.
Na zahradu jsme vytvoøili malé informativní cedulky pro pøicházející návštìvníky. Chlebová pícka,
kterou jsme loni s dìtmi vybudovali, byla vyuívána pøi výukových programech, v kroucích i pøi akcích
pro veøejnost.
Vedoucí pracovištì
Alena Uhøíèková (PedF MU)
pedagogická pracovnice, koordinace oblasti výukových programù Lipky, organizace tvoøivých kurzù,
krouky pro pøedškoláky, akce pro dìti s rodièi
Renata Czelisová (PedF MU)
Od 1. 9. 2006 pedagogická pracovnice, vedoucí
kroukù
Tonèo Jovanovski (SPŠS)
správce budov, zaøízení a mechanismù, opravy,
údrba, kotelna
Eva Kazdová – Kuèerová (PøF MU)
pedagogická pracovnice, koordinace vzdìlávacího
programu pro uèitele, spolupráce se sítí škol v kraji,
zástupkynì Lipky ve výboru SSEV Pavuèina
Romana Korbáøová (PedF MU)
pedagogická pracovnice na MD
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Olga Krbálková (ŠUØ)
uklízeèka na 0,5 úvazku
Jiøí Nešpor (PøF UP)
pedagogický pracovník, péèe o zvíøata na Lipce, vedoucí krouku
Jarmila Sinièáková
pedagogická asistentka
Lenka Šimková (PøF MU)
pedagogická pracovnice na 0,5 úvazku, vedoucí
krouku
Libuše Škrobová (UŠMH)
uklízeèka na 0,5 úvazku
Pavlína Veselá – Šubrtová (MZLU)
pedagogická pracovnice, koordinace èinnosti
kroukù Lipky, péèe o rostliny na Lipce, vzdìlávací
program pro externisty

Odlouèené pracovištì Rozmarýnek
Støedisko ekologické výchovy Rozmarýnek se postupnì stává oblíbeným místem mladých rodin v brnìnské
mìstské èásti Jundrov. K prostornému zahradnímu altánu pøibyla ve zdejší pøírodní zahradì také døevìná dílna
nebo chcete-li kuchyòka, vybavená malými kamny a píckou. Nabízejí monost poøádat zde zahradní slavnosti
spojené napøíklad s peèením netradièního peèiva. Dìtské herní prvky - sítì, houpaèka, velká skluzavka a vrbový tunel spolu s rozhlednou a originální skrýší v podobì mraveništì - poskytují dìtem vítané místo ke hrám.
„Zabydlenost“ rozmarýnkové zahrady se výraznì promítla ve zvýšené odpolední a veèerní èinnosti. První
jundrovská dìtská generace nám z plenek a klubu pro nejmenší (Pírko) dorostla do krouku urèeného pøedškolákùm (Špalíèci). Kromì dnes ji tøí klubù pro maminky s nejmenšími ratolestmi a dalších kroukù pro dìti
si cestu sem našla také øada dospìlých, kteøí navštìvují kurzy permakulturního designu, lekce Feng šuej nebo
relaxaèní klub Harmonia. Jeho úèastníci vzpomínají na pøíjemné meditace a cvièení pod rozkvetlými jablonìmi.
Spolu se stavební firmou Rigi zorganizovali pracovníci Rozmarýnku ji druhý roèník zimních pøednášek
pro veøejnost na téma zdravé bydlení, o které je stále vyšší zájem.
V zahradì zdejší pedagogové realizují nejen terénní výukové programy, ale uskuteènili zde také specializovaný semináø pro uèitele základních a støedních škol, jeho zámìrem byla podpora školních zahrad. Uèitelé mìli
pøíleitost seznámit se nejen s netradièními øešeními a prvky v pøírodní zahradì, ale sbírali zde i inspiraci
k praktickým aktivitám se áky a studenty.
Do øad pedagogù Rozmarýnku pøibyl Martin Šrom, další pracovník, jeho úkolem bude podílet se na psaní projektù. Mìl by také pomoci s úkolem nejtìším – pøípravou stavby nového Rozmarýnku, který bude mít podobu
nízkoenergetického domu postaveného pøevánì z pøírodních materiálù.

Lidská sestava Rozmarýnku v roce 2006
Vedoucí pracovištì
Dana Kellnerová (AF VŠZ, DPS)
pedagogická pracovnice, spolupráce s mìstskou èástí
Jundrov, chovy zvíøat, akce pro dospìlé poøádané
na Rozmarýnku

Martin Šrom
(MZLU – lesnictví; v souèasnosti studuje obor tvorba
krajiny)
pedagogický pracovník, projektový manaér, péèe
o knihovnu, èasopisy a CD

Ivana Handlová (UK ETF, HEn MU)
pedagogická pracovnice, péèe o externí pracovníky,
administrativní práce, vedoucí krouku Špalíèci
Èestmír Holuša (SOU)
technický pracovník na 0,5 úvazku, realizace zahradních staveb a prvkù, vedení celoroèního kurzu permakultury pro dospìlé

Rys ostrovid - Lynx lynx
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Odlouèené pracovištì Støedisko ekologické výchovy Rychta Krásensko
Hlavní programovou náplní Rychty, tak jako v pøedchozích letech, byly i v roce 2006 týdenní pobytové programy pro áky druhého stupnì ZŠ a všechny roèníky SŠ. Nabízeli jsme celkem 5 typù pobytových programù, pøièem nejpopulárnìjším byl Týden pro trvale udritelný ivot. Velmi frekventovaným jednodenním programem
byly také exkurze pro stejnou vìkovou kategorii vedené v krajinì Drahanské vrchoviny, zejména pak v Moravském krasu. V zimním období jsme, jako ji tradiènì, zajišovali jednodenní ekologické výukové programy na
školách, a øemeslné dílny realizované pøímo v budovì støediska v Krásensku. Øada škol z okolních obcí navštívila Rychtu bìhem vánoèních programù.
Atypickou pobytovou akcí je týdenní kurz Sheffield Hallam University, její studenty jsme v rámci partnerské
zahranièní spolupráce hostili ji potøetí. Svou pedagogickou èi odbornou praxi na našem støedisku realizovala
témìø desítka studentù z PøF UP Olomouc a brnìnské MZLU.
Na Rychtì je koordinaèní centrum projektu „Sí environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v Jihomoravském kraji“, díky tomu do Krásenska vloni zavítaly kontroly z Ministerstva ivotního prostøedí, Ministerstva práce a sociálních vìcí a DG Employment z Bruselu. V rámci projektu jsme poskytovali ekologické
poradenství, dále organizovali akce pro dobrovolníky, vzdìlávání pedagogù a pilotní exkurze pro veøejnost
v Moravském krasu. V záøí Rychta organizovala za podpory Lesù ÈR vzdìlávací semináø pro pracovníky støedisek ekologické výchovy „Tøi pøístupy k lesnímu hospodaøení na Drahanské vrchovinì“. Rychta rovnì hostila nìkolik akcí pro vysokoškolské studenty a uèitele. Za zmínku stojí zejména Repetitorium terénní
pøírodovìdy, kurz pro Univerzitu Konštantína Filozofa z Nitry a terénní praktikum pro studenty krajinné ekologie MZLU.
V dubnu jsme organizovali oslavy Dne Zemì – pro dìti byla pøipravena pøírodovìdná stezka a spolu s obèany
Krásenska jsme vysázeli lipovou alej k Holému vrchu. Akce se zúèastnil i ministr ivotního prostøedí Èeské
republiky Libor Ambrozek. Novou dimenzi nabrala díky podpoøe EU a Nadace Partnerství dobrovolnická èinnost. V jarních a podzimních mìsících jsme zorganizovali nìkolik víkendových akcí pro dobrovolníky, kteøí
v okolí Krásenska vysázeli pøes sto padesát stromù, zèásti ovocných. V srpnu jsme uspoøádali ochranáøský
tábor - dobrovolníci kosili mokøadní louky u Holštejna. Na Rychtì se odehrály tradièní akce obce: hody, výstava zahrádkáøù a košt jejich výpìstkù, mikulášská besídka spojená se slavnostním rozsvìcením vánoèního stromu, pletení adventních vìncù. V sále Rychty nacvièovali krásenští ochotníci a sehráli nìkolik pøedstavení.
Velmi aktivnì jsme se podíleli na èinnosti Místní akèní skupiny Spoleèná cesta: na Rychtì se uskuteènilo školení facilitátorù kulatých stolù v obcích, kulatý stùl obce Krásensko a navštívila nás mezinárodní delegace
z evropských místních akèních skupin.
Nejvíce zmìn probìhlo v roce 2006 v oblasti kroukù. Pod hlavièkou Rychty zaèal fungovat Ekoklub Kvíèala,
Sopka získala nové vedoucí a výraznì oivila svou èlenskou základnu, krouek místních dìtí Kyvadlo se rozdìlil podle vìkových kategorií ve dva nezávisle fungující oddíly. Mladší dìti pokraèují v tradièním hernì-pøírodovìdném pojetí Kyvadla, zatímco dìti od 5. tøídy ZŠ tvoøí èlenstvo èerstvì vzniklého Klubu deskových her.
Na Rychtì se také daøí aerobicu pod vedením Lenky Surákové a krouku Cvièení maminek s dìtmi, který vede
Veronika Medková.
Dùleitým pøírùstkem do technického zázemí bylo zakoupení vozu Citroën Berlingo, jeho praktické parametry jsme ocenili pøedevším bìhem letní sezóny a organizace pracovních víkendovek. Na sklonku roku se nám
také podaøilo získat 35 párù snìnic, které budou slouit k dalšímu zatraktivnìní programu zimních pobytových kurzù. V druhé polovinì roku 2006 došlo v pedagogických øadách ke znaèným personálním zmìnám.
Podìkování patøí Petrovi Rejzkovi, Liboru Paláškovi a Michalu Novákovi za vše, co pro Rychtu bìhem svého
pùsobení udìlali.
V zimì se projevila technická závada v konstrukci støechy a nìkolik pokojù bylo vytopeno tajícím snìhem.
Oprava støechy byla financována obcí Krásensko a Jihomoravským krajem. Rezekvítku se bohuel nepovedlo
doplnit areál Rychty o hospodáøskou pøístavbu dvora. Získanou dotaci bylo nutno vrátit, protoe není vyøešen
zápoèet investic Rezekvítku vùèi obci.
V prùbìhu roku se odehrálo nìkolik klíèových jednání mezi zástupci obce, Lipky a Rezekvítku o budoucím fungování Støediska ekologické
výchovy Rychta Krásensko, pøedevším majetkoprávních vztazích k budovì støediska.
Vìøíme, e se podaøí gordický uzel
v roce 2007 rozetnout ke spokojenosti
všech zúèastnìných a s perspektivou dalšího rozvoje ekologické
výchovy.

