
 

Pozvánka 
na akreditovaný seminář v Krkonoších 

Odpady aktuálně, badatelsky i zajímavě 

(nakládání s odpady na školách a vedení dětí k jejich třídění)  

 

Místo: Špindlerův mlýn, Rekreační zařízení TOS  

Termín:  23.7. – 27.7.2018 

Číslo akreditace: MŠMT 6830/2018-1-248 

Časová dotace semináře: 20 hodin  

Program 

23.7.2018 

11:00 – 14:00 příjezd a ubytování 

14:30 – 17:30 přivítání účastníků organizátory akce, seznámení s programem semináře, Společnost 
EKO-KOM a její výchovně vzdělávací programy pro školy, ukázky materiálů poskytovaných školám 
                                                                                               Pracovníci EKO-KOM, a.s. 

                         Odpady jako součást RVP a ŠVP (Co musíme a co můžeme?) 

RNDr. Jana Motyková, NÚV Praha 

18:00 - 19:00 večeře 

20:00 – 22:00 koncepce připravované publikace, rozdělení do týmů, shromáždění materiálů 

vytvořených ve školách a jejich obsahové vymezení 

Doc.PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc., KEV z.s., Mgr. Eva Jiříková, CSc., ZŠ gen.Janouška, Praha 9 

 

24.7.2018 

7:30 - 9:00 snídaně 

9:30 – 12:00 prezentace materiálů ze škol účastníků k tématu pro různé organizační formy výuky 

(projektový den/týden/, vyučovací hodinu, práci v terénu, didaktickou hru) 

                                                                                                               Účastníci semináře 

12:30 – 13:30 oběd 

14:00 – 18:00 volný program, pro zájemce tematická exkurze Nakládání s odpady v CHÚ (KRNAP: 

Mísečky, Špindlerův Mlýn….) 

Pracovníci EKO-KOM, a.s., pracovník KRNAPu? 



18:30 - 19:30 večeře 

20:00 - 21:30  Trendy v oblasti nakládání s odpady – východiska pro školy (přednáška)  

                                                                                                    Pracovníci EKO-KOM, a.s. 

25.7.2018 

7:30 - 9:00 snídaně 

9:30 – 12:00 skupinová práce nad jednotlivými okruhy pro projektový den/týden 

                                                                                                     Účastníci semináře 

12:30 – 13:30 oběd 

14:00 – 18:00 Představení variant programu TO ve školách, možnosti didaktické transformace, 

diskuze nad hodnocením variant, zkušenosti, náměty na inovace. 

                                                                                                   Pracovníci EKO-KOM, a.s., Účastníci semináře 

18:30 - 19:30 večeře 

20:00 – 21:30 Role koordinátora EV a management nakládání s odpady ve škole, motivace žáků i 

pedagogů  

                                                                            Doc.PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc. KEV z.s. 

Mgr.Eva Jiříková, CSc. 

26.7.2018 

7:30 - 9:00 snídaně 

9:30 – 18:00 volný program, pro zájemce návštěva KRNAPu  

Pracovníci EKO-KOM, a.s., pracovník KRNAPu? 

18:30 - 19:30 večeře 

20:00 – 21:30 Vyhodnocení skupinových prací a celého semináře, společné vytýčení témat pro další 

doplnění publikace/listů – pro zájemce (již honorované). 

 

27.7.2018     

7:30 - 9:00 snídaně 

9:00 – 10.00 závěr semináře  

10.00  odjezd účastníků 

 

                                                         Změna programu vyhrazena. 


