
EKOCENTRUM 
VRÁTKOV

Prezentace aktivit pro ředitele škol



Co jsme? 

Ekocentrum Vrátkov je moderní 
centrum environmentální

a polytechnické výchovy, které si 
klade za cíl přiblížit dětem

 i dospělým život v lese, skrze 
naučné a prožitkové aktivity, 

v přímém kontaktu s přírodním 
prostředím.



Kde sídlíme?

Ekocentrum se nachází 
přibližně 6 km od Českého 
Brodu. 
Nově zrekonstruovaný 
objekt je součástí areálu 
hájovny, patřící městským 
lesům, které jej obklopují.



Kde sídlíme?

Srdcem ekocentra je moderně zařízená učebna, která pojme až 
40 osob, na ni navazuje venkovní truhlářská dílna. Najdete u 
nás i kuchyňku, hygienické zázemí, projektor a wi-fi signál :-)



Kde sídlíme?

V areálu hájovny je i ohniště s venkovním posezením a daňčí obora :-)



Kdo jsme?

Lektoři v Ekocentru jsou kvalifikovaní a zapálení lidé, kterým 
záleží na stavu životního prostředí kolem nás a snaží se své 
znalosti a dovednosti předávat dál s nejlepším vědomím a 
svědomím :-) 

Můžete u nás potkat lesníka tělem i duší, 
zahradníka, lektora environmentální 
výchovy, učitelku i truhlářku. 



Co děláme?



Zájmové kroužky pro děti

• Mladý lesník I.

• Mladý lesník II.

• Dřevařík – mladý truhlář I.

• Dřevařík – mladý truhlář II.

• Lesohrátky



Pořádáme i naučně-prožitkové workshopy a vycházky do 
přírody pro veřejnost a rodiny s dětmi. Zároveň je možné 
prostory Ekocentra využít i k dalším vzdělávacím akcím.

Workshopy a semináře pro veřejnost



Workshopy a semináře pro veřejnost

•   Nedělní setkání se stromy - 14.11.2021

Sobota na houby - 13.11.2021  

Jste srdečně zváni ;-) 



Ekologické výukové programy (EVP) pro 
MŠ a ZŠ

• 1. Lesní ekosystém
A) Voda, sluneční energie a živiny + Stromy a rostliny

B) Stromy a rostliny + Zvířata v lese

• 2. Člověk a les
       Význam lesů pro člověka - zaměstnání v lesním 
       hospodářství, rekreační funkce lesa, umění v lese

    Rok v lese
    Cyklus čtyř lesních výprav v rámci čtyř ročních období.



Návaznost EVP na RVP

1. stupeň: Člověk a jeho svět (Vzdělávací obory: Rozmanitost 
přírody, Člověk a jeho zdraví)

2. stupeň: Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis), 
Umění a kultura (Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (Tělesná 
výchova, Výchova ke zdraví), Člověk a svět práce

Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní 
a sociální výchova.



Ve Vašich e-mailových schránkách 
naleznete naši nabídku:



EVP v roce 2021

Díky finanční podpoře Středočeského kraje na 
provoz aktivit EVVO jsou pro školy Ekologické 

výukové programy do konce roku 2021 
zdarma! :-)



Děkuji za pozornost a těšíme se na Vás v Ekocentru! 



Jak nás můžete kontaktovat?

✍ info@ekocentrumvratkov.cz
✍ www.ekocentrumvratkov.cz

✍ www.facebook.com/EkocentrumVratkov
✍ + 420 723 399 475
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