4

Lidská sestava Rychty v roce 2006
Vedoucí pracovištì
Michal Medek (PøF MU, FSS MU)
ekologické poradenství, pedagogický pracovník
se zamìøením na geologii, geografii, geomorfologii,
krajinnou ekologii a úspory energie, VŠ výuka; projektové øízení.
Jana Halúzová (PøF MU)
pedagogická pracovnice – botanika a tradièní øemesla, terénní exkurze; vedoucí Sopky, správkynì zahrady a interiérù Rychty.
Zdeòka Jièínská (PdF MU, PøF MU)
od 16. øíjna pedagogická a projektová pracovnice
(0,8/0,2 úvazku) – geografie, regionální rozvoj; ekologické poradenství, správkynì knihovny.
Ivana Kaòová (SOU)
uklízeèka (0,3 úvazku).
Jiøí Kovaøík (PdF MU)
od 1. listopadu pedagogický pracovník (0,5 úvazku) –
geologie, geomorfologie; správce webových stránek
Rychty.
Hana Mikulicová (PøF MU)
pedagogická pracovnice – botanika, tradièní øemesla,
úspory energie, trvale udritelný ivot, metodické
vedení kroukù, od 1. listopadu 2004 na mateøské
dovolené.

Libor Palášek (MZLU)
pedagogický a projektový pracovník (0,6/0,4 úvazku)
- koordinátor akcí dobrovolníkù a Dne Zemì, ekologické poradenství, krajinná ekologie a úspory energie,
terénní exkurze, vedoucí Kyvadla a Klubu deskových
her.
Tomáš Pollak (PøF UP)
pedagogický pracovník – ochrana a tvorba P, projekt Ekoškola, environmentalistika, terénní exkurze;
vedoucí Kyvadla a od 1. dubna vedoucí Sopky,
od 1. øíjna programový vedoucí – koordinace výuky.
Petr Rejzek (PøF UP)
pedagogický pracovník – zoologie (chovy ivoèichù),
ochrana a tvorba P, environmentalistika, terénní exkurze; do jara 2006 vedoucí Sopky, poradenství,
vzdìlávání lipkových zamìstnancù, zamìstnancem
do 30. listopadu.
Eva Svobodová
administrativní pracovnice (0,3 úvazku) – asistentka
projektu „Sí environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v Jihomoravském kraji“.
Pavel Švancara (SOU)
správce technického zaøízení a vybavení, øidiè
(0,5 úvazku).
Jitka Vágnerová (SEŠ)
administrativní pracovnice (0,8 úvazku), vedení provozu, objednávky programù, úèetnictví.

Michal Novák (PøF UP)
projektový pracovník (0,5 úvazku) – koordinátor ex- Ludmila Vágnerová (SOU)
kurzí pro veøejnost; správce knihovny a cykloparku kuchaøka pro dny nejvìtšího frmolu.
Rychty, zamìstnán do 30. øíjna.
Jitka Worbisová (SOU)
Jiøí Novotný (PdF MU)
od 1. ledna kuchaøka.
od 16. øíjna pedagogický pracovník – zoologie (chovy
ivoèichù); vedoucí Kyvadla.

5

Odlouèené pracovištì Lesní škola Jezírko
Lesní škola Jezírko je unikátní pracovištì zamìøené na vzdìlávání o lese. LŠ Jezírko sídlí v pøíjemném lesním
prostøedí, které hojnì vyuívá ve své práci. Naší hlavní èinností jsou ekologické výukové programy pro áky
mateøských, základních a støedních škol. V roce 2006 jsme rozšíøili naši nabídku o nové výukové programy
o døevì a o lesním hmyzu pro áky druhého stupnì, a pro støedoškoláky jsme pøipravili nové programy o ekologických problémech planety.
V roce 2006 se nám podaøilo rozšíøit nabídku zájmových kroukù a klubù v odpoledních hodinách. Stále je velký zájem o pøírodovìdné krouky Mravencù, Èmelákù a Potápníkù, zahájili jsme také èinnost nových pøírodovìdných kroukù – Krouek Brouka Pytlíka, a krouek s názvem Koøenky, který dìti uèí tradiènì i netradiènì
vaøit. Zajímavý program Klubu skøítka Lesníèka vedený Gábinou Tomcovou a Lucií Jakubù stále láká mnoho
tatínkù a maminek s dìtmi pøedškolního vìku. Dobøe pracuje výtvarný krouek Lištièky, který je urèen pro dìti
pøedškolního vìku, a dívèí tvoøivý krouek Jezinky.
Na Jezírku jsme v podzimním a jarním semestru pro MZLU otevøeli volitelný pøedmìt pod názvem Výchova
k ochranì pøírody a krajiny, který ukonèilo 20 studentù zápoètem.
Bìhem letních prázdnin jsme pøipravili 3 pøímìstské tábory pod vedením Katky Øehákové, Markéty Fryèarové, Milana Øezky, Svìtly Froncové a Milana Bouèka. O tábory byl velký zájem a na všech panovala pøíjemná
atmosféra. Ve spolupráci s Rezekvítkem pod vedením Petra Laštùvky opìt probìhlo nìkolik pracovních
a zábavných akcí pro støedoškoláky Jezení na Jezírku. Dìkujeme.
V roce 2006 probìhlo nìkolik sobotních akcí pro veøejnost. Návštìvníky akce Otevírání studánek pøekvapil
v bøeznu sníh. Den Zemì na Jezírku jsme pøipravili ve spolupráci s rùznými kluby pro rodinu a pøivítali jsme
i ministra P Libora Ambrozka. Na podzim jsme otevøeli novou geologickou stezku na akci S Jezírkem do pøírody, a v poøadu ÈRo Brno Slavnosti podzimu naši lesníci povídali o pìstování lesa. Pøes 140 osob navštívilo
ji tradièní vánoèní tvoøení a povídání s názvem Od Martina do Tøí králù.
Další èinností pracovištì je koordinace akcí zamìøených na praktickou ekologickou výchovu v mateøských
školách. Katka Øeháková rozeslala kvalitní materiály a informace školkám, s kolegy pøipravila konferenci na
téma Zdravý ivotní styl. Na jaøe a na podzim na Jezírku probìhly 2 dvoudenní cykly na tvorbu výukových programù, ze kterých si spokojené uèitelky mìly monost odnést mnoho zajímavých nápadù a námìtù.
Vhodnou pomùckou a dobrou ukázkou do výukových programù o hmyzu je nový vèelí úl, o který peèuje Jan
Libus. Postupnì jsme do areálu Jezírka dosadili rùzné døeviny. Jan Libus pøevzal dohled nad lesní školkou
a doplnil ji o nové druhy stromù a keøù rùzného stáøí. I letos se tak dìlo za finanèní podpory spoleènosti Èeskomoravský cement - za zprostøedkování vdìèíme RNDr. Josefu Pavelkovi - dìkujeme.
Milan Øezka a Jana Prokešová stále vzornì peèují o naše chovy zvíøat. Katka Øeháková dobøe peèuje o pokojové rostliny.
Na podzim jsme zahájili školní projekt LŠ Jezírko výukovým programem Krajina a lidé, na který se pøihlásilo
9 škol z Brna a z Jihomoravského kraje. Perfektnì pøipravené pomùcky vyrobené na míru Blankou Poníilovou
a Hankou Havlíèkovou si školy po programu mohly odvézt a zahájit práci na projektu. Školní projekt finanènì
podpoøil Jihomoravský kraj.
Jezírko je zapojeno do projektu „Sí EVVO Jihomoravského kraje“ v programu Sí støedisek EVVO a Veøejnost a ochrana pøírody.
Pro pøátele Lipky a zamìstnance jsme v èervnu pøipravili volejbalový turnaj O Lipkového kocoura. Pøed velkou poradou v záøí jsme se spoleènì sešli a vyzkoušeli si petanque v lipkovém trunaji.
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Lidská sestava Lesní školy Jezírko v roce 2006
Vedoucí pracovištì
Pavlína Horká (PedF MU)
pedagogická pracovnice; výukové programy, garant
pro pøírodní zahradu „U Jezírka“, koordinace akcí
pro veøejnost

Jan Libus (MZLU)
od 1.9. pedagogický pracovník na plný úvazek, výukové programy se zamìøením na hospodaøení v lese,
lesní školka, vèelaøství, koordinace èinnosti kroukù
Jezírka

Blanka Poníilová (SŠ)
0,2 úvazek, tvorba nauèné stezky
Milan Bouèek (SOU)
0,9 úvazku, správce Jezírka a 0,5 úvazku jako pedago- Jana Prokešová (SOU)
gický pracovník
0,8 úvazku, úklid
Eva Daòková (studentka MZLU)
Kateøina Øeháková (PøF MU)
na DPÈ, výukové programy, lesnictví, akce pro veøej- pedagogická pracovnice na plný úvazek; výukové
nost
programy, koordinace èinnosti kroukù Jezírka, koorSvìtla Froncová (PedF MU)
od 1.9. pedagogická pracovnice na plný úvazek, výukové programy, koordinace výukových programù
na Jezírku, semináøe pro uèitele MŠ

dinace sítì MŠ „Mrkvièka“ a semináøù pro uèitele MŠ
Milan Øezka (PedF MU)
pedagogický pracovník na plný úvazek; výukové programy, chovy zvíøat, knihovna

Markéta Fryèarová (SŠ,)
Pavla Velinská (studentka PedFMU)
do 31. 8. pedagogický pracovník na 0,5 úvazek; výu- na DPP, výukové programy pro MŠ a 1. stupeò
kové programy, akce pro veøejnost
Aleš Kuèera (MZLU)
na DPÈ, výukové programy, lesnictví, akce pro veøejnost
Lenka Kvasnièková (studentka MZLU)
na DPP, výukové programy, krajináøství
Petr Laštùvka (MZLU)
do 31.8. pedagogický pracovník na 0,2 úvazku; výukové programy, tvorba a aktualizace www stránek
Jezírka, vedení akcí Jezení na Jezírku

Pøipravované pracovištì Kolej Aleše Záveského
Pracovištì pro environmentální vzdìlávání dospìlých Kolej Aleše Záveského zatím bohuel zùstává jen vizí.
Pøes podporu Odboru školství KrÚ JmK, velké úsilí pracovníkù Lipky a kompletní projektovou dokumentaci
se v prùbìhu roku 2006 nepodaøilo uzavøít územní øízení na rekonstrukci budovy Kamenná 20 do stadia právoplatného územního rozhodnutí. Naplòování projektu AZK však pokraèuje v oblasti obsahové, k èemu byly
v posledním ètvrtletí roku pod vedením Michala Medka zpracovány a podány projekty v rámci Operaèního
programu Rozvoj lidských zdrojù (OP RLZ) zamìøené na environmentální vzdìlávání uèitelù, pracovníkù
veøejné správy, podnikù a nestátních neziskových organizací.

