
 

 

 

 
 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

zveme Vás na 13. 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:  5. prosince 2019 
 

Téma:   Ochrana biodiverzity 

 

Místo konání:   Výstaviště Černá louka, Konferenční sál v pavilonu A, 3. patro  

(dopolední část)  

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava (odpolední část) 

 

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

                                 Odpolední část 14,00 – asi 16,00 hod. 
   

 

Upozorňujeme na změnu místa konání dopolední části! Vstup do Konferenčního sálu je 

z levé části pavilonu A (když stojíte čelem k budově) po zaskleném schodišti, příp. výtahem. 

 

Díky spolupráci s Černou loukou 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 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 

 

5. prosince 2019, Ostrava 
 

8,30 – 9,00 Prezence účastníků 

 

9,00 – 9,15    Zahájení konference 

 

9,15 – 10,30   Pseudozážitková pedagogika  

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

 

Rozdíly mezi zoologickými zahradami s licencí a zařízeními s chovem exotických 

zvířat bez licence 

Mgr. Michaela Jeřábková, Ministerstvo životního prostředí ČR 

 

Smutný osud mazlíčků  

Mgr. Pavla Říhová, Česká inspekce životního prostředí 

 

10,30 – 11,00 Přestávka  

 

11,00 – 12,45 Novinky Zoo Ostrava (nejen) pro školy  

Mgr. Šárka Nováková, Zoo Ostrava 

 

CCBC do škol: Jak měníme svět  

Mgr. Kateřina Holubová, The Kukang Rescue Program a Zoo Ostrava 

 

Palmový olej: minulost, nebo budoucnost?  

Mgr. Kateřina Holubová, Koalice proti palmovému oleji, The Kukang Rescue 

Program a Zoo Ostrava 

 

Divočina za humny: Kozmické louky  

Bc. Marie Slabejová, SEMIX PLUSO 

 

Stezka biodiverzity v Zoo Ostrava  
Mgr. Kateřina Holubová, The Kukang Rescue Program a Zoo Ostrava 

 

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

 

13,00 – 13,30   Přestávka na občerstvení 

13,30   Přesun do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava 

 

14,00 – 16,00  Exkurze po zoo – představení nových vzdělávacích prvků a stezky biodiverzity. 

Ukončení a předání osvědčení       

 

Změna programu vyhrazena. 


