
 

Pozvánka pro pedagogy mateřských škol, 1. stupně základních škol, lektory 

středisek ekologické výchovy, muzejní pedagogy, zaměstnance knihoven, 

pracovníky rodinných a mateřských center a případně další zájemce o téma 

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví   

Vás zve na seminář  

Luční školka v praxi MŠ 
 

 

Cílem semináře je seznámit pedagogy s metodikou Luční školka, která přibližuje svět drobných živočichů z říše 

bezobratlých, například mravenců, vážek, brouků, plžů či motýlů, které děti mohou pozorovat v trávě, půdě, ve 

vodě, často v bezprostřední blízkosti školy. Cílem semináře je inspirace pedagogů a jejich motivace, představení 

námětů, jak lze toto téma hravě uchopit s malými dětmi. 

Průvodcem nám bude beruška, ředitelka Luční školky, se kterou si nejen zatančíme, ale také nás seznámí se 

svými kamarády, učiteli v této školce, s rozvážným hlemýžděm, rychlou vážkou, šikovným mravencem, 

krasavcem motýlem, dravou stonožkou, pilnou včelkou a pečlivým pavoukem. Vyzkoušíme si nejen hry                      

a přírodovědná pozorování, ale také výtvarné a hudební/zvukové aktivity. Něco bude řečeno i k tématu  

přírodních zahrad, protože právě ony poskytují zmiňovaným živočichům vhodné prostředí k životu a nám 

výborné výukové možnosti. 

Účastníci obdrží zdarma publikaci „Luční školka“. Seminář je akreditovaný MŠMT, všichni účastníci 

dostanou na závěr osvědčení o absolvování semináře. 

Lektorka: Mgr. Helena Nováčková, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno 

(www.lipka.cz). 

Seminář proběhne ve středu 13. května 2020 od 9.00 do 15:30 hodin (včetně přestávky na oběd) v Českých 

Budějovicích v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje (ul. B. Němcové 49/3). Seminář je pro účastníky 

zdarma, náklady jsou hrazeny z rozpočtu Jihočeského kraje. Počet účastníků na akci je omezen, proto 

doporučujeme přihlásit se včas. Uzávěrka příjmu přihlášek je ve středu 6. května 2020 včetně.  

 

Přihlásit se můžete vyplněním přiložené návratky. Preferujeme elektronickou verzi přihlášení. 

Děkujeme. Přihláška se stává závaznou po potvrzení organizátorem! 

Organizační zajištění semináře: Ing. Libuše Jozková, koordinátorka EVVO, odbor životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz  

Návratka na seminář „Luční školka v praxi MŠ“ (13. května 2020 na KÚ v Č. Budějovicích) 
Jméno/a, příjmení: 

Adresa školy/střediska EV/jiné organizace, e-mail, telefon: 

Datum:                                                                                                                                                                      

Návratku zašlete nejpozději do 6. 5. 2020 včetně na elektronickou adresu: jozkova@kraj-jihocesky.cz nebo na 

poštovní adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, OZZL, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, 

vždy se zanecháním výše požadovaných údajů. 
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