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POZVÁNKA  

 

NA WORKSHOP 
 

„Environmentální výchova v MŠ“ 
 

pod vedením:  
Mgr. Pavel Gregor (ředitel ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice) 

Bc. et Bc. Jakub Kubačka (Natura Opava - Czech Republic) 
 
 

Workshop se uskuteční  
Dne 10. 10. 2017 od 13:00  

 

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice  
(Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice) 

Městské sady Opava 

 
Odjezd:  

Hlučín (autobusové nádraží) – 12:00 
Dolní Benešov (autobusová zastávka u kaple) – 12:10 

Bolatice (autobusové nádraží) – 12:15 
Kravaře (autobusová zastávka-Nádražní) – 12:25 

Velké Hoštice (autobusová zastávka u restaurace) – 12:30 
 

 
Anotace: 

Terénní workshop bude zaměřený na možnosti budování vzdělávací školní zahrady jakožto 
plnohodnotného školního prostředí v základní škole a mateřské škole. Školní zahrada 
 v Opavě – Vávrovicích vznikala na základě koncepce výtvarníka a zdejšího ředitele Mgr. 
Pavla Gregora. Workshop má také za cíl ukázat, jak lze se školní zahradou pracovat a 
nabídnout jí vzdělávací a zábavný charakter, jako alternativu šablonovitého řešení školních 
zahrad zaměřených výlučně na sport. 
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Po revitalizaci městského parku v Opavě, která probíhala v letech 2012 - 2014 vznikly dva 
ochranářsko-vzdělávací prvky – broukoviště a přírodní jezírka. Oba prvky mají sloužit jako 
záchranná stanice vzácnému hmyzu respektive vzácným bahenním rostlinám a živočichům. 
Prvky mají ale také osvětový a vzdělávací charakter. Opavské MŠ a ZŠ je využívají pro výuku 
prvouky respektive jako studijní plochu pro nejmenší. Přímý kontakt s terénem a životním 
prostředím různorodých organizmů je nejlepší průpravou a motivací pro další vzdělávání 
a pochopení nejjednodušších vazeb v přírodě. 
 

 

 

S přáním příjemného dne  

  

               Hana Paverová 

 

 

 
Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Hlučínsko-

východ/západ, v rámci podaktivity Budování znalostních kapacit (vzdělávání ředitelů a pedagogických pracovníků škol). 

 

 

 


