Pozvánka

na celokrajskou konferenci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové
a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho
na téma

Voda v krajině
8. – 9. června 2017
Místo konání:

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov,
příspěvková organizace

Zahájení konference je v sále Střediska volného času Rýmařov, Okružní 10
(u autobusového nádraží).

Program 8.června 2017
8:00 – 9:00

Prezence účastníků, přivítání a organizační zajištění, možnost
ubytování, ranní káva
Kulturní vystoupení

9:00 – 9:15

žáci Základní umělecké školy Rýmařov

9:15 – 9:30

Slavnostní zahájení konference
Jarmila Uvírová, životní prostředí a zemědělství
Mgr. Zdena Kovaříková, ředitelka školy

BLOK I.

Voda v krajině (akreditace MŠMT)

9:30 – 10:00

Voda v krajině – význam vody a její zachování v krajině, prevence
nedostatku vody, badatelské přístupy pro sledování vody v krajině
Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV

10:00 – 10:20

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně – význam a provoz
elektrárny
Ing. Vítězslav Chmelař

10:20 – 10:30
10:30 – 11:00

Přestávka s občerstvením – ochutnávka minerální vody
Ochrana mokřadních stanovišť v CHKO Jeseníky
Mgr. Petr Šaj, pracovník CHKO Jeseníky

11:00 – 11:30

Vodní hospodářství v Moravskoslezském kraji
Ing. Bc. Lenka Heczková, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

11:30 – 12:30

Oběd v prostorách sálu SVČ

BLOK II.

Badatelská činnost ve škole a poznání vodních krás regionu

1. skupina
12:45 – 14:45
14:45 – 15:15
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30

Terénní exkurze – NPR Rešovské vodopády
Workshopy v budově Gymnázia LBi, LCh (Sokolovská 34)
Workshopy v budově SOŠ (Divadelní 14)
Ubytování na domově mládeže (Divadelní 14)

2. skupina
12:45 – 13:15
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:30

Workshopy v budově Gymnázia LBi, LCh (Sokolovská 34)
Workshopy v budově SOŠ (Divadelní 14)
Ubytování na domově mládeže (Divadelní 14)
Terénní exkurze – NPR Rešovské vodopády

Podvečerní a večerní program
16:30 – 19:30

Výlet na vodní nádrž Slezská Harta



vyjížďka na elektrolodích po přehradě (Leskovec na Moravicí, Velký
Roudný, Roudno) 24míst
vyhlídková plavba lodí z Leskovce (v případě většího počtu zájemců),
plavba pouze v případě pěkného počasí

Večerní program s večeří
od 19:30

Centrum turistických známek
Westernová škola Camp Indiana
venkovní divadlo La Skála (představení)

Program 9. června 2017
7:00 – 7:30
8:00
8:30 – 9:30

snídaně
odjezd na terénní exkurze
Úpravna vody v Karlově p. Pradědem
exkurze s výkladem

10:00 – 11:30

Lázně Karlova Studánka
odborná přednáška o využítí místních pramenů k vodoléčbě, prohlídka lázní,
ochutnávka minerální vody

10:00 - 12:00

Turistická vycházka
Naučná stezka Bílá Opava – Kurzovní chata (pouze pro zájemce)

12:00 – 13:30
13:30
14:30

Ovčárna – výjezd kyvadlovou dopravou ve 12:00

Kurzovní chata s výhledem na Dlouhé Stráně a horu Praděd, oběd

odjezd do Rýmařova
ukončení akce, předání osvědčení a účastnických listů

Doprava do Rýmařova je autem po silnici č. 11 (Český Těšín-Ostrava-Opava-BruntálRýmařov). Autobusový spoj z Ostravy přímo do Rýmařova (Bus č. 930201 8 ze stanice
Ostrava ÚAN, odjezd 6:00), případně od Olomouce (Bus č. 950104 22 ze stanice Přerov 5:45,
Olomouc 6:20).
Mapa k dispozici v tomto odkazu https://goo.gl/maps/pf4DGgR9Y3T2
Program včetně terénních exkurzí bude probíhat za každého počasí.
Doporučujeme vhodné oblečení a obuv na turistiku případně lodě, teplé oblečení
na venkovní divadlo. Některé turistické trasy jsou na Vaší volbě a pro ostatní je
program upraven s přesuny autobusy. Jídlo pro účastníky je zajištěno vždy na místech
dle programu včetně pitného režimu.
Účastnický poplatek za oba dny činí 200,- Kč a zahrnuje tvorbu metodických materiálů,
dopravu na exkurze a stravování.
Ubytování nabízíme v domově mládeže naší školy včetně snídaně za 300,- Kč.
Platba účastnického poplatku a případně i ubytování bude provedena na účet školy
č. ú.:31436771/0100, variabilní symbol 896. Do zprávy pro příjemce uveďte
jméno a příjmení a IČ organizace. Platbu proveďte nejpozději do 12. 5. 2017.
Přihlášky podávejte formou vyplněním elektronického formuláře v termínu
do 12. 5. 2017.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU8R0_wQSUmIsGfHqo9wb3ptUE0GYwW_a_Cc
ofwqVNio2UNA/viewform?usp=sf_link
Bližší informace – kontaktní osoba: Mgr. Elvíra Šimůnková, tel. 554 721 159
e-mail: simunkova@gymsosrym.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.
Mgr. Zdena Kovaříková
ředitelka školy
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
Sokolovská 466/34
795 01 Rýmařov
tel.: 554 721 151
IČO: 00601331
mob.: 731 666 138

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

