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ŠKOLENÍ O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI OZDRAVNÝCH POBYTŮ 

 
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov, 1. – 3. dubna 2020 

Pro koho je školení určeno 

Školení je realizováno na základě vyhlášených podmínek výzvy č. 13/2017 v rámci NPŽP, pro podporo-

vanou aktivitu Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení. Cí-

lem výzvy je zlepšit znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného roz-

voje prostřednictvím ozdravných pobytů.   

Účast na školení je nezbytná pro příjemce, kteří realizují na ozdravném pobytu povinný EVVO pro-

gram pomocí vlastních učitelů školy a nemají do doby zahájení ozdravných pobytů kvalifikovaného 

„koordinátora EVVO školy“.   

Náplň a zaměření školení 

Školení v délce 20 hodin obsáhne tato témata:  

a) Dramaturgie pobytového týdne (stavba a struktura pobytové akce, ukázky aktivit a činností, ti-

py, jak navázat na výuku ve škole).  

b) Tipy pro terénní výuku (tipy na pomůcky a zdroje výukových materiálů, koncepce celodenních 

výletů do přírody, terénní aktivity v přírodě).  

c) Environmentální minimum EV (vliv ŽP na člověka a vliv člověka na ŽP).  

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celé školení v počtu 20 hodin. Pokud odjedete dříve, bude na 

Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 3 000 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování v místě konání školení s lůžkovinami, 

stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do místa konání školení. Ško-

lení je určeno pro maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.  

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašo-

vání. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci školení 

zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

Školení je akreditované a lze jej hradit z prostředků na DVPP. 

Souhrnné údaje 

Termín: 1. – 3. dubna 2020 
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Místo konání: Středisko ekologické výchovy SEVER, DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, 

Horská 175, 542 26 Horní Maršov (leží na trase mezi Trutnovem a Pecí pod Sněžkou) 

Webové stránky hostitele: www.sever.ekologickavychova.cz, www.dotek.eu  

Odborný garant: Středisko ekologické výchovy SEVER 

Lektorské zajištění: Ing. Eliška Hájková, JUDr. Hana Kulichová 

Časový harmonogram 

Školení je třídenní. První den školení začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná nejpozději 

ve 14:00 hodin, poslední den školení končí obědem ve 12:00 hodin. Podrobné informace obdržíte cca 

10 dní před konáním.   

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita školení, nejpozději však 29. února 

2020. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o školení 

výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné 

školy. S přihlášením neváhejte. V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se ško-

lení konat.  

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „SEVER_prihlaska_skoleni_OZP“ a zasláním na adresu: in-

fo@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni e-mailem obratem, o přijetí na školení 

budete informováni do 5. března 2020.  

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi školení).  

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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