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Úvod 

 

Tento dokument slouží jako manuál pro implementaci metodického přístupu do vybraných 

škol zapojených do projektu CIVIS. Vytváří rámec činností metodiků a popisuje zásady 

jednotlivých úrovní implementace zahrnující: 

A. Školení učitelů (úvodní třídenní workshop, jednodenní doškolovací workshop 

a závěrečný třídenní workshop) 

B. Interakci s učiteli (supervizní schůzky a průběžnou metodickou podporu, zajištění 

akčního výzkumu, evaluace a identifikaci bariér a vývojového kontinua) 

C. Povinnou administrativu 

 

Pro zajištění implementace metodického přístupu do škol je vytvořen tým metodiků, který je 

řízen metodikem-koordinátorem.  

 

Celkový počet škol pro jeden metodický tým je 7 s celkovým počtem 18 zapojených 

pedagogů. Každá škola zapojuje do projektu 2–4 pedagogy.  

 

Úkolem metodiků je (pro)vést učitele metodikou a všemi dílčími úkoly projektu; komunikace 

se školami, realizace supervizních schůzek a podpora škol, vedení workshopů pro učitele 

zapojených škol. 

 

Úkolem metodika-koordinátora je podporovat metodiky zajištěním veškerých informací 

a podkladů, podpora a přímá pomoc metodikům v rámci jejich aktivit, odpovědnost za 

administrativní záležitosti, dohled nad naplňováním cílů projektu. 

 

Role pedagoga v projektu je dvojí – role učitele a role výzkumníka:  

Jako učitel pracuje s novou metodikou, učí se nové metody evaluace a reflexe svojí práce, 

spolupracuje se svými kolegy na zavádění nové metodiky do prostředí své školy.  

Jako výzkumník si vede portfolio a pořizuje kopie jeho částí pro potřeby dokladování 

výstupů, hodnotí, komentuje a případně navrhuje změny zkoušené metodiky, stanovuje si 

cíle, kterých chce se svými žáky dosáhnout a hodnotí dosažení těchto cílů (v rámci akčního 

výzkumu) a vyplňuje nezbytnou administrativu pro účely projektu (např. výkaz práce).  

Za tuto roli je pedagog placený formou dohody o provedení práce. Závěry a výstupy 

z činnosti pedagoga jsou podkladem pro další aktivity projektu (identifikace bariér, tvorba 

vývojového kontinua atd.). 

 

Role zapojených škol (resp. pedagogů) v projektu CIVIS je spolupráce při ověřování 

metodického přístupu v rámci akčního výzkumu ve školním roce 2017/2018. Školy zajišťují 

plnou podporu pedagogů při zavádění metodického principu, vysílají zapojené pedagogy 

na dva třídenní a jeden jednodenní workshop, vytvářejí prostor pro zajištění průběžných 

konzultací a supervizí, účastní se závěrečné konference, zajišťují publicitu projektu dle 

uzavřené smlouvy o spolupráci.  

 

 
 

 

  



VENKOVNÍ UČENÍ 

Anotace:  

PROČ? 

Učit venku znamená venku nejen být, ale také prožívat, pozorovat a zkoumat skutečné 

prostředí, v němž žijeme a které svými činy ovlivňujeme.  

Okolí školy je cenným zdrojem informací, které mohou žáci aktivně získávat, vyhodnocovat 

a aplikovat, přecházet od blízkého a konkrétního k obecnému.  

Venkovní učení rozvíjí žákovy dovednosti i postoje přímo a v reálném prostředí. Příroda 

(reálný svět) v blízkosti školy se stává učebnicí, která je interaktivní, působí na všechny 

smysly, učivo nabízí v kontextech a souvislostech. Zvyšuje se tak smysluplnost 

a propojenost informací získaných ve školních lavicích. 

JAK? 

Žáci v prvním kroku zkoumají místo na úrovni emočně zabarveného pozorování a prožitku 

a tím si vytváří rámec, do kterého bude zasazeno jejich další poznávání místa.  

Ve druhém kroku již aktivně bádají a rozplétají souvislosti, získávají dovednosti a konkrétní 

znalosti.  

