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název střediska počet akcí počet účastníků
počet hodin 

trvání
účastníkohodiny

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia 61 1121 87,6 1601,8

Český nadační fond pro vydru 57 1028 57 1028

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (CEV 
Dřípatka)

5 96 9 170

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

34 649 58 1048

15/06 ZO ČSOP Šípek 18 304 19 321,5

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 11 297 26 840

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. 1 9 4 9

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

60 1379 168,5 3949

Otevřená zahrada Nadace Partnerství 6 106 12 212

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády 10 249 14,5 369

Rezekvítek, z. s. 8 108 13,5 189,5

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 30 577 41 812

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín 6 198 18 594

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace

46 763 79,5 1301

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 14 254 17 307,5

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 7 158 8 176

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

4 74 6 111

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. 
s. 

62 966 70,5 1107

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – 
DIVIZNA

21 444 42 888

Středisko ekologické výchovy Český ráj 53 1156 79 1849

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 104 1783 219 3745

Spolek Hájenka 16 294 15 294

Příroda kolem nás, o. p. s. 22 697 42 1318,5

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků DORIS Šumperk

15 366 27 733,5

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.

58 1151 124 2446

Ekocentrum PALETA, z. s. 89 1751 99 1890

Spolek Ametyst 47 876 69,75 1347,75

Ekologické výukové programy pro školy - denní - mateřské školy



Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. 149 2819 243,5 4503,5

Botič o. p. s. 57 957 116 1963

01/71 ZO ČSOP Koniklec 103 1244 110,75 1364,75

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská 
škola, z. ú.

107 1943 126 2263,5

EKODOMOV, z. s. 19 377 36,5 968

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 41 698 74,5 1270,5

Křivoklátsko o. p. s. 1 17 4 68

Muzeum Říčany, příspěvková organizace 45 774 62,5 1066,5

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna 
o. p. s.

19 399 34 715

ZO ČSOP Vlašim 31 592 36,5 699,5

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o. p. s. 63 956 69 1116

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

56 953 124,5 2182

Alcedo – středisko volného času Vsetín 2 27 4 54

celkem 1558 28610 2431,1 46892,3



název střediska počet akcí počet účastníků
počet hodin 

trvání
účastníkohodiny

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia 81 1575 159,4 3138,45

Český nadační fond pro vydru 6 200 10,5 311,5

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (CEV 
Dřípatka)

17 293 54 949

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

20 443 33 768

15/06 ZO ČSOP Šípek 10 189 27 542

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 14 301 35 733,5

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. 21 199 152 2046

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

349 6701 1444,25 27437

Otevřená zahrada Nadace Partnerství 25 555 54,5 1301,5

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády 10 168 17 282

Rezekvítek, z. s. 53 919 115,5 1802,5

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 28 577 56,5 1328

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín 10 292 28,5 793,5

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace

62 1107 145,5 2668,75

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 17 290 37,5 647

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 2 40 3 60

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

54 1004 149,5 2817

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. 
s. 

34 617 49 851,5

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – 
DIVIZNA

96 1721 247 4696,5

Středisko ekologické výchovy Český ráj 119 2142 459 4784

Ekologické výukové programy pro školy - denní - základní školy



Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 83 1319 227,5 3642

Spolek Hájenka 57 1067 103,5 1926,5

Příroda kolem nás, o. p. s. 5 159 12 394,5

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků DORIS Šumperk

35 659 90 1747,5

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.

66 1293 177,5 3491

Ekocentrum PALETA, z. s. 616 3265 244 4539

Spolek Ametyst 47 940 81 1621

Dům dětí a mládeže Horažďovice 16 433 26 659

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. 16 360 33,5 766,5

Botič o. p. s. 166 3248 445 8763

01/71 ZO ČSOP Koniklec 48 906 105,75 1956,25

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská 
škola, z. ú.

16 265 28,5 453,75

EKODOMOV, z. s. 7 126 22,25 335,5

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 49 938 121,5 2346,5

Křivoklátsko o. p. s. 26 512 118 2300

Muzeum Říčany, příspěvková organizace 49 925 103 1952

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna 
o. p. s.

39 733 117 2199

ZO ČSOP Vlašim 49 942 78 1524

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček 2 29 10 145

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o. p. s. 26 488 54 1031

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

131 2721 339 7399,5

Alcedo – středisko volného času Vsetín 5 106 28 584

celkem 2582 40767 5820,4 102702,2



název střediska počet akcí počet účastníků
počet hodin trvání 
programů celkem

účastníkohodiny 

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (CEV 
Dřípatka)

6 156 11,5 286

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

6 204 14 454

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 1 17 4 68

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. 8 261 15 542

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

24 562 84 1967

Otevřená zahrada Nadace Partnerství 1 23 2 46

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace

5 109 11,25 245,25

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

12 261 37 776,5

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. 
s. 

3 56 4,5 84

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – 
DIVIZNA

1 26 2,5 65

Středisko ekologické výchovy Český ráj 2 42 8 188

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 3 40 11 148,5

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.

3 61 8 161,5

Ekocentrum PALETA, z. s. 2 33 3 49,5

Botič o. p. s. 1 15 3 45

01/71 ZO ČSOP Koniklec 1 40 8 320

Křivoklátsko o. p. s. 1 40 8 320

Muzeum Říčany, příspěvková organizace 1 25 2,25 56,25

ZO ČSOP Vlašim 5 105 10 210

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

3 81 9 243

celkem 89 2157 256 6275,5

Ekologické výukové programy pro školy - denní - střední školy



počet akcí počet účastníků
počet hodin trvání 
programů celkem

počet dnů 
trvání 

programu
účastníkohodiny 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

2 27 8 6 108

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

3 46 86 17 1336

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 3 63 60,5 15 1273

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna 
o. p. s.

2 35 24 4 472

celkem 10 171 178,5 42 3189

Ekologické výukové programy pro školy - pobytové - mateřské školy



počet akcí počet účastníků
počet hodin trvání 
programů celkem

počet dnů trvání 
programu

účastníkohodiny 

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia 2 26 24 5 324

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

2 49 48 6 1152

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. 4 136 78 13 2764

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 2 32 10,5 2 168

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

44 1055 1005,5 185 23881,25

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín 2 57 50 10 1425

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

6 124 140,5 23 2962,5

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 11 217 297 55 5831

Středisko ekologické výchovy Český ráj 2 44 42 7 928

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků DORIS Šumperk

8 369 171 37 7017

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.