Lidská sestava Koleje Aleše Záveského v roce 2006
Hana Kalendovská (SŠ)
asistentka koordinátora specializaèního studia
Aleš Máchal (PEV VŠZ, PGS OTP, DPS)
pøípravy pracovištì Kamenná 20, realizace vzdìláva- Eva Kazdová – Kuèerová (PøF MU)
organizaèní a pedagogické zajištìní vzdìlávacích
cích programù pro uèitele
programù
Jana Ištvanová (VOŠ)
Dáša Zouharová
práce spojené s územním øízením ve vìci rekonstruk- pøíprava a realizace DVPP, vysokoškolská výuka, pøíce budovy
prava metodických materiálù
Vedoucí pracovištì
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VZDÌLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DÌTÍ A MLÁDEE
Ekologické výukové programy
739 jednodenních výukových programù / 2 307 hodin výuky / 17 970 úèastníkù
26 pobytových výukových programù / 618 hodin výuky/ 655 úèastníkù
Ekologický výukový program – EVP (jednodenní i pobytový) je interaktivní tvoøivá výchovnì- vzdìlávací lekce
s cílem obohatit program MŠ, uèivo ZŠ nebo SŠ o ekologický rozmìr. EVP probíhá zpravidla mimo školu
(tj. v pøírodì nebo na pracovištích Lipky) v rozsahu nejménì dvou vyuèovacích hodin. Jednodenní a pobytové
výukové programy jsou souhrnným oznaèením programù s obsahem ekologickým (v uším slova smyslu), pøírodovìdným, environmentálním (zamìøeným na šíøeji pojatou problematiku ivotního prostøedí) a ochranáøským. Je pro nì pøíznaèné vyuívání prvkù souvislostního, problémového a projektového vyuèování, estetické,
pracovní i dramatické výchovy. Dùraz je kladen na odbornou úroveò a aktuálnost poskytovaných informací,
rozvíjení tvoøivosti, komunikace a týmové spolupráce, na osvojování ekologického myšlení, aktivizaci k øešení
problémù a na obohacování ákù o praktické poznatky získávané mj. bezprostøedním kontaktem s pøírodninami, aktivním pobytem v zahradì, v terénu apod.
EVP Lipky byly tradiènì nabízeny dvoubarevným plakátem a na našich internetových stránkách. Zájem škol
o naše výukové programy byl obrovský a termíny byly rychle obsazeny.
Realizované výukové programy podle mìsícù
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3

3

3

3

1
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jednodenní
Lipová
Rozmarýnek
Rychta
Lesní škola
Jezírko
Celkem
jednodenní
pobytové
Rychta
Celkem
pobytové

Hodnocení kvality ekologických výukových programù
Lipka se podílí na vytvoøení systému hodnocení kvality výukových programù, který zpracovává Sí støedisek
ekologické výchovy Pavuèina. Podkladem je dotazník o 30 polokách. Hodnocení probíhá tak, e kadý pedagog je minimálnì jednou roènì ohodnocen (vedoucím pracovištì, kolegou apod.) a jedenkrát roènì se podílí
na hodnocení programu jiného pedagoga.
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Zájmové krouky a kluby, vzdìlávání vedoucích kroukù
43 kroukù / 494 èlenù
V roce 2006 se scházelo na Lipce, Rozmarýnku, Rychtì Krásensko a Lesní škole Jezírko 494 èlenù ve 43 zájmových kroucích, oddílech a klubech. Krouky na Lipce jsou zamìøeny pøedevším na pøírodovìdu, turistiku,
ale i na výtvarnou výchovu, keramiku a na práci s pøírodními materiály. Nejvìtší zájem byl v letošním školním
roce o pøírodovìdné krouky pro dìti z MŠ, nadále pøetrvává zájem o rukodìlné kluby pro dospìlé, hlavnì
o netradièní techniky. Na všech našich pracovištích kromì Rychty Krásensko jsou velmi navštìvovány pøírodovìdnì-tvoøivé krouky pro maminky s malými dìtmi. Èinnost brnìnských pøírodovìdných kroukù je finanènì podporována Statutárním mìstem
Brnem. Je to obrovská pomoc, protoe
Akce kroukù
na rozdíl od nestátních neziskových organizací nemohou školská zaøízení na tuto
Poèet
èinnost témìø nikde získat podporu.
Poèet
Poèet
Druh akce
úèast
akcí
dnù
Pospolitost našich vedoucích, kteøí mají
níkù
spoustu elánu, velké mnoství tvoøivosti
Tábory delší ne 6 dnù
6
60
148
a jsou obìtaví, jsme podpoøili spoleènými
Vícedenní a víkendové akce
51
190
640
akcemi a setkáními. Externisté se aktivnì
podíleli na nìkolika akcích Lipky pro veJednodenní akce
28
40
729
øejnost. Pomáhali napø. pøi organizování
Zeleného ètvrtku, Vánoèní Lipky, Dnù otevøených dveøí na Lipce, Rozmarýnku a Jezírku i na dalších akcích.
Ve spolupráci s Rezekvítkem se uskuteènila ji tradièní rezekvítková brigáda na Kamenném vrchu,
kde ani krouky Lipky nestály v pozadí. Všichni externisté mìli monost úèastnit se po celý rok akcí vzdìlávacího cyklu “Lipková školièka” i akcí Slamìnky (øemeslné kurzy) a Tilie (akce pro uèitele).
Rádi bychom upøímnì podìkovali všem našim milým externistùm za celoroèní obìtavou práci ve všech
kroucích, oddílech a klubech s dìtmi, ale i za veškerou pomoc pøi zajišování pøíprav a prùbìhu akcí poøádaných Lipkou.
V roce 2006 se uskuteènilo 11 speciálních akcí, které probìhly ve 14 dnech a zúèastnilo se jich 110 externistù.
Akce pro externisty
1. 3. 2006
21. 6. 2006
1. - 4. 7. 2006
20. 6. 2006
4. 9. 2006
22. 9. 2006
23. 9. 2006
8. 10. 2006
10. 12. 2006
12. 12. 2006
20. 12. 2006

Pøedtáborový sedánek
Externistické setkání
pøed prázdninami
Kameòáková brigáda
Závìreèné setkání
na Rozmarýnku
Úvodní setkání nových externistù
na Rozmarýnku
Setkání po prázdninách s veèeøí
Brigáda a exkurze na Hádech
Organizování Vùnì bramborové
natì
Chystání výzdoby a dílnièek
na Vánoèní Lipku
Organizování Vánoèní Lipky
Vánoèní besídka na Lipové
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Pøehled kroukù Lipky v roce 2006
pracovištì Lipová
krouek

zamìøení

poèet èlenù
2005 / 2006

vedoucí

LIPOVÁ

10

Jestøábník - Skøítci

pøírodovìdný

17 / 14

Jestøábník - Kulíšci

pøírodovìdný

5/7

Orion

pøírodovìdný

8/4

Chovatelé
Onyx
Tlapky

chovatelský
pøírodovìdno-turistický
pøírodovìdno-tvoøivý

10 / 8
12 / 7
15 / 15

Tlapièky

pøírodovìdno-tvoøivý

30 / 20

apky

pøírodovìdno-tvoøivý

8 / 13

Modøínci

pøírodovìdno-tvoøivý

19 / 11

Vrabèáci

pøírodovìdno-tvoøivý

16 / 5

Píditelé

pøírodovìdno-výtvarný

17 / 17

K.D.E.
Hrnèiny
Šamotky
Tkaní
Palièkování
Beta

tvoøivý
keramika
keramika
tkaní
palièkování
tvoøivý

8/6
7/4
5/0
8/8
17 / 14
12 / 7

Košíky - zaèáteèníci

košíkáøský

7/0

Košíky - pokroèilí

košíkáøský

5/8

Petr Laštùvka, Zuzana Vašourková,
Magdaléna Køíová
Tereza iková, Jakub Hruška
Tereza Šídlová, Miriam Hronová,
Anna Èubrnová, Magdaléna
Bláhová
Jiøí Nešpor
Jan Záhora
Alena Uhøíèková, Jarmila Sinièáková
Alena Uhøíèková, Jarmila
Sinièáková, Renata Czelisová
Renata Czelisová, Pavlína Slámová
Pavlína Šubrtová, Marie Michelová,
Petra Skoupá, Marie Paroulková,
Martina Faltýsková
Veronika Valášková, Lenka
Ondruszová, Martin Filip, Marie
Michelová, Martina Faltýsková
Lenka Šimková, Dalibor Šimek,
Hana Šustová, Jan Záhora, Hana
Zychová
Jana Ištvanová, Jana Sedláková
Alena Uhøíèková
Miloslava Šimková
Zuzana Arsenjevová
Zuzana Arsenjevová
Lenka Novotná, Dana Køivánková
Boena Pachtová,
Jindøiška Zakopalová
Dana Køivánková

