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Česká lesnická společnost, z. s., 
 
 

ve spolupráci s 

 
 

ČLS SLŠ Žlutice 
 

 
 
 

Vás srdečně zvou na seminář 
 

 

Lesní pedagogika 
 

 

Pořádáno za podpory:  

Ministerstvo zemědělství ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Termín:          16. června 2016 

Místo konání: Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, Žlutice (aula) 
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Anotace akce:  
 
Cílem semináře je představení lesní pedagogiky a možností využití nabízených výukových 
programů lesní pedagogiky základním a středním školám lesnickými organizacemi, 
určeného především pro Karlovarský, Ústecký a Plzeňský kraj. Pro lesníky, kteří se lesní 
pedagogikou zabývají, bude seminář informovat o nových metodách, pomůckách, 
plánovaných akcích, seminářích, konferencích a možnostech dalšího vzdělávání v rámci 
dané problematiky.  
 
Dále pak bude prostřednictvím tohoto semináře představena soutěž YPEF (Young People 
in European Forests). S touto soutěží bychom chtěli seznámit nejenom základní a střední 
školy, ale také lesníky, kteří by se do budoucna mohli stát organizátory či pomocníky 
místních kol soutěže YPEF. Součástí semináře bude terénní pochůzka, kde budou 
účastníkům představeny praktické ukázky výukových programů v rámci lesní pedagogiky, 
možnosti a způsoby realizace a ukázky her. 
 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (40 bodů). Účastníci obdrží osvědčení.  

Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Odborný garant:  

Ing. Radka Stolarikova, Ph.D. 
SLŠ Žlutice 
Tel.: +420 737 203 238, e-mail: RadkaStolarikova@seznam.cz 
 
 

Organizační garant: 

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
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Program semináře 
(změna programu vyhrazena) 

 
 

8:30 – 9:00 ........... Registrace 

9:00 – 9:15 ........... Úvodní slovo. Ing. Radka Stolarikova, Ph.D. (SLŠ Žlutice) 

 

Blok přednášek: 

9:15 – 11:00 ......... Lesní pedagogika v rámci Týdne lesů, Evropského týdne lesů a další 
aktivity pracovní skupiny lesní pedagogiky MZe. Kateřina Schmiedt (ÚHÚL) 

 Průběh programů lesní pedagogiky. Ing. Radka Stolarikova, Ph.D. (SLŠ 
Žlutice) 

 Mladí lidé v evropských lesích – YPEF. Ing. Marek Šuba (Sdružení lesních 
pedagogů)  

 Lesní pedagogika a aktivity VLS. Ing. Jana Hnyková (VLS s.p., divize Karlovy 
Vary) 

 Lesní pedagogika z pohledu LČR. Svatopluk Šedivý (ředitelství LČR) 
 

11:00 – 11:40 ....... Oběd 

 

Praktická ukázka: 

11:45 – 12:15 ....... Přesun na polesí 

12:15 – 14:30 ....... Praktická demonstrace 

14:30 – 15:00 ....... Odjezd z polesí 

15:00 – 16:00 ....... Diskuse a ukončení akce 

  

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná dne 16. 6. 2016 ve Žluticích.  

2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického 
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději  
do 13. 6. 2016. 

Adresy:  e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz  

on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí) 
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!) 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a 
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a 
účastníka/ů. 

4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):  

A1 – plné vložné .......................................................................................... 550,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, dopravu na praktické ukázky) 

S1 – vložné pro členy ČLS. .......................................................................... 450,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, dopravu na praktické ukázky) 

Při platbě v hotovosti na místě je počítána přirážka 50,- Kč k vybranému druhu vložného. 

Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 13. 6. 2016 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo 
vaše IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 1610, k. s. 0308. 

Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na konferenci. Je možné 
provést platbu i v hotovosti na místě. 

7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající 
organizace.  

8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale 
zašleme sborník. 
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