8 302 120 34 4311

Ekocentrum PALETA, z. s. 14 277 202,5 48 4512

Dům dětí a mládeže Horažďovice 1 25 21 4 525

Křivoklátsko o. p. s. 3 64 26 6 556

Muzeum Říčany, příspěvková organizace 3 58 36 6 696

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna 
o. p. s.

5 114 48 10 1120

ZO ČSOP Vlašim 8 167 88 22 1898

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o. p. s. 2 33 36 6 594

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

15 500 293 60 10631

Alcedo – středisko volného času Vsetín 6 115 120 15 2415

celkem 148 3764 2857 554 73710,75

Ekologické výukové programy pro školy - pobytové - základní školy



počet akcí počet účastníků
počet hodin trvání 
programů celkem

počet dnů trvání 
programu

účastníkohodiny 

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. 15 400 240 43 6810

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

1 29 18 3 522

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

7 173 202,5 32 4949,5

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 3 74 100 15 2454

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků DORIS Šumperk

1 32 10 5 320

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

2 59 30 8 1137

Alcedo – středisko volného času Vsetín 9 208 225 27 4925

celkem 38 975 825,5 133 21117,5

Ekologické výukové programy pro školy - pobytové - střední školy



počet akcí 
počet 

účastníků
počet hodin trvání 
programů celkem

počet dnů trvání 
programu

Otevřená zahrada Nadace Partnerství 1 39 3 1

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. 3 30 110 15

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

121 1 835 516 156

Rezekvítek, z. s. 1 15 3 1

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

4 90 10 4

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.

12 24 24 12

Botič o. p. s. 1 1 325 65

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 6 315 14,5 6

Křivoklátsko o. p. s. 2 40 55 9

celkem 151 554 1060,5 269

Vzdělávání studentů VŠ



počet akcí počet účastníků
počet hodin trvání 
programů celkem

počet dnů trvání 
programu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

5 182 120 39

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. 4 100 28 6

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

24 540 301,5 39

Rezekvítek, z. s. 3 32 10 3

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 1 21 17,5 6

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace

2 13 12 2

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

12 123 114,5 20

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. 
s. 

1 8 6 1

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – 
DIVIZNA

4 73 24 4

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 1 22 10 2

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků DORIS Šumperk

2 43 12 6

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.

8 102 56 8

Spolek Ametyst 1 10 3 1

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. 2 20 4 2

Botič o. p. s. 7 191 69 12

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská 
škola, z. ú.

2 60 16 2

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 17 212 98 18

Muzeum Říčany, příspěvková organizace 12 164 41,25 12

Křivoklátsko o. p. s. 1 24 16 3

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o. p. s. 2 17 16 2

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

11 152 89,5 17

celkem 122 2109 1064,25 205

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a další vzdělavatele - vzdělávací programy



počet studií počet účastníků
počet hodin trvání 
programů celkem

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

1 25 190,5

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 1 20 35

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. 
s. 

1 20 150

Botič o. p. s. 1 20 104

celkem 4 85 479,5

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a další vzdělavatele - 
specializační studia



počet kroužků počet členů

Český nadační fond pro vydru 1 5

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (CEV 
Dřípatka)

5 39

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 1 8

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

34 456

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace

27 266

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 1 9

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

1 16

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. 
s. 

1 7

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 1 11

Příroda kolem nás, o. p. s. 6 77

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků DORIS Šumperk

11 108

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. 1 12

Botič o. p. s. 1 12

EKODOMOV, z. s. 29 220

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 13 151

Mimoškolní činnosti pro děti - pravidelné kroužky



Muzeum Říčany, příspěvková organizace 2 23

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna 
o. p. s.

5 74

ZO ČSOP Vlašim 2 35

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

4 27

Alcedo – středisko volného času Vsetín 4 56

celkem 150 1612



počet akcí počet účastníků

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia 101 2015

Český nadační fond pro vydru 4 69

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (CEV 
Dřípatka)

1 27

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

45 384

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 9 164

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

109 1763

Otevřená zahrada Nadace Partnerství 23 453

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády 21 443

Rezekvítek, z. s. 25 344

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace

52 834

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 6 131

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

12 311

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. 
s. 

1 5

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – 
DIVIZNA

2 25

Mimoškolní činnosti pro děti - nepravidelné akce



Středisko ekologické výchovy Český ráj 135 3600

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 4 103

Příroda kolem nás, o. p. s. 18 311

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků DORIS Šumperk

19 570

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.

6 104

Spolek Ametyst 2 36

Botič o. p. s. 15 455

01/71 ZO ČSOP Koniklec 5 106

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská 
škola, z. ú.

4 120

EKODOMOV, z. s. 16 195

Křivoklátsko o. p. s. 11 164

Muzeum Říčany, příspěvková organizace 47 535

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna 
o. p. s.

6 158

ZO ČSOP Vlašim 6 150

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček 1 35

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

28 567

celkem 734 14177



počet akcí počet účastníků

počet hodin 
trvání 

programů 
celkem

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

6 196 35

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (CEV 
Dřípatka)

1 8 1

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 25 452 104,5

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. 2 29 2

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

21 255 134

Otevřená zahrada Nadace Partnerství 20 189 71

Rezekvítek 17 280 28,5

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín 20 361 206

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. 
s. 

1 45 1,5

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. 2 30 8

01/71 ZO ČSOP Koniklec 6 342 27

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 9 156 62

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská 
škola, z. ú.

2 30 4

Křivoklátsko o. p. s. 2 34 21

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna 
o. p. s.

7 100 31

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

5 134 26,5

celkem 146 2641 763

Vzdělávací programy pro dospělé nepedagogy - všechny akce



počet akcí 
počet 

účastníků

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia 13 470

Český nadační fond pro vydru 7 227

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod Vodňany 

2 930

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (CEV 
Dřípatka)

2 72

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace

32 677

Otevřená zahrada Nadace Partnerství 3 964

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády 272 12640

Rezekvítek, z. s. 1 35

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 6 2612

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín 7 187

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace

33 17601

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 12 16778

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 5 232

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

30 1294

Osvětové akce pro veřejnost



Příroda kolem nás, o. p. s. 8 1054

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.

