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Založena v roce 1991, zřizovatelem je Jihomoravský kraj.  

Od počátku se věnujeme environmentální výchově 

20 000 žáků/rok na jednodenních programech, 2 500 na pobytových 

2 000 pedagogů/rok na seminářích a dlouhodobých kurzech 

 

 

SEZNAMTE SE S LIPKOU! 



5 pracovišť, každé jiné (trochu) 

LIPOVÁ 
ROZMARÝNEK 

RYCHTA 

JEZÍRKO 
KAMENNÁ 



PRACOVIŠTĚ KAMENNÁ 

Zaměřujeme se na vzdělávání dospělých, zejména pedagogů 

Našim cílem je kvalitní environmentální výchova na každé škole v JMK 

Jsme přesvědčení, že učitelé pro svůj pedagogický růst potřebují 
podporu 

 

 



Zahraničí: MÍSTNĚ zakotvené učení, učení zakotvené v Ž. PROSTŘEDÍ 

ČR: průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 

Environmentální výchova? 



 

 

SEMINÁŘE DVPP 



 

 

SEMINÁŘE DVPP 

Akreditované MŠMT 

Pro oblast EV, ale i pedagogika, psychologie, didaktika školních 
předmětů 

Pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ 

Jednodenní semináře, dílny, konference, exkurze 

Dlouhodobé kurzy, cykly seminářů 

Podvečerní besedy InspiroCafé (neakreditované) 

 

 



Konference 
Přehled témat: 
 
2017: Pod lavinou 
informací 
 
2016: Voda: mocná 
i zranitelná 
 
2015: Ejhle, světlo! 
 
2014: Půda – 
poklad v ohrožení 
 

Konference k environmentální výchově (KONEV, Konvička) 

Konference k soutěži studentských prací 

Konference 5 oken do ekovýchovy 

 

 



Nabídka seminářů pro pěstování i 
výuku ve školní zahradě 
 
Soutěž pro školy 
„Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!“ 
 
1. téma: Zahradničení se zahradou, 
ale i bez zahrady 
2. téma: Zahrada vypráví 
3. téma: Pokusy na zahradě 
 

Zahradní semináře 



dlouhodobý kurz v rozsahu 250 hodin 

zvýšení kvalifikace pedagogů 

v letošním roce 12. ročník 

pro vystudované koordinátory speciální nabídka seminářů  

 

 

Specializační studia pro koordinátory EV 



Poradenství v oblasti přebudování školních zahrad na přírodní 

Přizpůsobení zahrady školní výuce 

Certifikace školních přírodních zahrad 

 

 

ZAHRADNÍ PORADNA PRO ŠKOLY 



Prestižní mezinárodní titul – největší vzdělávací program pro školy na 
světě 

130 ZŠ a SŠ v ČR má titul Ekoškola 

Lipka koordinuje Ekoškolu v JMK, celostátním koordinátorem je Tereza 

 

 

 

PROGRAM EKOŠKOLA 



Ekotým si postupně vybírá témata, na začátku 2, pak přibírá 1 další 

  

TÉMATA EKOŠKOLY 

. 

   ODPADY 

 

   VODA PROSTŘEDÍ 

ŠKOLY 

   ENERGIE    DOPRAVA ŠETRNÝ 

SPOTŘEBITEL 

KLIMATICKÉ 

ZMĚNY 

BIO-

DIVERZITA 

JÍDLO A 

SVĚT 



EKOŠKOLA = NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY? 

Cíle Ekoškoly  
Snižování 
ekologického dopadu 
školy na životní 
prostředí. 

 

Posilování 
samostatnosti žáků, 
jejich schopností řešit 
problémy ve 
spolupráci s ostatními.  



METODIKA SEDMI KROKŮ 

EKOTÝM 

PLÁNOVÁNÍ MONITOROVÁNÍ A 
VYHODNOCOVÁNÍ 

EKOKODEX 

ANALÝZA 

ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA VE VÝUCE 

INFORMOVÁNÍ 



Semináře – úvodní, příklady dobré praxe 

Pomoc s audity, konzultace přímo ve školách 

Projekt s podivným názvem KaPoDaV… 

 

JAK PODPORUJEME EKOŠKOLU 



 

 

PROJEKT MISTŘI 

Milí učitelé,  

obsah je na vás, tempo je na vás,  

podmínkou je, abyste vytvořili tým a spolupracovali na rozvoji 
přírodovědné gramotnosti ve vaší škole. 

 

 



PROJEKT CIVIS   

 Ověřované metodiky: 

Venkovní učení 

Badatelství  

Global Storylines 

Active Citizens 

Místně zakotvené 
učení 

Milí učitelé,  

učte venku, rozvíjíte tím důležité dovednosti vašich dětí, 
budujete jejich vztah k regionu.  

My vám s tím pomůžeme. 

 

 



Vzdálená podpora – rozesílky 

Časopisy pro inspiraci 

 

 

SÍŤ MRKEV/MRKVIČKA 



PUBLIKACE EC LIPKA 

e-shop Lipky: http://www.lipka.cz/e-shop 

 knížky, hry, materiály do terénu 



LIPKA PODPORUJE 



LIPKA PODPORUJE 

www.lipka.cz/kamenna; hana.mikulicova@lipka.cz 

 

On má podporu 
z Lipky 

Pestrá nabídka 

vzdělávání 
 

Přímá 

podpora ve 
školách 

 

Inspirace v 
publikacích, 
výukových 
programech 


