
 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Terénní workshop představil příklad rozvíjení 
environmentální výchovy na MŠ a ZŠ v Základní a 
mateřské škole v Opavě-Vávrovicích, konkr. byl 
zaměřený na možnosti budování a využívání vzdělávací 
školní zahrady, jakožto plnohodnotného školního 
prostředí v základní škole a mateřské škole. Dále 
poskytl přehled, jak lze se školní zahradou pracovat a 
nabídnout jí vzdělávací a zábavný charakter, jako 
alternativu šablonovitého řešení školních zahrad 
zaměřených výlučně na sport. 
Zahrada funguje jako otevřená učebna, v níž se 
prakticky denně mohou realizovat cíle 
environmentálního vzdělávání. 
Druhá část workshopu se odehrála v městském parku v 
Opavě, kde vznikly dva ochranářsko-vzdělávací prvky – 
broukoviště a přírodní jezírka. Oba prvky mají sloužit 
jako záchranná stanice vzácnému hmyzu respektive 
vzácným bahenním rostlinám a živočichům, zároveň 
mají také osvětový a vzdělávací charakter. Opavské 
MŠ a ZŠ je využívají pro výuku prvouky respektive jako 
studijní plochu pro nejmenší.  

Název příjemce MAS Hlučínsko, z.s. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ 

Termín realizace vzdělávací akce 10. 10. 2017 

Zaměření/téma vzdělávací akce Environmentální výchova v MŠ 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

Terénní workshop měl za cíl představit možnosti 
rozvíjení environmentální výchovy na MŠ a ZŠ na 
příkladu Základní a mateřské školy v Opavě-
Vávrovicích a městských sadů v Opavě. 

Cílová skupina 
Ředitelé a pedagogové základních škol, zástupci 
neformálního vzdělávání 

Počet účastníků 15 (celkem) 

Termín zpracování hodnotící 
zprávy (ne dříve než 3 měsíce od 
realizace vzdělávací akce) 

10. 1. 2018 



 

 

Popis přínosů pro cílovou 
skupinu ve vazbě na tvorbu MAP 

Účastníkům byly poskytnuty bohaté poznatky o vzniku, 
budování a provozování školní zahrady a části parku 
jakožto prostoru pro výuku, byly jim představeny 
jednotlivé prvky a aktivity provozované v těchto 
prostorech. Workshop byl veden interaktivně, v jeho 
průběhu měli účastníci možnost uvést vlastní 
zkušenosti a náměty a pokládat lektorům doplňující 
otázky. 

Popis dopadů pro cílovou 
skupinu ve vazbě na tvorbu MAP 

Workshop nabídl učitelům možnost seznámit se 
s možnostmi, které poskytují přírodní školní zahrady a 
prostory městských parků v Opavě, byly tak 
představeny příklady dobré praxe přenositelné do 
prostoru základních a mateřských škol na Hlučínsku.  

 

 
Datum: 10. 1. 2018     Podpis: ………………. 

 
 