30 2715

Ekocentrum PALETA, z. s. 12 800

Spolek Ametyst 1 12

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. 8 2510

01/71 ZO ČSOP Koniklec 3 125

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská 
škola, z. ú.

4 250

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 16 596

EKODOMOV, z. s. 2 510

Muzeum Říčany, příspěvková organizace 31 1309

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna 
o. p. s.

8 287

Křivoklátsko o. p. s. 4 8195

ZO ČSOP Vlašim 24 1428

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček 3 64

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

16 1215

Alcedo – středisko volného času Vsetín 7 3516

celkem 602 79305



počet akcí počet účastníků
počet hodin trvání programů / akcí 

celkem

Vzdělávací a informační středisko 
Bílé Karpaty, o.p.s.

5 89 30

 Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání Brno, 
příspěvková organizace

21 292 516

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 3 3030 80

Celkem 29 3411 626

ON-LINE KURZY



počet akcí počet účastníků

počet hodin 
trvání 

programů / 
akcí celkem

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia 2 54 9

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a 
ochrany vod, Mezinárodní, environmentální vzdělávací, 
poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany 

2 136 30

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 1 282 5

 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 
příspěvková organizace

1 150 5

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí 
Brontosaurus

1 49 5

Ekocentrum PALETA, z. s. 1 65 3,5

Spolek Ametys 1 32 6

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 3 761 12

01/71 ZO ČSOP Koniklec 1 33 1,5

Botič o. p. s. 1 89 4,5

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

1 90 6

Celkem 15 1741 87,5

ON-LINE KONFERENCE 



počet akcí
počet 

účastníků

počet hodin trvání 
programů / akcí 

celkem

Rezekvítek, z. s. 7 250 7

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín 4 88 12

 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 
organizace

30 556 84

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 3 36 6

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus 2 29 4

Dům dětí a mládeže Horažďovice 1 5 1

Botič o. p. s. 3 118 11

01/71 ZO ČSOP Koniklec 1 88 4

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. 1 20 2

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 1 26 136

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 31 1011 94

EKODOMOV z.s. 1 430 1,5

ZO ČSOP Vlašim 1 20 16

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 7 108 21

Celkem 93 2785 399,5

ON-LINE SEMINÁŘE



počet akcí počet účastníků
počet hodin trvání 

programů / akcí celkem

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 1 171 6

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků DORIS Šumperk

1 186 140

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 12 82 78

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna o. p. s. 4 78 27

Celkem 18 517 251

ON-LINE KROUŽKY



počet akcí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 
Mezinárodní, environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko 
ochrany vod Vodňany 

1

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia 21

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 43

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 8

 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 
organizace

9

Rezekvítek, z. s. 1

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. s. 1

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus 1

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
DORIS Šumperk

37

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. 2

Dům dětí a mládeže Horažďovice 5

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 50

01/71 ZO ČSOP Koniklec 1

Botič o. p. s. 3

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. 9

EKODOMOV z.s. 1

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 11

ZO ČSOP Vlašim 33

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o. p. s. 3

Alcedo – středisko volného času Vsetín 2

Celkem 242

VZDĚLÁVACÍ VIDEA



Autor a název publikace Počet vydaných kusů Podrobnější specifikace 

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. M. Nevrlý: Karpatské hry ENG elektronicky překlad, online kniha

kol. autorů Lipky (Jezírko): Jak žijí veverky? 400 přeložený A3 pracovní list s úkoly k Veverčí stezce

kol. autorů Lipky (Jezírko): Život v jezírku 400 přeložený A3 pracovní list o živočiších v jezírku

Helena Nováčková: Kamínky na cestě 1000 inspirační karty o přírodě a lidech

kol. autorů Lipky (Jezírko): Život ve vodě 1000 A4 podložka s klipem s vodomilnými živočichy

Martin Záruba, Jana Zbirovská: Broukovánky 1500 vystřihovánky osmi brouky s informacemi o nich

Ondřej Přibyla a kol.: Atlas klimatické změny. Změny v atmosféře 
a rizika oteplování

3500 atlas s mapami, grafy, schématy a komentáři věnovanými změnám v atmosféře a rizikům oteplování

kol. autorů Lipky (Rozmarýnek): Rukověť učedníka 200 pracovní sešit A5 k programu Strážci Země

Jana Frödová (ed.): Studenti pro Jihomoravský kraj 2020 elektronicky sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu

Markéta Hájková, Lenka Kopáčová: Sešit lipkový 2000 Nelinkovaný sešit A5 (30 listů) s kvízem uvnitř

Jiří Nešpor: Na stopě 500 Průvodce pro pozorovatele živočichů v přírodě pro děti-školáky.

Monika Milowska, Kateřina Řeháková: Dobrodružství Toly, Poly a 
Rošťáka. I malí můžou pomáhat přírodě.

1500 kniha pohádek s environmentální tematikou

kol. autorů Natur im Garten: Motýli – pracovní list 25 pracovní list A3 věnovaný motýlům

kol. autorů Natur im Garten: Včely samotářky 25 pracovní list A3 o včelách samotářkách

Dana Křivánková: Zeleninové triomino 1500 hra dominového typu s obrázky zelenin

Blanka Ponížilová: Vývoj vážky 1000 puzzle znázorňující stádia vývoje vážky

Dana Křivánková: 10 nej plevelů / 10 top Unkräuter 1000 Český a německý plakát o deseti plevelích proti nezvaným hostům v přírodní zahradě

Dana Křivánková: Ze záhonu na talíř 1000 desky s klipem s obrázky bylinek

kol. autorů (Jezírko): Zahrada uprostřed lesa 1000 skládačka s mapou Jezírka a informacemi o něm

kol. autorů (Jezírko): Divoké rostliny – nejzdravější zelenina 1000 skládačka s recepty z divoce rostoucích rostlin

Dana Křivánková: Hmyz v přírodní zahradě 5000 atlas hmyzu v přírodní zahradě v podobě vějíře

Dana Křivánková: Povijnice nachová, Hlaváč makedonský 1000 kartičky k semínkům do Divokého balkónu

Rezekvítek: Klíč k určování lučních bezobratlých živočichů 1000 leporelový určovací klíč

