
 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.  

Těšíme se na setkání s vámi!  

Telef. kontakt na Martinu Chvátalovou: 603 830 478 

 

Kdy: 16.-17. května 2022 

Kde: SEV Toulcův dvůr, Praha, učebna Velká přednášková 

Účastnický poplatek: 1200 Kč. Faktura Vám přišla před kurzem e-mailem, prosíme dohlédněte na její 

proplacení. Děkujeme. 
Stravování: Bude zajištěna bezmasá strava - 2x oběd, 1x večeře, káva, čaj a drobné občerstvení v průběhu. 

Máte-li nějaká potravinová omezení, dejte vědět předem, zkusíme s jídelnou domluvit. 
Ubytování: Ubytování není součástí kurzu, v případě zájmu kontaktujte správkyni ubytovny Martinu 

Reislovou tel.: 603 806 362, e-mail: ubytovna@toulcuvdvur.cz.  

S sebou:  
1) Váš vlastní EVVO učební celek či metodický záměr, který jste připravili v nedávné době (např. přípravu 

na nějakou aktuální akci, řízenou práci apod.), může se jednat o již realizovanou nebo teprve 

připravovanou aktivitu. Budeme s tím pracovat v lekci Vědomá práce jako zákl. nástroj. 

2) EVVO materiály, knihy, pomůcky, portfolia apod., které se vám osvědčily a které byste rády doporučily 

ostatním při „Veletrhu EVVO nápadů“. 

3) přezůvky, zápisník a tužku, oblečení do učebny i na pohyb a aktivity venku, nějaké mňamky na společný 

stůl k večernímu posezení. 

4) šátek na zavázání očí – bude potřeba na 1 aktivitu, nějaké připravíme, ale kdo by chtěl vlastní… 

Program prvního dne: 
   8:30 –   8:55   PREZENCE 
   9:00 –   9:45 Zahájení kurzu a otevření Veletrhu EVVO nápadů (stručné představení donesených EVVO 

materiálů; necháme je vystavené k nahlédnutí v průběhu kurzu) 
   9:45 – 11:15 Wellbeing v mateřské škole – Martina Chvátalová  
11:30 – 12:00 sdílení příkladů dobré praxe: Průvodce EVVO učitelky - Magdalena Karlíčová, MŠ U Uranie, 

absolventka 7. ročníku studia 
12:00 – 13:00 Oběd ve Zdravé jídelně Toulcova dvora   
13:00 – 17:00 Vědomá práce jako základní nástroj - Kristýna Mikésková 
17:15 – 18:00 sdílení příkladů dobré praxe: Ekoprovoz v mateřské škole, včetně prohlídky MŠ Semínko - 

Karolína Suchá, MŠ Semínko, absolventka 7. ročníku studia 
18:00 –              Večeře, následně volný večerní program: společné posezení a povídání u něčeho dobrého na 

talířku i ve skleničce (doneste prosím večerní mňamky s sebou) 

 Program druhého dne: 
9:00 – 13:00 Zkušenosti z praxe aneb ohleduplnost k přírodě jako samozřejmá součást mateřské školy – 

Zuzka Sýkorová 
13:00 – 14:00 Oběd ve Zdravé jídelně Toulcova dvora   
14:00 – 16:00 sdílení příkladů dobré praxe: Mluvíme s dětmi o smrti? – Kateřina Trutnovská, MŠ Chodovická, 

absolventka 1.ročníku studia  
16:00 – 16:30 Závěr, předání osvědčení o účasti – Martina Chvátalová 
Více podrobností o programu (anotace a medailonky lektorek Kristýny Mikéskové a Zuzky Sýkorové) zde: 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/seminar-pro-absolventy-koordinator-evvo-v-ms-plus-4 

                                          Těšíme s 

 

 

Seminář: Koordinátor EVVO v MŠ plus 
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