Ve třetí fázi se vrací od jednotlivostí k souvislostem a obecným principům a uvědomují si 

provázanost dějů a procesů v přírodě i vliv jednání člověka na změny v jeho životním 

prostředí.  

CO ŠKOLA DĚLÁ? 

Škola tak umožňuje žákům budovat svůj vztah k místu, kde žijí, a vnímat poznání 

a vzdělávání jako nástroj pro porozumění skutečnému světu kolem nás. Nabízí žákům 

příležitost, jak pochopit, že každá změna způsobená přírodními vlivy nebo člověkem má své 

příčiny, důsledky a dopady.  

Začlenění do výuky a podmínky realizace 

Metodický přístup venkovního učení vychází z přístupu souvislostního učení, které je 

provázáno s konkrétním místem ve venkovním a relativně blízkém okolí školy. Tím je blízké 

také principům místně zakotveného učení, byť primárně nepracuje s potřebami místní 

komunity ani aktivními proměnami místa.  

První fází je senzitivní vnímání místa, na něž navazuje fáze terénního zkoumání. V této 

druhé, výzkumné fázi využívá metodu otevřeného badatelského výzkumu zvoleného místa. 

Získaná data jsou primárním zdrojem informací o reálném světě, s nimiž pak žáci dále 

pracují ve třetí fázi.  



Ve třetí fázi na základě informací a zkušeností vyvozují žáci ekologické zákonitosti 

projevující se na zkoumaném místě. Svá pozorování porovnávají s obecně platnými principy 

a vyhodnocují rozdíly. Následně zvažují důsledky dějů vyvolaných zvenčí a určují 

environmentální souvislosti   

Nedílnou součástí metody je reflexe změn postojů žáků k danému místu. 

Metodický přístup je doporučen pro 4.–7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií. 

Metodický přístup se v některých aspektech liší dle stupně školní docházky. U prvního 

stupně je kladen důraz na zákonitosti dějů a procesů v přírodě – ekologické souvislosti. 

U druhého stupně přecházíme  k environmentálním problémům až konfliktům. 

Místo výuky musí vyhovovat následujícím podmínkám: 

● časově dobře dostupné, 

● bezpečné pro pohyb žáků, 

● dostatečně podnětné pro zjišťování informací a souvislostí v tématu, kterému se 

učitel v daném vyučovacím předmětu (či vzdělávací oblasti) chce věnovat. 

Podmínky úspěchu tohoto metodického přístupu jsou: 

● Respektování fází venkovního učení (viz diagram) a jejich minimální časové dotace. 

Abychom dosáhli vytyčených cílů, pak je třeba počítat s minimálně deseti 

vyučovacími hodinami práce rozloženými do delšího období (např. měsíc). Během 

této doby žáci probádají ekosystém, jeho složky, zákonitosti a souvislosti a tak 

obsáhnou velký objem kompetencí, učiva a doporučených očekávaných výstupů dle 

RVP. 

● Posunutí role učitele z pozice nositele informací do pozice průvodce žáků procesem 

učení. 

● Akcent na vybrané dílčí kompetence směřující k environmentálně a sociálně 

odpovědnému jednání a mezipředmětové vnímání reálného světa.  

Doporučujeme: 

● Na přípravu a realizaci každého z cyklů Venkovního učení doporučujeme spolupráci 

minimálně 2 pedagogických pracovníků z různých předmětů. Minimálně jeden z nich 

by se však měl stát průvodcem žáků všemi fázemi. 
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I. Organizační zajištění 

 

A. Školení učitelů (workshopy) 

 

V průběhu projektu jsme se zavázali uspořádat 3 školení pro učitele. Dvě z těchto setkání 

jsou vícedenní (2,5 dne), jedno je jednodenní (8 hodin). Tato školení slouží především 

k práci s učiteli. Na úvodním workshopu by měl být předáván metodický přístup a zároveň by 

měla být představena administrativa okolo projektu. V průběhu projektu (cca listopad–

prosinec) bude jednodenní školení, na kterém se bude předávat způsob provádění akčního 

výzkumu. Závěrečný workshop slouží k reflexi a evaluaci a může být také možností odměny 

pro učitele (např. prohloubení práce s metodickým přístupem apod.). 