J. Unar, J. Unarová: Naše nejhojnější trávy - Nenápadné, ale 
významné

1000 leporelový určovací klíč

A. Bártová: Karty stromů - Jehličnany 500 výuková pomůcka formátu A4

A. Bártová: Karty stromů - Listnáče 1   500 výuková pomůcka formátu A4

Rezekvítek: Ptačí pexeso 500 pexeso

Rezekvítek:  
Pexeso lučních bezobratlých živočichů

500 pexeso

K. Petřivalská: Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů 1000 leporelový určovací klíč

Rezekvítek: Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů 1000 leporelový určovací klíč

P. Laštůvka: Ptáci na krmítku 1000 leporelový určovací klíč

Rezekvítek: Klíč k určování stromů podle listů 1000 leporelový určovací klíč

P. Laštůvka: Klíč k určování stop savců 1000 leporelový určovací klíč

Vladimír Šácha: Ornamenty ze Slovácka 4000 pexeso

Kolektiv autorů: Světlý les 2000 plakát

Kolektiv autorů: Louky a pastviny 2000 plakát

Turistické panely 3 Informační panely u obce Malá Vrbka

Expozice - Travičná 10 expozice Travičná

Stopář - Mgr. Dolejšová 200 brožura pro mladší děti 5 - 8 let a starší děti ve věku 8 - 12 let

Listář - Mgr. Chudárková 200 brožura pro mladší děti 5 - 8 let a starší děti ve věku 8 - 12 let

Libuše Vykydalová: Badatelský deníček 500 vzdělávací přírodovědný deníček pro děti z kroužků Zoo Brno

Kolektiv autorů: Afrika 1000 vzdělávací pracovní list k výukovému programu pro žáky ZŠ

Kolektiv autorů: Hledá se bahník 2000 vzdělávací pracovní list ke stezce po zoo ke kampani EAZA "Which fish" pro žáky ZŠ

Kolektiv autorů: Poznáváme společně plazy a obojživelníky 500 vzdělávací pracovní list k výukovému programu pro žáky ZŠ

Kolektiv autorů: Poznáváme společně ryby 500 vzdělávací pracovní list k výukovému programu pro žáky ZŠ

Kolektiv autorů: Od rovníku k polu 500 vzdělávací pracovní list k výukovému programu pro žáky ZŠ

Metodika - Mistři kolegiální podpory v přírodovědné gramotnosti elektronicky Metodika - zaznamenání dobré praxe v projektu Mistři

Newsletter ŠUŽ a MZU březen 2020 elektronicky newsletter pro školy v síti i další zájemce o téma

Newsletter ŠUŽ a MZU ČERVEN 2020 elektronicky newsletter pro školy v síti i další zájemce o téma

Vzdělávací a informační středisko Bílé 
Karpaty, o.p.s.

ZOO Brno a stanice zájmových činností, 
příspěvková organizace

Středisko ekologické výchovy Sever, 
Základní článek Hnutí Brontosaurus

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání Brno, 

příspěvková organizace

Rezekvítek, z. s.



Newsletter ŠUŽ a MZU říjen 2020 elektronicky newsletter pro školy v síti i další zájemce o téma

kolektiv autorů: Ekoton 700 Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje, vychází 2x ročně i elektronická verze

Mgr. Lenka Čápová: Vějíř - Vodní mikrosvět 1000 metodická publikace

Tereza Bělíková, Martin Modrý: Vějíř - Stopy 1000 metodická publikace

Středisko volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
DORIS Šumperk

Velmi osobní diář 1000
Diář na rok 2021.  V diáři naleznete stránky s barevnými ilustracemi, které se vztahují k vám samotným. Můžete zde 
ukrýt svoje myšlenky, přání, zapsat svoje zážitky a plány. Nabízíme různé metody, jak si určit priority a lépe 
zorganizovat svůj čas.

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. A kolektiv: Metodika pro projekt Školní 
les 

500

Školní les je koncept, který propojuje výuku, manuální práci, vztah k přírodě, ekologii i lesnictví.
Je to lesní plocha, o kterou se škola stará dlouhodobě. Jde o to mít (v pronájmu) a využívat tento pozemek pro výuku a 
školní výzkum pro celé generace, desítky let.
Není to velký les, z našich zkušeností stačí 0,3 hektaru, možná 0,5 hektaru. Ale víc, to už je pořádná práce, to už musejí 
pomáhat rodiče nebo širší komunita.
Začněte s málem, když se rozjedete a vaše plocha už vašim záměrům nebude stačit, získejte další lesní plochu.

Kolektiv autorů: Advokační práce pro komunitou podporovaného 
zemědělství (KPZ) Průvodce pro členy a podporovatele KPZ

elektronicky Vzdělávací příručka, čj, a dalších 8 jazyků

Kolektiv autorů: Komunitou podporované zemědělství 600 Vzdělávací plakát

Kolektiv autorů: Komunitou podporované zemědělství 1500 Vzdělávací leták

Ekocentrum Koniklec, Alžběta Škodová: Adaptace sídel na změnu 
klimatu

1000
informační leták, duben 2019, http://www.ekoporadnypraha.cz/index.php/2019/07/25/adaptace-sidel-na-zmenu-
klimatu-reedice/

Ekocentrum Koniklec, Pavla Zábojníková, Markéta Hrnčálová, 
Czech Zero Waste: Zero waste - jiný přístup k životu

1000
informační leták, září 2020, https://www.ekoporadnypraha.cz/index.php/2020/09/17/ekocentrum-koniklec-letak-zero-
waste-jiny-pristup-k-zivotu/

Ekocentrum Koniklec: Adapťáci 80
Desková simulační hra Adapťáci učí hráče, jak správně postavit město, aby odolávalo hrozbám, které ho mohou potkat 
v souvislosti s měnícím se klimatem.

Ekocentrum Koniklec: Adaptopolis 30
V karetní hře Adaptopolis hráči vylepšují budovy a části města o adaptační opatření na změnu klimatu. Ve hře je 
možné spolupracovat, nebo hrát proti sobě.

