
Seminář  

Ekoškola v kostce 
 

Seminář je určen převážně učitelům základních a 
středních škol, kteří chtějí získat více informací  

o mezinárodním programu Ekoškola. 
 

Během 4 - 6 hodinového semináře máte možnost získat všechny potřebné 
informace o fungování mezinárodního programu Ekoškola. Seznámíte se 
s jeho cíli, metodikou a způsobem práce. Dozvíte se výhody i možné obtíže při 
realizaci programu. Je určen pro ty, kteří uvažují o zapojení do programu, ale 
nejen těm! 

 
Učitelé z Jihočeského kraje mají jedinečnou příležitost: 
 
 
 
 
Seminář proběhne v případě, že se přihlásí alespoň pět účastníků. Povede ho 
tým ze vzdělávacího centra TEREZA z Prahy ve spolupráci s Terezou Záleskou, 
koordinátorkou programu Ekoškola pro Jihočeský kraj. 
 

Přihlašujte se do 10. 1. 2020 na webových stránkách 
www.ekocentrumcb.cz. Zároveň prosím, napište e-mail o svém zájmu na 

adresu zaleska@cegv-cassiopeia.cz. 
 

Seminář je akreditovaný MŠMT a je zdarma. 
 

 

 

7 kroků, které mění školu 

 

 

Založení Ekotýmu 
 

Analýza stavu školy 
 

Plánování činností 
 

Monitorování a vyhodnocování 
 

Environmentální výchova ve výuce 
 

Informování a spolupráce 
 

Vytvoření společného Ekokodexu 
 

www.ekoskola.cz 

 

dne 16. 1. 2020 v Českých Budějovicích  
od 12:30 do 17 h v prostorách CEGV Cassiopeia. 

 

http://www.ekoskola.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

Co vám nabízí zapojení do programu Ekoškola 

• Konzultace a poradenství – on-line, telefonické i osobní přímo na škole 
• Semináře – akreditované semináře zdarma (semináře dobré praxe, 

odborné semináře…) 
• Podporu zkušených učitelů – inspirace a mentoring od zkušených učitelů 
• Materiály do výuky – pracovní listy a další materiály zaměřené na různá 

témata  
• Inspiraci – ze zapojených Ekoškol formou příkladů dobré praxe  
• Ocenění – možnost zisku mezinárodního titulu Ekoškola, které je 

v současnosti jedním z nejprestižnějších ocenění v ČR 
• Pravidelný zpravodaj – pravidelný přísun novinek  
• Zapojení do projektů – celostátních i mezinárodních, které připravujeme ve 

spolupráci s našimi partnery a na které můžete získat od nás finance či 
materiál 

• Tipy na získávání finanční podpory pro vaši školu 

Mezinárodní program EKOŠKOLA 

 

 
 

Školy zapojené v programu Ekoškola 

• Lépe formují postoje a chování žáků 

• Zlepšují životní prostředí 

• Zvyšují finanční úspory 

• Zapojují každého ve škole 

• Rozšiřují své propojení s místní komunitou 

• Otevírají se světu 

7 kroků, které mění školu  

Program Ekoškola se řídí metodikou 7 kroků, 

která vede děti a učitele k vetší participaci na 

řízení školy, zvyšuje akční kompetence žáků a 

zlepšuje životní prostředí školy. 

www.ekoskola.cz 

V Ekoškole je zapojeno více než  

50 000 škol, přidejte se také! 

Ekoškola je jeden z největších vzdělávacích programů na světě, který 

pomáhá dětem, učitelům a rodičům udělat ze školy příjemnější, 

demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. 

„Program Ekoškola mi ukázal, jak moc věcí se dá na naší 
škole změnit, pokud někdo najde odvahu pustit se do toho.“ 

Renata Jirásková, žákyně z Gymnázia Aloise Jiráska 
v Litomyšli. 

https://ekoskola.cz/cz/kontakt
https://ekoskola.cz/cz/seminare
https://ekoskola.cz/cz/mentori
https://ekoskola.cz/cz/materialy
https://ekoskola.cz/cz/inspirace
https://ekoskola.cz/cz/mezinarodni-titul