Pøehled kroukù Lipky v roce 2006
pracovištì Rozmarýnek, Jezírko, Krásensko
krouek

zamìøení

poèet èlenù
2005 / 2006

vedoucí

ROZMARÝNEK
JACHR

pøírodovìdný

8/8

Špachtlièky

keramický

8/5

Rolnièky

keramický

14 / 12

Engoby
Špalíèci
Pírko 1
Pírko 2
Permakulturní
design
Školièka Feng šuej
Harmonia

keramický
pøírodovìdno-tvoøivý
pro maminky s dìtmi
pro maminky s dìtmi

9/8
0 / 14
8/4
7 / 11

Ivona Pìnièková, Tomáš Pìnièka
Martina Vejlupková, Lucie
Sigmundová
Martina Vejlupková, Lucie
Sigmundová
Ivona Kubíková, Pavla Štìpánková
Zdenka Brázdová, Ivana Handlová
Irena Koláèná
Irena Koláèná

permakulturní

8 / 16

Èestmír Holuša

tvoøivý
relaxaèní

0/8
7 / 15

Jana Cvilinková
Milada Štìpánková

Slunéèka

pøírodovìdný

17 / 0

Jezinky

tvoøivý

11 / 7

Èmeláci
Mravenci
Lištièky
Klub skøítka
Lesníèka
Zlatokopové
Potápníci
Pod baldachýnem
u Jezírka
Brouk Pytlík
Koøenky

pøírodovìdný
pøírodovìdný
výtvarnì-tvoøivý

6 / 11
12 / 10
9/6

Pavlína Horká, Petra Makešová,
Lenka Perelesová
Marie Humpolová, Kateøina
Øeháková
Milan Øezka
Alena Burešová
Hana Kalná, Jana Marková

rodièe s dìtmi

12 / 13

Gabriela Tomková, Lucie Jakubù

6/0
0/6

Andrea Audlová, Alena Pavlatová
Andrea Audlová, Alena Pavlatová

JEZÍRKO

klubová èinnost
pøírodovìdný
tvoøivý

7/0

Boena Jelínková

tvoøivý
tvoøivý

0/6
0/8

Jan Libus, Milan Bouèek
Svìtla Froncová, Milan Øezka

KRÁSENSKO
Kyvadlo
Aerobic dospìlí
SOPKA

pøírodovìdný
dospìlí
mláde z regionu

Kvíèala
Cvièení maminek
s dìtmi

7/6
15 / 15
8 / 27
25 / 25

pro maminky s dìtmi

21 / 15

Tomáš Pollak, Jiøí Novotný
Jitka Vágnerová, Lenka Suráková
Jana Halúzová
Michal Medek, Eva Svobodová,
Jan Bartoníèek, Tadeáš Hollan,
Tereza Švestková
Veronika Medková
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VZDÌLÁVÁNÍ PEDAGOGÙ A STUDENTÙ
UÈITELSTVÍ
Spolupráce se školami v Jihomoravském kraji
143 škol / 7 rozesílek
V roce 2006 se Lipka tradiènì podílela na realizaci celostátního programu „Metodika a realizace komplexní
ekologické výchovy“ (M.R.K.E.V.) zastøešovaného SSEV Pavuèina. V Jihomoravském kraji je do projektu
zapojena asi pìtina škol a školských zaøízení – celkem 143 školy. Lipka všem zapojeným školám zprostøedkovává efektivní pøenos informací formou poštovních zásilek, elektronickou poštou a pøes své webové stránky,
zasílá jim metodické materiály, nabídky vzdìlávacích akcí pro pedagogy, zajímavých soutìí pro áky a studenty, odkazy na webové stránky, informace o aktuálním dìní v ekologické výchovì a ochranì ivotního prostøedí. V roce 2006 Lipka zajistila 7 rozesílek informaèních a metodických materiálù:
6 èísel èasopisu pro ekogramotnost Bedrník (Vzduch, Støediska ekologické výchovy, Politika, Biologická rozmanitost, Obnovitelné zdroje energie, Zelená škola, osvìdèení o èlenství v síti škol v projektu M.R.K.E.V.
v roce 2006, lesní kvarteto Savci a Døeviny – od CEV Pálava Mikulov, nabídku vzdìlávacích materiálù
ze SEVERu – ABCD Ekologie aneb ivotabudiè, letáèek a 3 pohlednice s pozvánkou na prázdninové soustøedìní studentù SŠ a VŠ (15-20 let) s názvem ØÍÈKA 2006, vyhlášení soutìe Natoè to zelenì – od Nadace Veronica a Hnutí Duha, pozvánku pro školy na festival ekologických a spoleèenských filmù od Nadace Veronica,
letáèek – nabídka èasopisu Sedmá generace, pozvánku do soutìe Zcela jiná škola, pozvánku na semináø Školní zahrady pro ekologickou výchovu, pozvánku na vzdìlávací kurz Repetitorium terénní pøírodovìdy na Rychtì, akèní nabídku na zakoupení zajímavé ekologické hry BEO od Ekocentra Podhoubí v Praze, nabídku
materiálù pro školy i jednotlivce od Spoleènosti pro zvíøata, Jihomoravské ekolisty 1/2006, pozvánku od Lipky
na prázdninové exkurze pro veøejnost do Moravského krasu, pozvánku na 44. výstavu léèivých bylin v Brnì
na Kraví hoøe, Výroèní zprávu Lipky 2005, brourku Èistá práce – pøínosy ekologických opatøení a zelených
odvìtví pro zamìstnanost a ekonomiku – od Hnutí Duha, publikaci Zelené støechy, nabídka obèanského
sdruení Ekodomov pro školy, letáky o kompostování a bioodpadu, pro základní školy ještì pexeso o bioodpadech a leporelo ofka, brourky od Ligy ekologických alternativ Kam (zejména) pro produkty ekologické ho
zemìdìlství a Bio speciál, pozvánku na kulatý stùl na téma Biopotraviny do škol a veøejné stravování,
CD Solární liga ÈR ve svìtle trendù EU, nabídku semináøù pro pedagogy od CVÈ Jabloòka v Brnì, Nabídku
ekologických výukových programù na školní rok 2006/2007 od CEV Pálava v Mikulovì, nabídku semináøù
pro pedagogy mateøských škol, Zmìò se – pro støední školy leták, pro základní školu brourku o projektu
Evropské komise „I ty ovládáš zmìny klimatu“, pozvánku na Den otevøených dveøí na Lipce, Pøehled støedisek
ekologické výchovy sdruených v SSEV Pavuèina, Jihomoravské ekolisty 2/2006, letáèky Zelená domácnost
a Zelený úøad od agentury CENIA, letáèek Èistá energie vìtru od Hnutí Duha, formuláø k registraci do sítì
M.R.K.E.V. na roky 2007-2008 a dotazník ke slubám sítì škol, výukovou pomùcku Lesní abeceda od CEV Døípatka v Prachaticích, soubor pomùcek a pracovních listù Hurá z lavic do pøírody 3 od SEV Chaloupky,
pozvánku na semináø Èlovìk – spotøebitel v SEV Rozmarýnek, nabídku novì vytištìného plakátu Desatera
domácí ekologie od Rezekvítku.
9. listopadu 2006 se konal 7. roèník Malé regionální konference o ekologické výchovì. Konference probìhla
v sále Kongresového centra na brnìnském výstavišti. Zúèastnili se jí 182 uèitelé, pøedstavitelé neziskových
organizací z celého kraje a zástupci státní správy. Nosným tématem konference bylo sestavování školních
vzdìlávacích programù, zaøazování prùøezového tématu environmentální a multikulturní výchova v Rámcovém vzdìlávacím programu a úspìšné školní projekty. Hlavními øeèníky na dopoledním plénu i v odpoledních
diskusních dílnách byli proto pedagogové z praxe. Èas byl vìnován také odborným pøíspìvkùm o systému
environmentálního managementu EMS a EMAS, certifikaci lesù FSC, ekoznaèce Ekologicky šetrný výrobek,
pøedstavení projektù Biopotraviny do škol a Svìt v nákupním košíku. Akci finanènì podpoøil Jihomoravský
kraj a Ministerstvo školství, mládee a tìlovýchovy ÈR. Všichni úèastníci konference obdreli metodické
materiály a publikace (Šest rostlin, které zmìnily svìt - Academia, Týden pro udritelný ivot – SEVER a další), mnozí vyuili monost zakoupit si výrobky Fair Trade a výrobky z chránìné dílny.
Kromì rozesílky informaèních a metodických materiálù poskytuje Lipka uèitelùm konzultace z oblasti EVVO.
Této nabídky vyuilo osmdesát pedagogù. Dotazy se týkaly pøedevším námìtù a pomùcek pro ekologickou
výchovu ve školní i mimoškolní èinnosti, sestavování školních plánù ekologické výchovy, energetických
úspor, projektu Ekoškola, psaní projektù a získávání finanèních prostøedkù, zacházení s odpady v Jihomoravském kraji, pøírodních zahrad, uèeben v pøírodì a získávání kontaktù na organizace zabývající se ekologickou
výchovou a ochranou pøírody v ÈR.
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Vzdìlávání pedagogù Lipky
4 akce / 4 dny / 51 úèastníkù / 183 úèastníkohodin
Lipka podporuje a sama zajišuje rùzné formy dalšího vzdìlávání svých uèitelù, kteøí se mohou úèastnit odborných environmentálnì zamìøených semináøù vèetnì všech akcí ekopedagogického klubu TILIA. Ji osmým
roèníkem pokraèoval vlastní vzdìlávací program tzv. LIPKOVÉ ŠKOLIÈKY, jejím cílem je rozvoj znalostí
i dovedností pedagogù a zkvalitòování samotné pedagogické práce. Školení se úèastní také studenti na praxi
a ekopedagogové z jiných organizací. V roce 2006 se lipkoví pedagogové zdokonalovali i v práci s výpoèetní
technikou - 3 absolvovali základní kurz práce na poèítaèi a 9 specializované kurzy pro pokroèilé.
Vzdìlávací akce pro pracovníky Lipky (Lipkové školièky v roce 2006)
19. 1.
20. 1.
10. 3.
3. 11.