Ekocentrum Koniklec: Sborník příspěvků a kontaktů z Krajské 
konference EVVO

elekronicky https://www.konferenceevvopraha.cz/

Ekocentrum Koniklec: články elekronicky 6 článků v rámci Projekty ochrany pražské přírody ekocentra Koniklec na nasregion.cz a www.praha12.cz

Zuzana Jakobová: Mladí reportéři pro životní prostředí a 
žurnalistika zaměřená na řešení

elekronicky metodická publikace pro učitele a žáky

Bára Dvořáková a Zuzana Jakobová: Změna je v nás aneb jak 
komunikovat environmentální témata

956 kreativní zápisník pro žáky 14-19 let 

Justina Danišová: Družiny venku 2 1000 Publikace plná inspirace na venkovní aktivity nejen pro Družiny

Hana Svobodová: Zahradní bomba 1000 metodika k Tématu roku, bádání na školní zahradě, návody + příklady dobré praxe

Justina Danišová: Učíme se venku - JAZYKY 1000 metodika pro učení venku 

Justina Danišová: Učíme se venku - ČÍSLA 1000 metodika pro učení venku 

Justina Danišová: Učíme se venku - LABORATOŘ 1 1000 metodika pro učení venku 

Justina Danišová: Učíme se venku - LABORATOŘ 2 1000 metodika pro učení venku 

Justina Danišová: Učíme se venku - ATELIÉR 1000 metodika pro učení venku 

Justina Danišová: Učíme se venku - OŽIVLÁ HISTORIE 1000 metodika pro učení venku 

Justina Danišová: Učíme se venku - KDE A JAK ZAČÍT 1000 metodika pro učení venku 

tým Jděte ven - Průvodce společným časem venku elektronicky Podpora rodičů/učitelů při chození ven s dětmi

tým Jděte ven - Hravý herbář elektronicky Bádání, tvoření a žasnutí nad jarními bylinkami - publikace plná informací a pracovních listů

L.Skoupá: Zpravodaj - 12 vydání 2700 informačení bulletin s osvětovými články

L.Skoupá: Zvířátkové noviny - 1 vydání 2900 informačení bulletin s osvětovými články

Kolektiv autorů: Skripta Zoorehabilitace 1500 Skripta ČZU, 2 kapitoly/L.Skoupá

L.Skoupá: Ochrana zvířat 15000 osvětový článek Blesk

L.Skoupá: Ochrana původních plemen 15000 osvětový článek Blesk

L.Skoupá: Nedej se! Jak v době Covidu funguje SEV vysílání rozhovor o fungování Střediska ekologické výchovy v době Covidu

Info leták o NSEV Kladno, kolektiv autorů 2000 Informační letáček o organizaci

Nástěný kalendář 2021 200 Nástěný kalendář vel. A3 k 20 letům organizace

Společně ze školy do přírody
200

Publikace vznikla jako výsledek zkušeností z  dlouhodobého projektu. Cílem je představit účinné a udržitelné postupy 
pro kolegiální podporu pedagogů, prezentovat zkušenosti se zaváděním metody badatelsky orientované výuku formou 
do praxe pedagogů formou střídavé výuky.

Tvořivá hra 250
Publikace prezentuje autorskou metodu Tvořivá hra, která vznikla a byla ověřena v rámci dlouhodobého projektu 
muzea. Cílem této publikace i celého projektu je představit metodu, zkušenosti z jejího ověřování a postup pro 
zavádění pro praxe mateřských  škol.

Kolektiv autorů: Průvodce paraZOO 500 Tištěný průvodce expozicí trvale hendikepovaných zvířat ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Kolektiv autorů: Lampetra IX 500
Deváté číslo mezinárodního bulletinu ČSOP Vlašim Lampetra, který je věnován vědeckým příspěvkům týkajících se 
výzkumu a ochraně biodiverzity tekoucích a stojatých vod, přináší deset zajímavých článků především o ekologii, 
biologii živočichů, faunistice, hydrobiologii a ochraně biodiverzity stojatých i tekoucích vod. 

Kolektiv autorů: Časopis Pod Blaníkem (4 čísla za rok) 3200
Jednotlivá čísla čtvrtletníku obsahují příspěvky o přírodě, krajině, životním prostředí, historii, kultuře i současném dění 
na Podblanicku. 4 x 800

Středisko ekologické výchovy SEVER 
Litoměřice, o. p. s. 

Jan Kotěra a kol.: Litoměřicko: otevřená učebnice 400 učebnice

M. Kříž a kolektiv: Zamiluj si přírodu
- knížka námětů na posilování vztahu k přírodě

500
Společným jevem všech aktivit je minimum pomůcek, častěji však žádné pomůcky a zpravidla také malá náročnost na 
přípravu. Najdete tu takové aktivity, ve kterých jde v prvé řadě o rozvíjení schopnosti soustředit pozornost na přírodu, 
uvědomovat si v ní detaily i celky, reflektovat její estetickou hodnotu a posílit vnímání přírody jako atraktivního místa. 

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. A kolektiv: Metodika pro projekt Školní 
les 

500

Školní les je koncept, který propojuje výuku, manuální práci, vztah k přírodě, ekologii i lesnictví.
Je to lesní plocha, o kterou se škola stará dlouhodobě. Jde o to mít (v pronájmu) a využívat tento pozemek pro výuku a 
školní výzkum pro celé generace, desítky let.
Není to velký les, z našich zkušeností stačí 0,3 hektaru, možná 0,5 hektaru. Ale víc, to už je pořádná práce, to už musejí 
pomáhat rodiče nebo širší komunita.
Začněte s málem, když se rozjedete a vaše plocha už vašim záměrům nebude stačit, získejte další lesní plochu.

Celkem 92 110679

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Středisko ekologické výchovy Sever, 
Základní článek Hnutí Brontosaurus

Asociace místních potravinových iniciativ, 
o.p.s.

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro 
zájmové a další vzdělávání 

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a 
zdravím, z. s. 

Středisko ekologické výchovy Libereckého 
kraje, p. o.

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Naučné středisko ekologické výchovy 
Kladno – Čabárna o. p. s.

ZO ČSOP Vlašim



organizace název akce počet akcí popis aktivity

Oživené stezky 150
vytvoření a zprovoznění 5 terénních poznávacích her na trasách naučných stezek v Jihočeském kraji v rámci projektu podpořeného z Národního 
programu životní prostředí, fungují od podzimu 2020 

Komunitní zahrada 9 V roce 2020 jsme vybudovali v areálu ekocentra malou komunitní zahradu s 9 vyvýšenými záhony z vyřazených dřevěných palet. 