 

Zásady pro realizaci workshopů 

❏ Stanovit datum a místo konání   

❏ Zjistit počet osob  

❏ Zajistit pro ně stravu a ubytování 

❏ Ujasnit cíl setkání 

❏ Domluvit lektory 

❏ Zajistit pro ně ubytování a stravu 

❏ Nachystat materiál a pomůcky 

❏ Připravit materiály pro učitele (tištěné handouty, knihy, publikace, příklopné lupy, 

pomůcky do výuky apod.) 

❏ Připravit prezenční listiny, fotografie, zápisy apod. 

❏ S dostatečným předstihem rozeslat učitelům (příp. i lektorům) program 

a podrobné informace o workshopu (místo konání, jak se tam dostat, kdy 

se odjíždí, kde se spí, co si vzít s sebou apod.) 

❏ Nezapomenout na možnosti proplácení výdajů 

 

 

B. Interakce s učiteli 

 

1. Zásady pro supervizní schůzky  

- Supervizní schůzky slouží k: 

- osobnímu kontaktu učitelů a metodika a motivaci učitele k pokračování v práci 

s metodikou, 

- řešení administrativy (výkazy práce, portfolia, akční výzkum, evaluace), 

- přímé podpoře učitelů, 

- řešení krizových situací. 

- Nejprve je potřeba stanovit s učiteli datum a kdo se schůzky zúčastní. 

- Dále řešíme podobu schůzky: 

- Může jít pouze o neformální setkání metodiků s učitelem. 

- Metodik se může na žádost učitele účastnit výuky a poskytnout zpětnou 

vazbu k aplikaci metodického přístupu. 

- Metodik se může podílet na přípravě hodiny spolu s učiteli. 

- Na těchto schůzkách může učitel podepsat výkazy práce a poskytnout své portfolio 

k okopírování (oscanování). 

https://docs.google.com/document/d/1lVHpspGYEcoyxASg1QI232CAlCm69LRb7a2SB27ZNas/edit


- Ze supervizních schůzek je pořizován zápis, prezenční listina a fotografická 

dokumentace. 

 

2. Zásady pro průběžnou metodickou podporu 

- Metodik motivuje učitele k pokračování v zavádění metodiky. 

- Metodik zajišťuje: 

- pomoc s nastavením cílů (hypotézy v rámci akčního výzkumu) a jejich 

vyhodnocování dle návrhu Honzy Činčery a Petry Šimonové, 

- průběžnou komunikaci s učiteli (je třeba nastavit si způsob podpory 

a komunikace a řešení problémových situací). 

- Ostatní činnosti metodiků (jako je úprava metodiky, zpracování vzdělávacího 

programu, předávání informací ostatním partnerům atd.) jsou popsány ve specifikaci 

v dokumentu „Náplň práce” (viz dokumenty na Google). 

 

3. Zásady pro akční výzkum  

- Informace o způsobu provádění akčního výzkumu jsou popsány v samostatné 

příloze. 

 

4. Zásady pro evaluaci  

- Informace o způsobu provádění evaluace jsou popsány v samostatné příloze. 

 

5. Zásady pro identifikaci bariér a kontinuum   

- Informace o způsobu provádění identifikace bariér a spolupráce na tvorbě kontinua 

jsou popsány v samostatné příloze. 

  



II. Administrativní zajištění 

 

1. Zásady pro vedení administrativy 

  

- Výkazy práce 

- Dle dohody si učitel vede výkaz práce typický pro danou organizaci 

(ukázka výkazu práce Lipky zde). 

- Za převedení výkazu práce do projektové podoby zodpovídá metodik 

koordinátor Vlaďka Kolářová – zodpovídá za výkazy škol zapojených 

do ověřování metodiky Lipky Venkovní učení. 

- Projektový výkaz práce najdete v balíčku materiálů. 

 

- Prezenční listiny (PL) 

- Prezenční listiny je potřeba dokládat ze všech schůzek metodiků, 

schůzek metodiků s učiteli i v případě, že si učitelé poskytují podporu 

v rámci školy a schází se jenom učitelé. 

- Vzor prezenční listiny najdete v balíčku materiálů. 

- Prezenční listiny je potřeba dokládat jako kopii nebo scan manažerovi 

klíčové aktivity 4; za dokládání PL zodpovídá: 

● Za PL schůzek metodiků odpovídá metodik koordinátor Vlaďka 

Kolářová.  