Výchova k šetrné dopravì (Ing. Stanislav Kutáèek, Mgr. Viktor Šeïa – Centrum dopravního
výzkumu, Brno) – problematika dopravy jako nejvìtšího environmentálního problému v ÈR
Lipkový miniveletrh EVP (pedagogové Lipky) – ukázky a rozbor ekologických výukových
programù
Vývoj a funkce lesa – myslivost (Ing. Aleš Kuèera, Lenka Daòková) – hospodaøení v lesích ÈR
s praktickými ukázkami typologických podkladù; problematika myslivosti, ukázky
mysliveckých pomùcek
Povodnì a krajina (Ing. Ivo Dostál, ÈMHÚ Brno) – problematika povodní, jejich vzniku
a prevence na území ÈR

Ekopedagogický vzdìlávací program pro uèitele mateøských,
základních a støedních škol
25 akcí / 237 hodin / 802 úèastníci na akcích poøádaných Lipkou
Plakát s nabídkou programu vzdìlávacích akcí pro jihomoravské uèitele byl v roce 2006 rozeslán do základních a støedních škol i uèiliš v Jihomoravském kraji a vystaven na webových stránkách Lipky v Kalendáøi
akcí. Akce jsou akreditovány MŠMT – osvìdèením o zpùsobilosti vzdìlávacího zaøízení z 15. øíjna 2004,
è. 27705/2004-25-320. V rámci programu se uskuteènily semináøe a exkurze pro uèitele všech typù škol a školských zaøízení a pro pedagogy støedisek ekologické výchovy. Nìkteré z akcí lektorsky zajišovali pedagogové
Lipky, na mnohé byli pøizváni odborníci z oboru botaniky, zoologie, lesního hospodáøství nebo ochrany ivotního prostøedí, stejnì jako øeditelé škol a koordinátoøi EVVO na školách. V rámci pøeshranièní spolupráce
v projektu Interreg probìhl také výjezd k našim jiním sousedùm do Rakouska – návštìva Lesní školy Ottakring ve Vídni, návštìva NP Thayatal a Lobau – dunajské nivy na okraji Vídnì. Na konci prázdnin se na Rychtì
v Krásensku konal další úspìšný týden Repetitoria terénní pøírodovìdy. Na kadé akci úèastníci dostali informaèní a propagaèní materiály i metodické a pracovní listy k dalšímu vyuití v pedagogické praxi.
Zcela novým typem vzdìlávání byl první bìh Specializaèního studia pro koordinátory EVVO na školách. Jeho rozsah je 250 vyuèovacích hodin
– jeho absolvování je naplnìním kvalifikaèních pøedpokladù pro výkon speVzdìlávací akce pro uèitele
cializované èinnosti v oblasti
environmentální výchovy a k oficiální20. 2. ijeme spolu – ochrana zvíøat
mu jmenování školním koordinátorem
21. 3. Špetka domácí ekologie II. – Odpady
EVVO. Týdenní blok probìhl na konci
16. 5. Školní zahrady pro ekologickou výchovu
srpna na Chaloupkách, víkendové setkání pak na podzim v Brnì. Úèastníci
26. – 28. 5. Tilia v Rakousku a Podyjí
se zabývali zejména tématy cíl, obsah,
rozsah, pojetí, vývoj a systém EVVO
14. – 20. 8. Specializaèní studium pro koordinátory
EVVO na školách – Chaloupky
v ÈR; role školních koordinátorù; námìty pro praktickou EV; pøíklady ak21. – 26. 8. Repetitorium terénní pøírodovìdy na Rychtì
tuálních a regionálnì zamìøených
9. 11. 7. MRKEV
informací z oblasti ivotního prostøedí;
pøíklady øešení konfliktních situací 21. – 23. 10. Specializaèní studium pro koordinátory
EVVO na školách – Brno
týkajících se ivotního prostøedí
a udritelného rozvoje.
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Mrkvièka – akce pro uèitelky mateøských škol
6 akcí / 6 dnù / 161 úèastníkù / 73 MŠ v síti
V únoru probìhla tøetí konference Mrkvièka (Malá regionální konference o EV v MŠ) na téma Zdraví a zdravý
ivotní styl. Bìhem roku pracovníci LŠ Jezírko pøipravili tøi semináøe pokrývající témata ekologické výchovy
a praktické námìty pro èinnost s dìtmi. Novì byl do nabídky akcí pro uèitele MŠ zaøazen dvoudenní semináø
zamìøený na pøípravu ekologického výukového programu, který byl uskuteènìn bìhem roku dvakrát – v podzimním bìhu obohacený o téma školního vzdìlávacího programu. Webové stránky Mrkvièky byly bìhem roku
aktualizovány. Na podzim byl vytvoøen plakát s nabídkou vzdìlávacích akcí pro pedagogy MŠ, který byl distribuován s plakátem s nabídkou EVP do jihomoravských základních škol, jejich souèástí je mateøská škola.
Byl rovnì rozeslán èlenským mateøským školám v síti Mrkvièka. V závìru roku probíhala pøíprava na konferenci a na zajištìní vzdìlávacích akcí v pøíštím roce.

Vzdìlávací akce
17. 2.
8. 3.
22. 3.
18. 10.
15. 11.
29. 11.

Mrkvièka - 3. malá regionální konference o ekologické výchovì
v MŠ Jihomoravského kraje (téma - Zdraví a zdravý ivotní styl)
Tvorba VP pro MŠ I
Tvorba VP pro MŠ II
Od semínka ke stromu
Tvorba VP pro MŠ v návaznosti na ŠVP I
Tvorba VP pro MŠ v návaznosti na ŠVP II

55 úèastníkù
19 úèastníkù
18 úèastníkù
10 úèastníkù
24 úèastníkù
22 úèastníkù

Vysokoškolská výuka
195 akcí pro vysokoškolské studenty / 227 dnù / 891 hodin / 3 204 studenti
Lipka je od roku 1998 fakultním školským zaøízením Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì.
V roce 2006 probíhala nadále výuka Praktika ekologické výchovy pro posluchaèe uèitelství 1. stupnì ZŠ
a Praktika ekologické výchovy pro posluchaèe oboru rodinná výchova. Další pøedmìty pro PdF MU – Základy
biologie I a II, Aplikovaná biologie a Terénní cvièení z pìstitelství a Aplikované ekologie pro katedru biologie
probíhaly v obou semestrech. Lipka zajišovala v podzimním semestru blokovou výuku ekologické výchovy
pro katedru sociální pedagogiky a katedru rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. V jarním semestru se uskuteènil kurz environmentálního vzdìlávání pro Fakultu sociálních studií. Nadále probíhala výuka na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyuèuje Aleš Máchal budoucí uèitele a environmentalisty
- pøedmìt Didaktika péèe o ivotní prostøedí. Lesní škola Jezírko úzce spolupracuje s Mendelovou zemìdìlskou a lesnickou univerzitou v Brnì a také pøipravila speciální pìtidenní program pro studenty 4. a 5. roèníku
Pøírodovìdecké fakulty Univerzity v Nitøe. Zahájena byla nová spolupráce s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, kde se Lipka stala partnerem projektu Akademického centra osobnostního rozvoje zamìøeného
na pøípravu studentù pedagogiky.

Poèty akcí vysokoškolské výuky pro jednotlivé školy v roce 2006
Škola
AF MZLU Brno
FSS MU Brno
MZLU Brno
PdF MU Brno
PdF Nitra
PøF UP Olomouc
Celkem
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Poèet
akcí
1
12
14
148
1
19
195

Poèet výukových
dnù
30
12
14
148
3
20
227

Poèet oduèených
hodin
240
24
56
475
5,5
90
890,5

Poèet
úèastníkù
1
260
135
2 531
18
259
3 204

Poèet
úèastníkohodin
240
520
540
8 631
99
1 232
11 262

VZDÌLÁVÁNÍ A OSVÌTA VEØEJNOSTI
66 akcí pro veøejnost / 112 dnù / 6 328 lidí
Ji tradiènì Lipka poøádala nejvìtší akci na Den Zemì. Tentokrát brnìnská pracovištì s dalšími organizacemi
a centry pro rodinu pøipravila Den Zemì na Jezírku s názvem Pojïte s námi do lesa. Stejnì slavnì, jen v menším obsazení, probìhl Den Zemì i na Rychtì v Krásensku. Obì akce podpoøil a navštívil ministr ivotního prostøedí Libor Ambrozek. Rychta uskuteènila nìkolik exkurzí pro širokou veøejnost do Moravského krasu
s odbornými prùvodci. Na pracovišti Lipová kromì tradièních akcí o Vánocích a Velikonocích probìhlo nìkolik odpolední pro veøejnost. S velkým ohlasem se setkala napø. Vùnì bramborové natì nebo Nedìle s ovèí babièkou. Na Rozmarýnku navštívilo pøednášky cyklu Zdravé bydlení nìkolik desítek úèastníkù a øadu akcí
pøipravil také zdejší aktivní klub maminek Pírko. V roce 2006 se zúèastnilo nìkolik stovek návštìvníkù na akcích Jezírka, jako napø. Otevírání studánek, Slavnosti podzimu nebo tradièní vánoèní sobota Od Martina do Tøí
králù. Jezírko na jaøe køtilo první panel Lesní nauèné stezky a na podzim otevíralo novou geologickou stezku
v areálu. Všechna naše pracovištì mohla veøejnost shlédnout bìhem jednotlivých Dnù otevøených dveøí. Široké veøejnosti jsou také otevøeny brigády v chránìných územích a na všech pracovištích Lipky.

Pøednášky pro veøejnost poøádané Rozmarýnkem v roce 2006
Lektor

Termín

David Eyer

19. 1.

David Eyer
David Eyer
František Kurtin

23. 2.
9. 3.
6. 4.

Èestmír Holuša

10. 5.