Vzdělávání inspirované 
permakulturou 

vývoj a testování metodických materiálů v rámci projektu podpořeného z Národního programu životní prostředí (bude dokončeno v roce 2021) 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany 
vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační 
středisko ochrany vod Vodňany 

Konference pro 2. stupeň ZŠ 350 Celotýdenní akce pro žáky 2.stupně ZŠ a G Vodňany a Bavorov na téma Oceán plastů a Krajina v tísni

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková 
organizace

výsadba ovocných stromů 12 vlastní výsadba 70 hrušní z Nadace Veronica

Zpracování krajské Koncepce 
EVVO JMK na období 2021-2030

Ve spolupráci s krajskými zástupci EVVO (praktiky, odborníky, úředníky, politiky) vytvořila Lipka návrh krajské koncepce EVVO, vedla proces 
připomínkování, zapracovala úpravy a předložila hotový dokument ke schválení Radě JMK.

Lipka realizuje tyto významné 
projekty s rozpočtem nad 
1mil.Kč:

V rámci realizovaných projektů Lipky je realizováno velké množství vzdělávacích a osvětových aktivit, poradenství, konzultací, vzniká mnoho nových 
výukových materiálů, didaktických metodik, nových výukových programů, webové stránky. Důležité je také navazování dlouhodobé spolupráce s 
mnoha regionálními a nadregionálními organizacemi, školami, osobami... 

Lipka je součástí SKAV - stálé 
konference asociací ve 
vzdělávání.  

Jedná se o seskupení organizací, jež se věnují inovacím ve vzdělávání a progresivnímu rozvoji vzdělávací soustavy ČR. Díky svému členství vnáší 
Lipka environmentální témata do všech úrovní vzdělávání v ČR.

Rezekvítek, z. s. tandemová neformální výuka 9
spolupráce dvou lektorů neformálního vzdělávání, započítány jsou jen dospělé osoby; děti, které byly v této aktivitě pouhým "nástrojem" jsou 
započítány v první záložce

Spolupráce se speciálními 
organizacemi

Návštěvy v denních stacionářích pro hendikepované, v domovech pro seniory, v nemocnicích, ...
Návštěvy klientů speciálních organizací v Zoo Brno (klienti domovů pro seniory, onkologičtí pacienti, klienti denních stacionářů, …)
(klienty seznamujeme vhodnou formou s činností a významem zoologické zahrady)

Klub pro děti a mládež 182 Klub pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Hmyz na talíři 271
Degustace hmyzích specialit - ukázka přípravy hmyzích pochoutek - cvrček na másle, velký moučný červ na chilli a česneku. Součástí programu je 
pozorování živého exotického hmyzu, poradenství o jeho chovu, ukázka preparovaného hmyzu a vědomostní i hravé aktivity pro děti. V prostorách 
stodolyke zhlédnutí výstava makrofotografií hmyzu od Vlastimila Mihala.

Sklizeň na statku 584 Oslava sklizně, zpracování jablek - moštování, pečení zelných placek, jablečné křížaly, výroba musli... - dílny pro rodiny s dětmi.

Den zvířat 488
Tradiční akce na oslavu mezinárodního Dne zvířat. Stanoviště se vzdělávacími i sportovními aktivitami v areálu zoo na téma život zvířat v jejich 
přirozeném prostředí.

Travel stand-up: Stopem se psem 
v Asii

68 přednáška

Libanon – země hor, cedrů a 
uprchlíků

61 přednáška

Švýcarsko levně 54 přednáška

Na kole do horských vesnic 
Azerbajdžánu 

39 přednáška

Východní Kanada a víkend 
s indiány 

56 přednáška

Nejvyšší vrcholy Ruska a 
Mongolska

62 přednáška

Maroko 50 přednáška

Kurdistán 45 přednáška

Makrofotografie hmyzu 15000 výstava

Dobrovolníci 73 Práce na přírodní zahradě a v jejíhm okolí, kosení pozemků. 5 akcí.

Středisko ekologické výchovy Sever, 
Základní článek Hnutí Brontosaurus

Ekoporadenství 50 Dotazy - ekoporadenství - maily, telefonáty, osobní 

Středisko volného času a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických 
pracovníků DORIS Šumperk

Den otevřených dveří na 
Králickém Sněžníku

120 Stanoviště s enviromentální tématikou. Spolupráce s CHKO Jeseníky.

Ekocentrum PALETA, z. s. tábory pro rodiče s dětmi 169
O prázdninách jsme programově zajistili  6 běhů tábora pro rodiče s dětmi v Oucmanicích. Šlo o 50 ekovýchovných programů pro 169 účastníků v 
délce 77 hodin (1489 účastníko/hodin)

Rodinné centrum Mateřídouška: 
Pravidelné programy pro rodiče a 
předškolní děti

135
pravidelná klubová setkání v Mateřídoušce - část programu v klubovně, část na zahrádce, na farmě v areálu Toulcova dvora; zaměření programů - 
posilování vztahu k přírodě u nejměnších dětí, poznávání přírody, rozvoj motoriky, podpora mladých rodin rozhodnutých žít v souladu s přírodou a 
nabídka vhodných aktivit a komunity

Konzultace pedagogů MŠ 9 konzultace zaměřené na realizaci environmentálního vzdělávání v MŠ (vhodné prostředí, pomůcky, tvorba učebního celku)

Rodinné centrum Mateřídouška: 
Předškolička v přírodě

138
pravidelná setkání 1x týdně, určeno pro děti kolem 3 let (ještě nechodí do Mš); zaměřeno na posilování vztahu k přírodě a schopnosti pobytu v 
přírodě bez rodičů

11. konference o ekovýchově v 
Praze

120
Dne 24. září 2020 se v prostorách hotelu Artemis Praha konala 11. konference o ekovýchově v Praze s podtitulem "Praha jako venkovní učebna". 
Organizátorem byl Magistrát hlavního města Prahy a realizátorem Ekocentrum Koniklec.

semináře Hospodaření s 
dešťovou vodou

78
V rámci projektu Počítáme s vodou proběhly semináře ve 2 městech ČR (15. 9. 2020 Brno, 22. 9. 2020 Cheb) s tématem Hospodaření s dešťovou 
vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu, cílovou skupinou byli zástupci státní a veřejné správy. (+ 1 seminář online 22.10. 2020).