● Za PL schůzek metodiků s učiteli a schůzek podpory mezi 

učiteli odpovídají metodici škol:  

○ Martin Kříž (ZŠ Budišov (2 učitelé), ZŠ Kamenice 

(3 učitelé)); 

○ Hana Mikulicová (ZŠ Ostopovice (6 učitelů); 

○ Petra Pitelková (ZŠ Chýně (2 učitelé), ZŠ Hostivice 

(3 učitelé)); 

○ Jiří Nešpor (ZŠ Doubravník (2 učitelé), ZŠ Drásov (2 

učitelé)). 

 

- Zápisy ze schůzek 

- Zápisy se pořizují ze všech schůzek metodiků a ze supervizních 

setkání. 

- Vzor zápisu ze schůzek najdete v balíčku materiálů. 

- Zápisy ze schůzek se dokládají jako kopie nebo scan manažerovi 

klíčové aktivity 4; za dokládání zápisů zodpovídá: 

● Za dokládání zápisů ze schůzek metodiků odpovídá metodik 

koordinátor Vlaďka Kolářová.  

● Za dokládání zápisů schůzek metodiků s učiteli a schůzek 

podpory mezi učiteli odpovídají metodici škol: 

○ Martin Kříž (ZŠ Budišov (2 učitelé), ZŠ Kamenice 

(3 učitelé)); 

○ Hana Mikulicová (ZŠ Ostopovice (6 učitelů); 

○ Petra Pitelková (ZŠ Chýně (2 učitelé), ZŠ Hostivice 

(3 učitelé)); 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/158aFrqkmoduGw9Zlneqt8gJZ3HaRy97eXWERkZLXeRY/edit#gid=923955749
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28


○ Jiří Nešpor (ZŠ Doubravník (2 učitelé), ZŠ Drásov (2 

učitelé)). 

 

- Vedení portfolia 

- Každý učitel si vede portfolio jako doklad implementace metodického 

přístupu ve výuce. 

- Vybrané části portfolia dokládá učitel metodikovi (potažmo 

manažerovi klíčové aktivity 4). 

- Povinné součásti portfolia najdete v balíčku materiálů.  

 

- Potvrzení o účasti 

- Potvrzení o účasti jsou učitelům vystavovány po absolvování: 

- každého workshopu, 

- každé supervizní schůzky. 

- Potvrzení o účasti slouží jako doklad bagatelní podpory (v rámci projektu 

musí učitel dosáhnout 40 hodin bagatelní podpory). 

- Vzor potvrzení o účasti najdete v balíčku materiálů. 

- Za přípravu potvrzení o účasti zodpovídá metodik koordinátor Vlaďka 

Kolářová. 

 

- Seznam podpořených osob 

- Slouží k evidenci hodin všech podpořených osob jednoho partnera. 

- Do této tabulky metodik-koordinátor zaznamenává všechny aktivity, 

za které učitel získává hodiny bagatelní podpory. 

- Zapisujete každou aktivitu pro každou osobu zvlášť (tedy např. pro 

pí. učitelku Janu Vymětalovou zapisujete 16 hodin účasti na úvodním 

workshopu, do dalšího řádku pro tu stejnou osobu 3 hodiny účasti 

na supervizním setkání atd.). 

- Tuto tabulku dále zpracovává manažerka projektu Jana Dvořáčková 

(jako doklad o naplňování indikátoru „5 40 00 celkový počet 

účastníků”). 

- Vzor tabulky k vyplnění najdete v balíčku materiálů. 

 

- Evidence hodin podpory 

- Slouží k evidenci kolegiální podpory mezi jednotlivými učiteli. 

- Vyplňuje ji učitel v případě, že společně se zbytkem učitelského týmu 

na škole připravoval např. hodinu s použitím nové metodiky nebo byl 

na hospitaci u svého kolegy. 

- Není to nezbytná součást; pokud učitel nepotřebuje doplnit hodiny 

podpory, nemusí ze společných setkání se zbytkem učitelského týmu 

vést žádnou administrativu. 

- Maximální výše této podpory je 10 hodin. 

- K evidenci hodin je potřeba přiložit krátký zápis z jednání (resp. 

z hospitace). 