5 akcí

Název akce
Zdravé stavební materiály a konstrukce
pro nízkoenergetické domy
Baubiologie – zdravé bydlení
Dùm podle Feng šuej
(Ne)závislost domù a staveb
Permakultura – zodpovìdný pøístup
ke svému okolí

Poèet úèastníkù
30
50
44
20
16
160 úèastníkù

Slamìnka
23 kurzù / 47 dnù / 308 úèastníkù
Klub Slamìnka nabízí všem dospìlým zájemcùm víkendové tvoøivé kurzy. Pracuje se na nich pøevánì s pøírodními materiály a vyuívá se tradièních rukodìlných technik. V roce 2006 byl velký zájem o kurzy pletení
z orobince, o výrobu døevìného hudebního nástroje kantely, voskovou batiku, korálkování a další. V létì se uskuteènily tøi týdenní kurzy Øemeslného léta.
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Poradenství
V roce 2006 jsme zodpovìdìli na všech našich pracovištích stovky dotazù - od ochrany pøírody pøes nakládání
s odpady a k øízení neziskových organizací a psaní projektù. S návštìvami hlášenými i nehlášenými jsme strávili mnoho hodin, nepoèítaje plánované akce pro veøejnost. Na Lipce a Rozmarýnku jsou zavedeny pevné
poradenské hodiny, kdy veøejnost mùe získat informace o biozahradnictví, tvorbì a uspoøádání pøírodních
zahrad, ale také o zdravém bydlení. Na Rychtì lze získat odborné rady na téma úspor energie z fosilních paliv,
a na LŠ Jezírko je moné získat informace o lesním ekosystému a hospodaøení v lese. Díky projektu Sítì EVVO
v Jihomoravském kraji Lipka získala pracovní místa v oblasti poradenství a vybraní pracovníci se úèastní školení ekologických poradcù. Všechna pracovištì Lipky jsou souèástí poradenské sítì, která v rámci projektu
vzniká.

Stáe, náslechy, praxe
Lipka je prùbìnì otevøena všem zájemcùm o praktickou ekologickou výchovu. Nabídky praxí a stáí na Lipce
vyuívají kolegové z nejrùznìjších koutù Èech, Moravy i Slovenska. V prùbìhu roku jsme poskytli stovky drobných i obsaných konzultací týkajících se ekologických námìtù do výuky, èinnosti zájmových kroukù, diplomových a seminárních prací, ekologického poradenství, ochrany pøírody, organizace a financování apod.

KONCEPCE EVVO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Lipka je hlavním spolupracovníkem Jihomoravského kraje pøi tvorbì a realizaci Koncepce EVVO JMK.
V roce 2006 byla dokonèena aktualizace koncepce pro období 2006–2010 a vytvoøen akèní plán na dva roky.
Lipka se podílela na realizaci následujících úkolù akèního plánu:

Úkoly akèního plánu
Opatøení

•
•
•
•
•
•
•
•
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Popis opatøení

B1

Pokrytí Jihomoravského kraje sítí funkèních ekologických poraden

B2

Podpora celokrajských osvìtových kampaní

B3

Podpora jednorázových osvìtových akcí

C1

Zajištìní kapacit pro školní a mimoškolní ekologickou výchovu

C2

Environmentální informaèní servis pro školy (MRKEV a Mrkvièka)

C3

Environmentální vzdìlávání pracovníkù ve školství

C4

Regionální konference o environmentální výchovì

C5

•

C7

•
•

E1

Školní ekologické projekty
Podpora environmentálního vzdìlávání a praktické pøípravy budoucích uèitelù
v oblasti EVVO
Vytvoøení podmínek pro environmentální vzdìlávání a osvìtu ve veøejné správì

F3

Jihomoravské ekolisty

PROGRAMY SPOLUPRÁCE
Spolupráce s Lesy ÈR
Spolupráce s Lesy ÈR, s.p., kterou pro svá èlenská støediska zprostøedkovává SSEV Pavuèina, je pro Lipku
kadoroènì velice zajímavá a vítaná. V roce 2006 podpoøily Lesy ÈR projekt pracovištì Lipová Døeviny na Brnìnsku. Jde o informaèní panely s mapami výskytu pùvodních døevin v Brnì a blízkém okolí, a o ukázky vybraných druhù stromù seøazených podle typù lesa. Projekt pokraèuje i v roce 2007. Dále byl podpoøen projekt
pracovištì Rozmarýnek, které vydalo pracovní listy k terénní lesním výukovým programùm, a pracovištì
Rychta Krásensko s projektem „Na stromech pod stromy“. Systém lavièek s informacemi o rùzných druzích
døeva slouí nejenom vlastní výuce (Stromeèku nezlob se, Vlastnosti a uití døeva, Lesní certifikace FSC
a mapa Národních parkù ÈR), ale i k osvìtì a odpoèinku znavené veøejnosti. Tento výukový prvek navazuje
na Stromovou galerii LÈR, která je oblíbenou zastávkou na cyklostezce z Vyškova do Jedovnic. Pracovištì LŠ
Jezírko získalo podporu na zpracování 16 typù pracovních listù k výukovým a herním prvkùm umístìným v interiéru Jezírka.
V rámci spolupráce s Lesy ÈR jsme v záøí organizovali semináø pro pracovníky støedisek ekologické výchovy
a uèitele – „Tøi pøístupy k lesnímu hospodaøení na Drahanské vrchovinì“.

Spolupráce s Jihomoravským krajem,
Statutárním mìstem Brnem, obecními úøady
V prùbìhu roku 2006 pokraèovala dobrá spolupráce s Odborem školství a Odborem ivotního prostøedí Krajského úøadu Jihomoravského kraje, jako i s jednotlivými èleny Rady Jihomoravského kraje, v jejich kompetenci je školství, investice ve školství, ivotní prostøedí, mezinárodní spolupráce a regionální rozvoj.
Se zamìstnanci krajského úøadu spolupracujeme zejména na realizaci Koncepce EVVO, která má pomoci zvýšit kvalitu ekologické výchovy a osvìty ve všech regionech kraje. Významnou podporu poskytoval odbor
ivotního prostøedí pøi zpracování a realizaci projektu „Sí environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty
v Jihomoravském kraji“.
Podporu Lipce projevoval nadále i Magistrát mìsta Brna, zejména prostøednictvím odboru školství, mládee
a tìlovýchovy a odboru ivotního prostøedí, které pomohly nejen finanènì, ale té poskytnutím konzultací, metodických materiálù apod. Naše pracovnice Pavlína Horká pracovala v Poradním sboru pro ekologickou výchovu pøi OP MmB. Mìstská èást Jundrov v èele s panem starostou všestrannì podporovala èinnost
pracovištì Rozmarýnek. SEV Rychta Krásensko se podílelo na ochranì pøírody na místní úrovni, významnì
se zapojilo do pøíprav zpracování místní Agendy 21 v mikroregionu Drahanská vrchovina, kterou øídí obèanské sdruení Barvínek. Na Rychtì probìhlo školení facilitátorù a posléze i beseda o budoucnosti obce formou
kulatého stolu.
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Mezinárodní spolupráce
Lipku, Rozmarýnek, Rychtu i Jezírko navštívilo bìhem roku nìkolik desítek zahranièních zájemcù o naši práci
(Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Nìmecko, Polsko, Rakousko, Rusko,
Švédsko, Velká Británie, USA). Pokraèovaly také pøátelské kontakty se slovenskými kolegy.
Na všech pracovištích Lipky jsme pøivítali velké výpravy studentù Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Konstantina Filozofa z Nitry a Fakulty pøírodních vìd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Slovenští pøátelé
se rovnì zúèastòovali akcí poøádaných èesko-slovenskou asociací Permakultura (CS) ve spolupráci s Lipkou.
Asociace Permakultura (CS) ji potøetí zorganizovala Evropskou konferenci permakultury - letos na Jezírku.
Pracovníci Rychty v kvìtnu zajišovali týdenní kurz pro studenty oboru Environmental Conservation na Sheffield Hallam University, Sheffield (Velká Británie). V èervenci se støedoškoláci pod vedením Michala Nováka
zúèastnili v Litvì mezinárodního setkání “Nature is our home, save him“.
Pokraèovala partnerská spolupráce s rakouskou organizací EUPRI (Energie – Umwelt – Partnerschaft – Regional – Initiativen) v rámci projektu Pøírodní zahrada.
V èervnu 2006 byl závìreènou konferencí ukonèen velmi zajímavý projekt Nature Education in the Centrope
Area (NECA)v rámci evropského programu Interreg. LŠ Jezírko bylo aktivnì zapojeno do projektu NECA
s partnery z Daphne Bratislava. Iniciátorem projektu byl MA 49 (Lesní úøad a zemìdìlské podniky mìsta Vídnì). V poslední èástí projektu jsme spoleènì vytvoøili nìkolik pomùcek a materiálù pro veøejnost, uèitele a dìti.
Na letní brigádì Jezení, kterou LŠ Jezírko poøádalo ve spolupráci s Rezekvítkem, nám pomáhalo 8 zahranièních dobrovolníkù organizovaných v programu Sdruení INEX – SDA pro èeské a zahranièní úèastníky.

SSEV Pavuèina
PAVUÈINA je celostátní sí støedisek ekologické výchovy, která poskytují výukové programy pro školy a poøádají vzdìlávací akce pro uèitele podle stanovených kritérií. Lipka je od roku 1996 øádným èlenem tohoto
seskupení. Ve výboru Pavuèiny zastupuje Lipku Eva Kazdová.
Pavuèina zajišuje svým èlenùm lepší informovanost, stala se respektovaným partnerem MP i MŠMT, daøí
se jí udrovat dobré vztahy s Èeským svazem ochráncù pøírody (ÈSOP). Prostøednictvím Pavuèiny byla Lipka
zapojena do projektù:

• Národní sí støedisek environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty
- podpoøeno MP.

• Výukové programy o lese pro školy v rámci spolupráce s Lesy ÈR, s.p.,
a za jejich finanèní podpory.

• MRKEV – metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
- podpoøeno MŠMT.

• Vzdìlávání školních koordinátorù EVVO
- podpoøeno ESF.

• Vzdìlávání, výchova a osvìta v oblasti ochrany zvíøat
- finanèní podpora Nadace na ochranu zvíøat.
Zástupci Lipky se zúèastnili konference Ekologická výchova a vzdìlávání 2006 poøádané k 10. výroèí SSEV
Pavuèina v Seèi u Chrudimi ve dnech 11. – 12. 12. 2006.
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Projekty
Po celý rok 2006 fungoval projekt „Sí environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v Jihomoravském
kraji“. Do projektu je zapojeno 15 subjektù, napø. Ekologický institut Veronica, CEV Pálava, EPS, Hnutí
DUHA, mìsto Boskovice èi zájmové sdruení obcí Hrušovansko.
Projekt byl nìkolikrát ze strany MP uveden jako pøíklad dobré praxe v rámci grantového schématu a pøedstaven v zahranièí.
Díky tøem kontrolám, které sledovaly zpùsob øízení a naplòování projektu, získali pracovníci projektu rozsáhlé
zkušenosti, které formou poradenství pøedávají dalším zájemcùm.
V rámci stejného grantového schématu (OPRLZ 4.2, ESF) získala Lipka podporu i pro projekt „Doplnìní sítì
EVVO v JMK,“ který bude bìet do roku 2008. Sí se navíc rozrostla o dva partnery projektu: ÈSOP Ponikva
a obèanské sdruení Za sebevìdomé Tišnovsko.
Lipka je èlenem Místní akèní skupiny Spoleèná cesta.
Lipka rovnì zpracovala dva úspìšné projekty pro vznik a rozvoj nového pracovištì – Koleje Aleše Záveského. Projekt „Kolej Aleše Záveského – programy dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù“ je zamìøen
na vzdìlávací kurzy pro uèitele.
Projekt „Environmentální legislativa a dobrá praxe v èinnosti podnikù a institucí“ je zamìøen na tvorbu a ovìøení vzdìlávacích kurzù pro pracovníky neziskových organizací, podnikù a úøedníkù státní správy i místních
samospráv.
Z dùvodu nárùstu prací na projektech a koordinace projektových aktivit v rámci Lipky vzniklo Projektové oddìlení Lipky jako souèást øeditelství. Projektové oddìlení tvoøí Michal Medek, Lenka Appelová, Hája Kalendovská, Eva Svobodová a Petra Plhalová.

PØEHLED PROJEKTÙ
Název projektu
Sí environmentálního vzdìlávání,
výchovy a osvìty v Jihomoravském
kraji
Doplnìní Sítì environmentálního
vzdìlávání, výchovy a osvìty
v Jihomoravském kraji
Kolej Aleše Záveského – programy
dalšího vzdìlávání pedagogických
pracovníkù
Environmentální legislativa a dobrá
praxe v èinnosti podnikù a institucí

zdroj
financování

délka
výše podpory trvání

poèet
partnerù

ESF, OPRLZ 4.2

16 260 000,-

VI. 2005 V. 2007

15

ESF, OPRLZ 4.2

12 480 000,-

X. 2006 VIII. 2008

17

ESF, OPRLZ 3.1

5 620 000,-

XII. 2006 VII. 2008

1

ESF, OPRLZ 3.1

1 820 000,-

XII. 2007 V. 2008

0

Druhým rokem pokraèovala podpora úspìšného projektu Ekoškola – Eco-schools ze strany Jihomoravského
kraje. Projekt podporuje implementaci mezinárodního certifikaèního schématu na školách v Jihomoravském
kraji.
Nadace Veronica podpoøila rozvoj dobrovolnických aktivit a pøírodovìdného bádání Støedoškolského ochranáøsko-pøírodovìdného klubu (S.O.P.K.a) èástkou 5000,- Kè.
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ØÍZENÍ LIPKY
Pedagogické a provozní porady
Organizaèní strukturu Lipky tvoøí øeditelství a ètyøi samostatná pracovištì. Kadé z pracoviš øídí povìøený
vedoucí, který je zodpovìdný za vlastní pedagogickou èinnost i kvalitu materiálnì-technického zázemí a provozu. Na pracovištích probíhají pravidelné porady, kopie zápisù jsou uloeny na øeditelství.
Vedení Lipky se schází cca desetkrát za rok ve sloení, které odpovídá tématu porady: k plánování a hodnocení
èinnosti pracoviš, strategickému plánování Lipky, hodnocení efektivity pracoviš apod. jsou svoláváni
vedoucí pracoviš, naopak k øešení strategií programových oblastí (výukových programù, zájmové èinností,
vysokoškolské výuky a vzdìlávání dospìlých) se scházejí jejich koordinátoøi. Porady øídí øeditelka, pøítomna
je vdy i ekonomka Lipky.
Pedagogické rady Lipky se konají v èervnu (k zadání úkolù pro pøípravu nového školního roku) a zaèátkem záøí (k vyhodnocení uplynulého školního roku a dokonèení pøíprav nového školního roku). V lednu
se scházejí pedagogiètí pracovníci k prùbìnému hodnocení, resp. úpravám v celoroèním plánu èinnosti.
Toto setkání slouí také k vzájemné prezentaci èinnosti jednotlivých pracoviš, seznámení s novými kolegy
a k výmìnì zkušeností.

Organizaèní struktura Lipky k 31. 12. 2006
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FINANCOVÁNÍ A HOSPODAØENÍ ORGANIZACE
Pøíjmy Lipky
Od Jihomoravského kraje jsme obdreli prostøedky na platy vèetnì odvodù na zdravotní a sociální pojištìní
a èást provozních nákladù. Z rozpoètu JMK jsme získali peníze na Aktualizaci Koncepce EVVO a na tyto projekty: Školní ekologický projekt s lesním zamìøením, Mrkvièka (vzdìlávání uèitelù MŠ), Pilotní certifikace
Eco-schools v Èeské republice, Environmentální informaèní servis pro školy a Den Zemì. Na pokrytí nákladù
na energie jsme vyuili dotaci Odboru školství Magistrátu mìsta Brna. Dále jsme získali pøíspìvky na realizaci
výukových programù a vzdìlávacích programù pro uèitele, které zprostøedkovala svým èlenùm Pavuèina. Lipka dále uspìla v nìkolika výbìrových øízeních, napø. Lesù ÈR a Mìsta Brna. V èervnu 2005 jsme podepsali
smlouvu na dotaci ze Sociálníhío fondu EU: projekt, na kterém s námi spolupracuje 14 partnerù, se jmenuje
„Sí environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v JMK“, je rozvren na dva roky a ocenìn na 16 296
tisíc Kè – projekt bude ukonèen v kvìtnu 2007. ESF podpoøí naše další projekty v finanèními pøíspìvky
celkové výši 19 800 tisíc Kè. Projekty byly zahájeny v prosinci 2006 a budou ukonèeny v roce 2008.

Koneèná rozvaha
AKTIVA
1. Hmotný investièní majetek
1. Stroje a zaøízení
2. Budovy
3. Pozemky
HIM celkem
2. Obìná aktiva
1. Pohledávky
2. Materiál na skladì
3. Finanèní majetek
pokladna
bìný úèet
ceniny
4. Pøechodné úèty ak.
Obìná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

PASIVA
VLASTNÍ ZDROJE
1. Majetkové fondy
fond investièního majetku
Celkem
2. Finanèní fondy
fond odmìn
fond sociální
fond rezervní
fond reprodukce inv. majetku
Finanèní fondy celkem
3. Hospodáøský výsledek
CIZÍ ZDROJE
1. Krátkodobé závazky
závazky z obch. styku
závazky k zamìstnancùm
závazky k soc. zabezp.
daòové závazky
vyrovnání se SR
jiné závazky
Celkem
2. Dohadné úèty pasivní
PASIVA celkem

2003

2004

2005

2006

588 710
459 520
1 345 260
2 393 490

1 606 720
450 160
1 345 260
3 402 140

3 729 310
10 952 400
6 303 180
20 984 890

4 282 958
11 046 529
6 303 180
21 632 667

51 830
6 690

363 180
13 060

345 140
56 170

119 654
54 852

61 480
1 204 350
0
45 720
1 370 070
3 763 560

74 220
3 730 800
0
0
4 181 260
7 583 400

74 820
1 845 730
0
0
2 321 860
23 306 870

75 206
7 311 850
150
4 866
7 566 578
29 199 245

2003

2004

2005

2006

2 393 500
2 393 500

3 402 150
3 402 150

20 985 010
20 985 010

21 632 666
21 632 666

24 000
81 120
303 110
163 290
571 520
4 140

24 000
63 920
392 490
107 860
588 270
41 260

32 000
59 320
313 120
68 410
472 850
9 390

31 999
91 413
131 850
670 311
925 573
53 388

306 530
135 350
167 140
42 080
670 100
3 763 560

799 590
217 670
308 480
94 440
2 055 580
3 475 760
75 980
7 583 420

714 020
148 530
268 730
93 100
493 360
1 717 740
121 890
23 306 880

5 380 970
166 621
346 254
91 572
214 834
252 842
6 453 093
134 525
29 199 245

21

Pøehled výnosù a nákladù
VÝNOSY

2003
Kè

Provozní dotace od ÚSC
z toho:
mzdové náklady a OPPP
zákonné pojištìní
ONIV a dotace na provoz
Výnosy z vlastní èinnosti
z toho:
trby z prodeje zboí
tábory, kurzy, zájezdy
výukové programy
èl. popl., práce v CHÚ
pøíprava stravy
Ostatní výnosy celkem
z toho:
pouití fondù
úroky
trby z pronájmu
dotace od obce
dotace nadaèní
ostatní výnosy
Národní sí - zakázka
projekty ESF

VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Nákup zboí
Opravy a udrování vè. mat.
Cestovné
Ostatní sluby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištìní
Odpisy
Jiné ostatní náklady

NÁKLADY CELKEM
Rozdíl mezi náklady a výnosy
(hosp. výsledek)
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6 360 000
3 548 000
1 411 000
1 401 000
2 498 680
23 700
1 050 165
681 645
394 170
349 000
5 377 400
63 600
2 700
51 600
172 500
87 000
5 000 000
14 236 080

+ 4 140

Kè

45

8 200 000

17

5 076 000
1 843 000
1 281 000
3 341 631

38

25 847
996 217
1 048 624
371 348
520 464
296 913

100

57 746
1 129
31 300
205 000
1 738
11 838 544

2003
Kè
1 761 080
175 080
16 760
52 430
184 160
6 372 910
3 795 410
1 412 890
177 570
238 650
14 231 940

2005

2004
%

%

%

Kè

%

69

11 288 000

77

9 986 000

61

28

5 736 000
2 121 000
4 120 000
3 416 050

21

5 504 000
2 034 000
2 448 000
4 254 186

26

3

32 830
1 098 200
1 178 827
134 611
575 000
1 991 400

2

41 011
1 745 926
1 618 209
200 408
648 632
2 095 053

13

100

139 330
1 010
15 200
1 626 130
9 740
16 695 450

100

48 914
617
50 008
252 000
10 000
4 037
1 729 477
16 335 239

100

2005

2004
%
12
1,2
0,1
0,4
1,3
44,8
27
10
1,2
2,0
100

Kè
1 749 928
212 341
21 327
47 603
103 359
2 041 857
5 172 722
1 812 232
211 525
424 391
11 797 285
+ 41 259

