
 

 

 

 
 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

zveme Vás na 12. ročník odborné konference 

 
 

Podíl zoologických zahrad při 

environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě   
 

 

pořádané Zoologickou zahradou a botanickým parkem Ostrava, příspěvkovou organizací  

ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy.  

 

Záštitu nad konferencí převzaly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje  

Jarmila Uvírová a náměstkyně primátora města Ostravy Mgr. Kateřina Šebestová.   

 
Konference je určena ředitelům škol a školských zařízení všech typů a stupňů, 

koordinátorům environmentální výchovy, vyučujícím přírodovědně zaměřených 

předmětů, vedoucím přírodovědných kroužků a dalším zájemcům. 
 

 

 

Termín konání:  6. prosince 2018 
 

Téma:   Ochrana biodiverzity 

 

Místo konání:   Zasedací místnost (č. 306) Radnice města Ostravy (dopolední část)  

Zoologická zahrada Ostrava (odpolední část) 

 

Časový plán:  Dopolední část 8,30 – 13,00 hod. 

                                 Odpolední část 13,30 – asi 16,00 hod. 
   

 

 

Díky bezplatnému poskytnutí prostor na Magistrátu města Ostravy a díky finanční podpoře 

z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR a Moravskoslezského kraje neplatí účastníci 

žádný účastnický poplatek.  

 

Na akci budou zdarma k dispozici podkladové materiály k prezentovaným tématům (sborník 

příspěvků a prezentace přednášejících).  

 

Díky spolupráci s Klubem ekologické výchovy obdrží všichni účastníci rovněž osvědčení 

o absolvování semináře. 

 

 

Přihláška na konferenci je k dispozici i na www.zoo-ostrava.cz v sekci Pro školy/konference. 

 

 

(Program – viz další strana) 
 

 

 

http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/konference/


 

 

 

 
 

 

 

PROGRAM KONFERENCE 
Podíl zoologických zahrad při EVVO 

 

Ochrana biodiverzity 

 

6. prosince 2018, Ostrava 
 

8,30 – 9,00 Prezence účastníků 

 

9,00 – 9,15    Zahájení konference 

 

9,15 – 10,30   Etologická pozorování s podporou mobilní techniky 

Doc. Dr. Milada Švecová, CSc., Klub ekologické výchovy a  

Mgr. Eva Jiříková, CSc., ZŠ Gen. Janouška, Praha 

 

Novinky v oblasti EVVO v Moravskoslezském kraji  

Ing. Monika Ryšková, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 

Novinky Zoo Ostrava (nejen) pro školy 
Mgr. Šárka Nováková, Zoo Ostrava 

 

Včely a čmeláci v Zoo Ostrava 

Ondřej Hruška, Zoo Ostrava 

 

10,30 – 11,00 Přestávka  

 

11,00 – 12,45 Ochrana přírody mimo chráněná území 

Doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., Fakulta tropického zemědělství, Česká 

zemědělská univerzita Praha 

 

Zodpovědné cestování aneb Naše stopy v divočině 

Mgr. Iva Uhrová, Zoo Hodonín 

 

Moment – recyklace oblečení a záchrana ohrožených druhů zvířat 

Simona Honsová, Moment charity shops  

 

Kola pro Afriku – cesta ke vzdělání jako cesta k ochraně přírody 

  MUDr. Jakub Vysocký, Kola pro Afriku 

 

Ukradená divočina – nová kampaň na ochranu zvířat 

Mgr. Kateřina Holubová, The Kukang Rescue Program  

 

12,45 – 13,00  Diskuse, hodnocení a ukončení dopolední části  

 

13,00 – 13,30   Přestávka na občerstvení 

13,30   Přesun do Zoologické zahrady Ostrava 

 

14,00 – 16,00  Exkurze po zoo – představení nových vzdělávacích prvků a zimní návštěva u včel. 

Ukončení a předání osvědčení       

 

Změna programu vyhrazena. 