Exkurze po Praze za příklady 
dobré praxe hospodaření 
s dešťovou vodou

38
V rámci projektu Počítáme s vodou jsme pro zástupce obcí a veřejnost 3. 9. 2020 uspořádali exkurzi po Praze za příklady dobré praxe hospodaření 
s dešťovou vodou.

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka 
Rozárka, mateřská škola, z. ú.

Příměstský tábor "Za poklady 
přírody"

34
Příměstské tábory probíhaly v Praze 7 - Troji a Praze 13 - Nových Butovicích. Při jejich realizaci jsme využívali prvky a aktivity z našich EVP, s 
důrazem na pobyt venku a poznávání přírody. 

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a 
zdravím, z. s. 

Odborné praxe studentů VOŠ a 
VŠ

68 Odborné praxe studentů v délce trvání 7 - 14 dnů

Spora, z. s. 
Evaluace vzdělávacích programů 
a projektů v EVVO

V roce 2020 probíhaly celkem 4 evaluace programů a projektů - Mistři kolegiální podpory (TEREZA, vzdělávacaí centrum, z.ú.), Specializační studium 
pro školní koordinátory EVVO (Botič o.p.s.), Příměstský tábor "Zázraky přírody" (Botič o.p.s.) a Společně ve škole i venku (SEVER)

Společně ze školy do přírody
200

Publikace vznikla jako výsledek zkušeností z  dlouhodobého projektu. Cílem je představit účinné a udržitelné postupy pro kolegiální podporu 
pedagogů, prezentovat zkušenosti se zaváděním metody badatelsky orientované výuku formou do praxe pedagogů formou střídavé výuky.

Tvořivá hra 250
Publikace prezentuje autorskou metodu Tvořivá hra, která vznikla a byla ověřena v rámci dlouhodobého projektu muzea. Cílem této publikace i 
celého projektu je představit metodu, zkušenosti z jejího ověřování a postup pro zavádění pro praxe mateřských  škol.

Vodnický masopustní rej 39 Zábavné odpoledne pro děti, úkoly zaměřené na život ve vodě, především na mokřadní živočichy

Vernisář k výstavě Cesta dřeva 20 Setkání místních výtvarníků a veřejnosti o uměleckém využití dřeva

Zdivočelá paraZOO 86 Akce k zahájení sezóny 2020 v paraZOO, vdělávací a zábavný den pro rodiny s dětmi.

Vernisáž výstavy a exkurze na 
mosty

82 Vernisáž výstavy Dálnice Praha-Humpolec v obrazech času, s úvodní přednáškou k obloukovým mostům

Vycházka na Podlesí 24 Vycházka do CHKO Blaník s odborným výkladem.

Den vodních breberek 21 Zábavně vzdělávací odpoledne pro děti, představení tématu vodních bezobratlých živočichů

Vycházka Roudný 23 Vycházka v oblasti bývalého zlatého dolu Roudný, s odborným výkladem.

Den otců a setkání s přírodou 52 Badatelské odpoledne nejen pro tatínky s dětmi + botanická exkurze na NPP Hadce u Želivky

Zájezd po regionálních 
produktech

40 Zájezd po regionálních producentech na Podblanicku s důrazem na regionální produkty.

Křest sanitky pro zvířata 40 Představení činnosti záchranné stanice spojené s vypouštěním vyléčené poštolky ve vlašimském parku

Setkání s netopýry 40 Přednáška o netopýrech, výtvarná dílna a aktivity pro děti

Pomologický seminář+výstava 
ovoce

40 Ukázka starých odrůd ovoce nejen z Podblanicka, následná výstava vybraných druhů.

Den otevřených dveří 300 Představení činnosti ČSOP Vlašim, rýžování zlata, broušení hadce, divadlo pro děti

Den otevřených dveří 300 Představení činnosti ČSOP Vlašim, rýžování zlata, broušení hadce, divadlo pro děti

Rybí den 50 Přednáška o rybách a rybaření s Jakubem Vágnerem, komentované krmení ryb, zábavné aktivity pro děti, ochutnávka rybích specialit

Rybí den 50 Přednáška o rybách a rybaření s Jakubem Vágnerem, komentované krmení ryb, zábavné aktivity pro děti, ochutnávka rybích specialit

Pochod s veverkou Čiperkou 30 Pochod z paraZOO do záchranné stanice, zaměřený na 

Den architektury 30 Komentovaná prohlídky areálu VD zaměřená na možnosti hospodaření s dešťovou vodou, adaptace na změnu klimatu,ochranu přírody a EVL

Den zvířat 37 Zábavně vzdělávací odpoledne pro děti zaměřené na EVL Želivka, ryby, netopýry a obojživelníky

Exkurze na hadce 3 Botanická exkurze na NPP Hadce u Želivky

Dosázení aleje ze Znosimi do 
vlašimského parku

18 Dobrovolnická aktivita se zaměřením na důležitost výsedeb alejí v krajině

Výsadba dřevin v záchranné 
stanici s prohlídkou léčebného 
areálu

20 Dobrovolnická aktivita se zaměřením na ochranu volně žijících živočichů a péče o ně

Tichý silvestr 83 Osvětová akce na ochranu přírody a zvířat na Silvestra, zaměřená proti ohňostrojům.

Středisko ekologické výchovy SEVER 
Litoměřice, o. p. s. 

Celoroční projekt o zdravé a 
udržitelné výživě Mladí vědí, co 
jedí...

10

Projekt Zastupitelstva mládeže Litoměřice, ve kterém se v průběhu roku 2020 konalo několik seminářů. Témata: Jídlo a výživa v souvislostech, 
Tvorba EVVO, Mediální gramotnost. Následně vznikl nový výukový program pro 1. stupeň ZŠ, který je zařazen do stálé nabídky Střediska ekologické 
výchovy SEVER Litoměřice. Dále bylo vytvořeno několik videí o regionálních a dovážených potravinách, welfare hospodářských zvířat, průmyslově 
zpracovaných potravinách. 