- Vzor tabulky najdete v balíčku materiálů. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1BmwQhhEETYP1BHxHW6WUW_o00rvl0Rj3EfuQyGCu0GI/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OWcu6xQmHvv_ChP-yMs2IY-j6cw2uLwsfz8iHzhGmeg/edit#gid=1763305202


2. Publicita 

 

- Škola zajišťuje plnění publicity (pořizování fotografií, používání logolinků a vyvěšení 

plakátu o projektu CIVIS ve velikosti A3) dle Smlouvy o spolupráci (viz balíček 

materiálů), úkolem metodika je plnění publicity kontrolovat. 

- V úložišti najdete také logolinky projektu a loga jednotlivých partnerů. 

 

III. Specifická doporučení 

Podmínky úspěchu metodického přístupu Venkovní učení jsou: 

● Respektování fází venkovního učení a jejich minimální časové dotace. Abychom 

dosáhli vytyčených cílů, pak je třeba počítat s minimálně deseti vyučovacími 

hodinami práce rozloženými do delšího období (např. měsíc). Během této doby žáci 

probádají ekosystém, jeho složky, zákonitosti a souvislosti a tak obsáhnou velký 

objem kompetencí, učiva a doporučených očekávaných výstupů dle RVP. 

● Posunutí role učitele z pozice nositele informací do pozice průvodce žáků procesem 

učení. 

● Akcent na vybrané dílčí kompetence směřující k environmentálně a sociálně 

odpovědnému jednání a mezipředmětové vnímání reálného světa.  

 

Podmínky implementace jednotlivých fází: 

a) PŘÍPRAVA: 

 volba konkrétní lokality: dobře dostupná, bezpečná, podnětná, 

 ujasnění si cílů a obsahu každého konkrétního cyklu VU, 

 organizační a materiální zabezpečení: domluva spolupráce s kolegy, časový 

harmonogram realizace jednotlivých fází. 

 

b) 1. FÁZE – SENZITIVITA 

Cílem této fáze je rozvíjet senzitivitu žáků v prostředí vybrané lokality. Záměrem je nechat se 

místem oslovit, vnímat prostředí všemi smysly, objevit jeho specifika a detaily.  

Zásadní je hledat odpovědi na otázku „Jak na mě tohle místo působí?“. 

Úlohou učitele je přiměřeným způsobem vzbudit vnitřní motivaci žáka k vnímání místa  

Na co nezapomenout:  

● vymezit pravidla pohybu na stanovišti, stanovit časový limit, 

● vysvětlit žákům pravidla, upřesnit formu výstupu, 

● sdílet výstupy a pocity (Co tě zaujalo? Co tě překvapilo?), 

● pozor na cíle – v senzitivitě je cílem senzitivita a ne hodnocení slohového nebo 

gramatického projevu ;) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5Rt43ncy_DxTU5BbGNFb2FEY0E
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Rt43ncy_DxVjZVSm5nOHgtdkE


c) 2. FÁZE – BÁDÁNÍ 

Cílem této fáze je prozkoumat dané místo.  

Učitel podporuje chuť k bádání a objevování, vede ke kvalitní interpretaci výsledků, avšak 

nesmíme opomenout podporovat úžas z nečekaných objevů.  

K tomu účelu učitel nechává žáky naplánovat a realizovat svůj výzkum. Zásadní je hledat 

odpovědi na otázky „Co se tady děje? Co tu není na první pohled vidět a přesto to má pro 

danou lokalitu a její složky význam?“. 

Učitel 

Plánuje výuku, ale je hlavně průvodcem, který motivuje a vkládá nezištně své zkušenosti. 

Učitel poskytuje pomůcky, informace a zajišťuje bezpečnost. 

Žák 

Pokládá otázky, na jejichž základě sestavuje hypotézu, otázky i hypotézu dokáže zdůvodnit. 

Rozhoduje se pro konkrétní výzkumné techniky a volí vhodné pomůcky. Žáci bádají v týmu, 

spolupracují, komunikují, vyhodnocují výsledky, které na závěr představí. Žáci rozumí 

celému procesu a argumentují při obhajobě svých výstupů. 

Na co si dát pozor:  

● Vždy je třeba se při interpretaci výsledků bádání vyvarovat přílišného zobecnění. Je 

třeba zdůrazňovat žákům, že zkoumáme specifické místo s vlastní historií, 

specifickým vlivem člověka  i přírodních podmínek a že to, co platí zde, na jiném 

místě může platit pouze do jisté míry nebo vůbec  ;). 

● Práce v terénu může být organizačně a časově náročnější,  avšak při dobře 

vedeném Venkovním učení  vytváří prostor pro učení se pomocí zkušenosti, rozvoj 

kompetencí, využívá rozdílný potenciál jednotlivců a umožňuje jim zažít úspěch 

a ocenění, čímž zvyšuje jejich zájem a motivaci i sounáležitost se skupinou. 

 

d) 3. FÁZE – SOUVISLOSTI 

Cílem této fáze je propojit výsledky výzkumů do souvislostí, ujasnění pojmů a případně 

položení vyšších, hodnotových otázek, a také reflexe našeho vztahu k místu poté, co jsme 

ho podrobněji prozkoumali.  

Tato fáze se soustředí na uvědomění si jedinečnosti a hodnoty daného místa i zkoumaného 

jevu. 

Odpovídáme si na otázku „Co se stane, když…?“ 

1. stupeň se zabývá zákonitostmi fungování např. ekosystému, přírodních zákonitostí.  

2. stupeň se zabývá problémem či konfliktem souvisejícím s místem a  tématem 

předchozích dvou fází, avšak  s důrazem na člověka, jeho vztah, dopad jeho činností, 

ovlivňování prostředí. 

Na co nezapomenout: 

● připomenutí výsledků předchozích výzkumů, 



● diskuzi o souvislostech (např. Co by se stalo, kdyby…?),  

● nastolování otázek ve vztahu ke konkrétnímu místu (např. Kdyby tu nerostly tyto 

stromy, co by se asi stalo se svahem nad námi?), 

● udělejme REFLEXI - posunu vztahu k místu. 

  



VI. Důležité kontakty 

Pavla Švecová   garant celé klíčové aktivity  

E: pavla.svecova@lipka.cz  T: 543 420 822 

 

Vlaďka Kolářová   metodik koordinátor 

E: vladka.kolarova@lipka.cz  T: 776 638 661 

 

Petra Pitelková   metodik 

E: petra.pitelkova@lipka.cz  T: 

 

Hana Mikulicová   metodik 

E: hana.mikulicova@lipka.cz  T: 

 

Jiří Nešpor    metodik 

E: jiri.nespor@lipka.cz  T: 

 

Martin Kříž    metodik 

E: martin.kriz@lipka.cz  T: 

 

 

 

 
 

 

 

  



CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence 

 

„Učíme pro život odpovědný k lidem a přírodě.” 

 

„Svět žáků leží v budoucnosti, kterou nedokážeme předvídat a v níž mnohé znalosti 

a dovednosti získané ve škole už budou zastaralé. 

Chceme vzdělávat jinak.” 

 

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které 

směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím 

společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení 

zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí 

a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol. 

 

Na projektu se podílí sedm partnerů – Lipka, Sever, NaZemi, Tereza, Varianty (Člověk 

v tísni), Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Přírodovědecká 

a Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové. 

 

Více o projektu na www.lipka.cz/civis a v letáku projektu. 

 

 

 

 

Informace o Lipce  

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších 

organizací v České republice zabývajících se environmentální výchovou, s nejširším 

záběrem a mnohaletou tradicí. Nabízí pobytové programy i školy v přírodě, kromě pedagogů 

vzdělává také budoucí učitele, dospělým a seniorům nabízí řadu kurzů a volnočasových 

aktivit, pořádá akce pro celé rodiny a spolupracuje se svým zřizovatelem (Jihomoravským 

krajem) na tvorbě koncepčních materiálů. Lipku na jejích pěti pracovištích navštěvují denně 

stovky zájemců o environmentální vzdělávání. Posláním Lipky je environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojování 

environmentálně příznivějších způsobů života. 

 

www.lipka.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lipka.cz/civis
http://www.lipka.cz/soubory/civis_letak_el-verze--f7956.pdf
http://www.lipka.cz/