2006

Kè

%
15
1,8
0,2
0,4
0,9
17,3
43,8
15,4
1,8
3,4
100

Kè
3 221 020
259 350
25 760
102 630
174 340
3 319 320
6 591 880
2 267 150
589 500
135 100
16 686 050
+ 9 407

2006
%
19
1,5
0,2
0,6
1,0
19,8
39,5
13,5
3,5
0,4
100

Kè
2 066 932
350 115
33 685
78 767
218 068
2 759 331
7 216 637
2 543 685
815 133
163 498
16 281 851
+ 53 388

%
13
2,2
0,2
0,5
1,4
16,9
44,3
15,6
5,2
0,7
100

Pøehled vybraných pedagogických èinností Lipky
za léta 1996-2006
(výtah z výkazù zpracovávaných pro Sdruení støedisek ekologické výchovy Pavuèina)
399 jednodenních výukových programù / 1096 hodin výuky / 9144 úèastníci
19 pobytových výukových programù / 80 dnù – 466 hodin výuky / 495 úèastníkù

vzdìlávací programy pro dìti a mláde
AKCE
MŠ
Poèet akcí
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
8
2005
52
2006
31
Poèet úèastníkù
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
131
2005
910
2006
775
Hodin výuky
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
18
2005
117,5
2006
80,5

denní
ZŠ

SŠ

MŠ

pobytové
ZŠ

128
175
202
251
276
269
338
362
453
555
641

12
18
13
1
25
7
8
37
23
61
53

-

10
13
14
7
10

2 944
3 850
4 444
5 522
6 072
5 764
7 281
8 068
9 720
12 294
14 653

276
387
286
22
167
154
223
1 076
596
1 559
2 207

-

384
525
555
690
759
786
1 271
1005
1334
1705,5
1973,5

24
54
36
3
25
21
141
91
68
208,5
188,5

-

SŠ

vzdìlávací akce pro pedagogické
pracovníky
denní
pobytové
stud.
uè.
stud.
uè.

4
6
4
16
13

53
69
39
54
52
42
99
99
20
20
206

22
28
35
43
19
24
15
14
142
146
20

1
2
7
8
4
4
5
6
4
4
6

3
5
3
10
1
9
3
2
13
13
5

278
326
357
150
244

107
169
110
438
328

635
1 197
796
771
750
640
1 519
1842
359
520
3 506

646
496
491
664
424
530
403
357
1789
2360
674

22
54
247
149
70
85
144
19
107
94
116

73
130
108
331
40
226
119
66
140
159
128

280
305
354
182
254

116
161
104
401,5
319

159
207
117
162
156
126
294
288
64
87
691,5

93
84
105
129
57
72
74
68
228
365
73

21
104
216
136
80
88
71
208
161
102
309

98
144
144
328
24
272
47
34
1174
180
164
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PODÌKOVÁNÍ
Za veškerou pomoc, pøízeò, dùvìru i povzbuzení jsme vdìèni stovkám pøátel, pøíznivcù a podporovatelù Lipky, Rozmarýnku,
Rychty a Jezírka. Za finanèní i nehmotnou podporu a pomoc jsme mimoøádnì vdìèni zejména tìmto jednotlivcùm a organizacím:
panu RNDr. Liboru Ambrozkovi, panu Mgr. Martinu Anderovi, panu Ing. Milanu Appelovi, panu Luïku Bogdanovi, panu
Mgr. Václavu Bokovi, panu Doc. Ing. Antonínu Buèkovi, paní Mgr. Kvìtoslavì Burešové, panu Ing. Petru Cundovi, paní
Mgr. Lence Daòové, paní Jarmile Dobšákové, paní JUDr. Sylvì Dohnálkové, panu PhDr. Petru Dolejskému, panu JUDr. Ivanu
Dorovskému, paní Ing. Janì Drápalové, panu Mgr. Arnoštu Drbuškovi, panu RNDr. Petru Duchoòovi, sleènì Ing. Andrei
Dvoøákové, panu RNDr. Pavlu Faltýskovi, panu Martinu Filipovi, paní RNDr. Evì Fojtíkové, paní RNDr. Yvonnì Gailly, paní
Mgr. Hanì Havlíèkové, panu Ing. Tomáši Havlíèkovi, paní Jitce Hlinìnské, paní Nadìdì Horáèkové, panu Ing. Václavu Horákovi, paní Doc. PaedDr. Hanì Horké, panu Mgr. Zbyòku Hrnèíøovi, paní Mgr. Martì Hromkové, paní MUDr. Dagmar
Hrubé, panu Jakubu Hruškovi, paní Ing. Bc. Annì Hubáèkové, panu Doc. RNDr. Karlu Hudcovi, DrSc., panu Ing. Jaroslavu
Chalupníkovi, sleènì Mgr. et Mgr. Hanì Chalupské, sleènì Janì Ištvanové, DiS., panu Ing. Jiøímu Ištvanovi, panu Mgr. Václavu Izákovi, paní Ing. Helenì Jedlièkové, panu Ing. Karlu Jechovi, panu Mgr. Martinu Jelínkovi, paní RNDr. Nadi Johanisové,
panu Ing. Stanislavu Juránkovi, paní Mgr. Danì Kalèíkové, panu Ing. Josefu Kameníèkovi, panu Mgr. Jakubu Kašparovi,
panu Mgr. Tomáši Krejèímu, paní Irenì Koláèné, panu Ing. Miroslavu Koláøovi, paní Mgr. Romanì Korbáøové, paní Ivanì
Kristiánové, paní Marcele Køíové, paní Ing. Zdenì Kubešové, paní JUDr. Hanì Kulichové, panu RNDr. Jiøímu Kulichovi,
panu PhDr. Luboru Kysuèanovi, Ing. Petru Laštùvkovi, paní Prof. RNDr. Hanì Librové, panu Doc. Ing. Petru Madìrovi, panu
Ing. Milanu Machálkovi, panu Ing. Jaroslavu Martínkovi, paní Miladì Matlové, panu Ing. Pavlu Mauerovi, sleènì Marii Michelové, paní Danì Mitiskové, panu Doc. PaedDr. Vladislavu Muíkovi, CSc., panu Prof. Ing. Jindøichu Nerudovi, CSc., panu
Doc. Dr. Jiøímu Nìmcovi, panu Mgr. Hynku Nespìšnému, panu Doc. RNDr. Pavlu Nováèkovi, paní Lence Novotné, panu
Karlu Okleškovi, sleènì Lence Ondruszové, paní Vìøe Palacké, panu Mgr. Jakubu Patoèkovi, panu RNDr. Josefu Pavelkovi,
paní Mgr. Anece Pavlišové,paní Ivonì Pìnièkové, paní Marii Pigulové, sleènì Kamile Plockové, paní JUDr. Hanì Polákové,
panu Ing. Marku Polákovi, panu RNDr. Igoru Poledòákovi, paní Blance Poníilové, panu Prof. Ing. Stanislavu Procházkovi,
DrSc., panu Mgr. Lucienu Rozprýmovi, panu RNDr. Borisi Rychnovskému, CSc., panu Jindøichu Sehnalovi, panu Prof. Ing.
Vladimíru Simanovovi, CSc., paní Mgr. Galinì Slámové, sleènì Ing. Dagmar Smolíkové, paní Ing. Janì Sobìslavské, panu
PhDr. Richardu Svobodovi, panu Vítu Synkovi, panu RNDr. Miloši Šifaldovi, paní Hanì Šídlové, paní Ing. Monice Špaèkové,
sleènì Mgr. Šárce Špaèkové, panu PaedDr. Janu Šávovi, CSc., PhD., panu Milanu Štefancovi, panu RNDr. Leoši Štefkovi,
sleènì Pavle Štìpánkové, panu Ing. arch. Zdeòku Tihelkovi, panu Mgr. Lubomíru Tichému, paní RNDr. Danì Tomášové,
panu Dr. Karlu Tomkovi, panu Ing. Radku Tyllichovi, panu PhD. Ing. Zbyòku Ulèákovi, panu Ing. Martinu Vanìèkovi, paní
Jaroslavì Vaòkové, paní Jitce Vejslíkové, panu Ing. Leo Venclíkovi, panu Ing. Milanu Venclíkovi, paní Pavlínì Veselé, panu
Ing. Josefu Veselému, paní Ing. Hele Vlašínové, panu RNDr. Mojmíru Vlašínovi, paní Mgr. Irenì Vlèové, panu Janu Záhorovi, panu Mgr. Zbyòkovi Zavadilovi, panu RNDr. Jozefu Zekovi, paní Doc. Ing. Ivanì abièkové jako i

• Èeskomoravskému cementu, a.s.,
• Katedøe environmentálních studií Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity v Brnì

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesùm Èeské republiky, s.p., Hradec Králové

• Odboru ivotního prostøedí a zemìdìlství
Jihomoravského kraje

• Pozemkovému spolku Hády
• Pavuèinì – Sdruení støedisek ekologické výchovy,
jako i všem jejím èlenským støediskùm

Mìstské èásti Brno - støed
Ministerstvu ivotního prostøedí
Obci Krásensko
Odboru školství Magistrátu mìsta Brna
Odboru ivotního prostøedí Magistrátu mìsta Brna
Odboru školství Jihomoravského kraje
Firmì RIGI Hradèany
Mìstské èásti Brno – Jundrov

• Pedagogické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì
• Rezekvítku – Sdruení pro ekologickou výchovu
a ochranu pøírody

•
•
•
•

Základní škole Podomí
Státnímu fondu ivotního prostøedí ÈR
Mendlovì zemìdìlské a lesnické univerzitì
Školnímu lesnímu podniku Masarykùv les Køtiny

Úcta a podìkování náleí po právu všem vedoucím kroukù na Lipce, Rozmarýnku, Rychtì a Jezírku uvedeným v textu.
Obzvláštì veliké podìkování za veškerou podporu a pøízeò patøí rodinám a partnerùm všech lipkových pracovníkù, kterým dokázali jejich blízcí po celý rok 2006 vytváøet chápající a trpìlivé zázemí.
Upøímnì jim za to dìkujeme!
Hana Korvasová, Aleš Máchal & spol.
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