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro 
zájmové a další vzdělávání 

Zahradní terapie pro sociální 
služby a sociální programy

252

Zahradní terapie využívá kontakt s přírodou, kdy přírodu zde zastupuje zahrada, případně rostlina. Zahradní terapie může pozitivně ovlivňovat 
kognitivní, fyzické, psychické a sociální funkce, pracovní aktivity i proces poznávání a rozšiřování vědomostí jedinců s nejrůznějšími hendikepy. 
Zahradní terapie pomáhá zpracovávat různé situace přirozeným a kreativním způsobem. Účastník se učí rozpoznat své vlastní ruce jako nástroj 
změny ve vztahu k vlastnímu životu, vnímat své pocity, objevovat a učit se dělat změny. MPSV akreditovalo programy pro vzdělávání pracovníků 
sociálních služeb.

Celkem 20662

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

ZO ČSOP Vlašim

Další aktivity v oblasti EVVO

Lipka

ZOO Brno a stanice zájmových činností, 
příspěvková organizace

ZOO PARK Vyškov, příspěvková 
organizace

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia

Botič o. p. s. 

Koniklec 



popis aktivity počet účastníků Poznámka

Výzvy pro českobudějovické základní školy 254

24 zpracovaných návodů k venkovním aktivitám se zaměřením na pozorování přírody, tvoření s přírodou, 
pomoc volně žijícím živočichům, ekologicky šetrné jednání, rozesíláno e-mailem všem pedagogoům 1. 
stupně ZŠ v ČB, do školních družin a vybraným pedagogům 2. stupně, sdíleno na webovém úložišti. 
Pedagogové si z našich rozesílek vybírali úkoly, které předávali dětem,  zpravidla pro dobrovolné plnění 
mimo (distanční) výuku. Od některých jsme pak dostávali fotky a jinou zpětnou vazbu z plnění úkolů. 

Záhony pro školky 130
druhým rokem realizujeme v ČB vzdělávací program pro MŠ, vytvořený pražským spolkem Záhony pro 
školky (www.zahonyproskolky.cz)

Dětská univerzita JU 65
Příměstské tábory v rámci dětské univerzity JU se zaměřují na ekologii vodních živočichů a života ve vodě 
a okolo vody a řemeslný tábor zaměřený na polytechnickou výchovu.

Letní škola pro SŠ Yspertal, Rakousko 6
Badatelský program pro vybrané žáky z ekologicky školy Yspertal z Rakouska. Program zahrnuje, práci v 
laboratořích, v terénnu a odborné přednášky a exkurze.

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín CO2liga 300 cca 30 škol (na začátku cca 50, pak ubydou), učitel 1 v týmu, celoroční projekt

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace MAP Z Bílých Karpat na Pálavu 300 12 z MAP Hustopečsko

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace

Dlouhodobý ekologický projekt 87 1 MŠ (zapojeny 2 učitelky), 1 ZŠ ( 3 třídy - zapojeny 3 učitelky)

Rezekvítek z.s. Pomáháme spolu mimo školu 139
do projektu je zapojeno 9 škol (žáci 5.-9 tř. ZŠ a SŠ a jejich pedagogové), každý žákovský tým spolupracuje 
se studentem VŠ, 10 pedagogů

UBUNTU - škola demokratického občanství 89 3 školy, 14 učitelů, 75 žáků

Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o 
udržitelném rozvoji)

240 12 škol/skupin po cca 20 žácích

Biomimikry ve vzdělávání 206 6 škol/10 skupin, 6 učitelů a cca 200 žáků

Škola pro udržitelný život 400 zapojeno  80 škol

01/71 ZO ČSOP Koniklec Město do kapsy - mikroklima okolí školy 312

Jedná se o projekt probíhající 1 školní rok: v roce 2019/2020 se do projektu zapojilo 12 pražských ZŠ . 
Školy zapojené do projektu zkoumají mikroklima svého okolí. Své výsledky, fotografie činností a návrhy 
úpravy okolí nahrává každá škola do svých internetových „kapes“ k informování zastupitelů městských 
částí a široké veřejnosti. 12 škol

Ekoškola 59400 396 škol, 1980 učitelů

GLOBE 4680 117 škol, 234 učitelů

Les ve škole 15440 386 škol, 772 učitelů

Mladí reportéři pro životní prostředí 200 15 škol, 20 učitelů

Oborový mentoring v přírodovědném a 
polytechnickém vzdělávání

40
4 letý projekt (OP VVV) zaměřený na kolegiální podporu v MŠ a ZŠ v oblasti poytechnické výchovy a 
přírodovědné gramotnosti. Bude zakončen v březnu 2021 online konferencí Pošli to dál. 
https://muzeumricany.cz/projekty/ 

Hands on muzeum 120

Projekt (OP VVV) zaměřený na propojování formálního a neformálního vzdělávání. Do konce roku 2021 
vytvoříme 14 ucelených vzdělávacích programů, které budou využívat zázemí Muzea Říčany (prostory, 
pomůcky, metodické zkušenosti).  Součástí projektu je vytvoření regionální učebnice  Říčansko. 
https://muzeumricany.cz/projekty/

Objevy v zahradě 50
Projekt (SFŽP - Pilíře) zaměřený na výuku venku ve školách. Realizace workshopů v MŠ (tvořivá hra v 
zahradě) a ZŠ (matematika a čeština v zahradě) a participačních projektů v zahradách. 
https://muzeumricany.cz/projekty/

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o. p. s. ŠUŽ 50
Projekt je realizován ve 2 školách, vždy v jedné třídě. Celkem jsou do projektu dlouhodobě zapojeni 4 
učitelé. 

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání 

www.skolniles.cz 78

Školy přebírají do své péče les. Les tak mohou sledovat od jeho výsadby či vysetí, přes všechny výchovné 
zásahy a ekosystémové služby. Pro tento projekt vznikla obsáhlá metodika, která provede školy, které se 
rozhodnou dlouhodobě o „vlastní“ les pečovat. A to legislativou, praktickým pěstováním lesa i výukou v 
lese. Tato metodika byla prakticky ověřena v lese, o který pečují Chaloupky ve spolupráci s Gymnáziem 
Jihlava.

www.skolni-zahrada.cz 250
Podpora vzdělávání ve školních zahradách včetně vzdělávání lektorů. Sítě školních zahrad, ketrá pomáhá 
zahradu budovat, učit v ní i relaxovat. 

Celkem 23 82836

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Dlouhodobé programy a projekty pro školy

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek 
Hnutí Brontosaurus

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 

vod Vodňany 

ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia


