
                           
                       

                                                                    

 
 
 

Specializační studium realizuje  Středisko ekologické výchovy  SEVER  ve spolupráci s  Městským 

střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec  DIVIZNA, Ekocentrem PALETA, Pardubice za podpory 

Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení přátelé,  

v letošním roce otevíráme nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální 

výchovy z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje, zaměřený na pedagogy mateřských 

škol. 
 

Studium je určeno pedagogům, jejichž kvalifikace odpovídá požadavkům § 6 zákona č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících a kteří jsou, nebo mají zájem být, pověřeni výkonem funkce koordinátora 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v mateřské škole. 

Jde o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky  

č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání 

specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování).  

 

Cílem specializačního studia je vybavit účastníky znalostmi, dovednostmi a motivací potřebnými k 

realizaci efektivní environmentální výchovy, resp. vzdělávání pro udržitelný rozvoj tak, aby získané znalosti 

a dovednosti mohli účinně aplikovat ve své praxi školního koordinátora EVVO.  

Účastníci specializačního studia si osvojí kompetence k plánování, uskutečňování a hodnocení EVVO, 

naučí se sestavovat, vyhodnocovat a aktualizovat Školní program EVVO, koordinovat EVVO ve své MŠ, 

používat vhodné metody, nástroje a prostředky k realizaci EVVO, využívat možnosti spolupráce s NNO, 

veřejnou správou, zřizovatelem, rodiči a dalšími partnery či efektivně spolupracovat s kolegy.  

 

Obsah studia je vytvořen dle Standardu k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy 

a v souladu s ním pokrývá tyto čtyři tematické okruhy: 

 Pojetí a zakotvení EVVO, profesní rozvoj učitele v EVVO  

 Základy ekologie a environmentalistiky  

 Metodika EVVO  

 Aktivity školního koordinátora a opatření školního managementu ke zvýšení podpory a 

účinnosti EVVO  
 

Během specializačního studia klademe důraz na osvojování si aktivních metod a forem vzdělávání, rozvoj 

kritického a tvořivého myšlení ve výuce a uvádění příkladů dobré praxe. Naším cílem je úzké propojení 

odbornosti s praxí a využitelnost předávaných námětů a informací ve školách účastníků.  

 

Specializační studium je realizováno prezenční formou a zahrnuje 250 hodin přímé výuky. Proběhne ve 

dvou pětidenních a 4 čtyřdenních blocích. 

V rámci specializačního studia účastníci navštíví i jiná SEV, MŠ zabývající se EV a prostřednictvím terénní 

exkurze i přírodně zajímavé lokality. Studium organizačně zajistí Středisko ekologické výchovy SEVER ve 



                           
                       

                                                                    

 
 
 

spolupráci  s  Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA, Ekocentrem 

PALETA, Pardubice s využitím vlastních i externích lektorů a odborníků na daná témata.  

 

Harmonogram studia:  

Zahajovací kurz proběhne ve dnech 12.-16.srpna 2019 v DOTEKu v Horním Maršově (KH kraj)  

a během školního roku 2019/2020 se uskuteční 4 semináře: 

- 16. - 19. 10. 2019 Záchranná stanice Pasíčka (PA kraj) 

- 8. - 11.1.2020 Ekocentrum STŘEVLIK v Hejnicích (LB kraj) 

- 19. - 22.2.2020 Ekocentrum Oucmanice (PA kraj) 

- 20. - 23.5.2020 Sedmihorky (LB kraj) 

Závěrečný kurz 13. - 17.7.2020 v DOTEKu v Horním Maršově (KH kraj) 

- 26. - 28.8. 2020 závěrečné zkoušky (vždy 1 den v příslušném kraji) 

 

Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.  

Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.  

 

Studium předpokládá zájem účastníka o danou problematiku a jeho zapojení do výukových programů, 

aktivit, diskusí a práce v terénu. 

Dotovaná cena studia pro 1 účastníka je 7000Kč (skutečné náklady činí 28000Kč na 1 účastníka).  

Pro uhrazení studia lze využít ŠABLONY (využitelné šablony 

https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf). Konkrétně jde o šablonu 2.I/6 Vzdělávání pedagogických 

pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin. Šablonu si můžete vzít na studium až 10x. 

Zájemci o studium, obratem se hlaste (nejpozději do 15. 4. 2019)  na adresu: 

ekocentrum@paleta.cz,  do předmětu napište „přihláška do spec. studia“ a přiložte 

vyplněnou přihlášku. 
 

Po tomto závazném přihlášení vám koordinátor studia Středisko SEVER zašle smlouvou o spolupráci,  

čestné prohlášení a fakturu. 

Teprve po uhrazení poplatku a odevzdání příslušných vyplněných formulářů budete do studia řádně přijati.   
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