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1. Schválení programu PS 
Jednotlivé body programu PS byl schválen.  

 

2. Akce PS na druhé pololetí 2020  

 

• Učíme se venku – proběhlo 5.10.2020, v DDM Smetanka 

o Lektorka Justýna Divišová 

o Velmi pozitivní ohlasy, velice přínosné 

o Materiály jsou dostupné na web: https://ucimesevenku.cz/  zdarma ke stažení 

o Je zájem o konání dalšího 1 denního semináře – buď pokračování nebo 

opakování – termínově březen nebo duben 2021, cenová kalkulace stejná 

• Bukvička pro MŠ  

o Místo konání: DDM Smetanka 

o předpokládaný termín: 27. 4. 2021 

o rozpočet odhad 15000 Kč včetně svozu dopravy 

o cílem je setkání školek aktivních v EVVO – tím, že každý připraví jedno 

stanoviště, tak se navzájem inspirují + program pro šikovné děti ze školek 

• diskuze ohledně programu Bukvičky – projednání programu, rozsahu účasti za 

školky 

o celková kapacita cca 50-60 dětí – tj. cca 10 školek 

o každá zapojená školka vyšle tým 3-5 dětí 

o každá zapojená školka připraví jedno samoobslužné stanoviště (podmínka pro 

přihlášení), tj. učitelka bude chodit se svými dětmi a pomůže jim při plnění 

úkolů,  

o pokud to bude kapacitně možné a ředitelé/ředitelky jednotlivých MŠ to schválí, 

je možné, aby jelo i více ped. pracovníků z jedné MŠ 

o některá stanoviště připraví organizace, které pracují v EVVO – Geopark 

Ralsko, Ekocentrum Brniště, Ekoporadna Orsej ad. 

o V případě potřeby je možné zajištění 2 organizátorů na pomoc ze strany DDM 

Smetanka 

o Není podmínka absolvovat všechna stanoviště 

o Již při přihlášení budou jednotlivé MŠ uvádět informace o stanovištích (časová 

náročnost, potřeby – např. stůl atd.) 

o OBČERSTVENÍ: je nutné zjistit finanční limit ze strany LAG Podralsko, téma 

k dořešení na příští schůzce PS, navrženy např. řízek v housce pro každého 

účastníka 

o Doprava: svozový autobus – určitě s ním počítat pro školky, které se nemohou 

na místo dostat a přitom patří k těm aktivním – případně může posbírat na 

jednom místě v České Lípě – tj. školky se dostanou do Lípy a tam je autobus 

vyzvedne, záleží na přihlášených školkách 

 

• akce Ekohrátky – na základě omezení spojených s vývojem pandemické situace byla 

akce zrušena a přesunuta na jaro 2021 (konec března nebo začátek dubna) 

https://ucimesevenku.cz/


 

                                                                                                        

o místo konání: DDM Smetanka, v případě příznivého počasí bude akce venku 

 

• akce Den Země, barevný týden 

o organizace MŠ Bratří Čapků, přesunuta realizace na duben 2020, akce je i pro 

ostatní MŠ 

o pokud nebudou omezení, chtěli by akci uspořádat 

• Sázení stromků jabloní v geoparku Ralsko – 14. listopadu 20, proběhne bez 

přítomnosti dětí 

 

EVVO programy – v Ekocentru Brniště a v Geoparku Ralsko – zrušeny termíny v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu; dotaz na LAG Podralsko, kolik je odčerpáno finančních 

prostředků  - návrh: zbylé finanční prostředky přesunout na: 

o další EVVO programy na jaře 

o seminář Učíme se venku II (březen, duben) 

o posílení akce Bukvička – např. na svozový autobus 

3. Diskuze, různé 
- Koncepce EVVO LK – setkání v Liberci jsou v souvislosti s nouzovým stavem pozastavena 

 

4. Termín dalšího setkání pracovní skupiny 
- 12.01. 2021 16:00-18:00 – MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa 


