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Úvod
Rozchodník, o. s. vznikl 31.5.2012, podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Naší motivací, pro založení sdružení, bylo ukázat dětem i dospělým fascinující svět přírody
kolem nás, naučit je hledat souvislosti v krajině, řešit problémy životního prostědí a seznámit
je s kulturním dědictvím místa, kde žijí.
Našimi členy jsou lidé nejen s nadšením, ale i biologickým, dějepisným nebo pedagogickým
vzděláním. Mají zkušenosti s prací ve školství, neziskovém sektoru a na úřadech. S dětmi
i dospělými pracují řadu let.
Mezi základní cíle spolku patří:


Evnironmentální výchova, vzdělání a osvěta žáků, studentů i široké veřejnosti



Rozvoj místní komunity, občanských aktivit a organizací



Aktivní účast na ochraně životního prostředí a všech jejích součástí v urbanizované
i neurbanizované krajině



Kulturní, sportovní a zájmové aktivity pro děti i dospělé

Našim mottem se stal citát Henri Matisse: „Všude rostou květy, pro toho, kdo je chce vidět.“
S veškerou pílí a nadšením, se snažíme lidem okolo nás otevřít oči a ukázat jim krásný svět,
jehož jsme součástí.
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Informace o organizaci
Název organizace:

Rozchodník, o.s. (dále jen Rozchodník)

Sídlo:

Solná 2580/1, 702 00 Ostrava

Telefon:

734 279 847

E-mail:

rozchodnik.ostrava@gmail.com

Internetové stránky: www.rozchodnik.net
IČ:

22610936

Členové sdružení:
Bc. Tomáš Kukuč – předseda sdružení
Mgr. Miroslala Langrová – místopředsedkyně sdružení
Bc. Monika Chudaničová – dozorčí orgán
Ing. Pavlína Mecnerová – člen výboru
RNDr. Veronika Křístková
Mgr. Michaela Rybová
Rozchodník je krajským koordinátorem programu Ekoškola pro Moravskoslezský kraj.
V roce 2015 Rozchodník, o.s. získal status pozorovatele v SSEV Pavučina.
Od června 2015 je Rozchodník, o.s. také evidován na portálu Ministerstva životního prostředí
www.ekocentra.cz.
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Akce pro děti, žáky a studenty
Výukové programy
Rozchodník nabízí výukové programy pro žáky a studenty Moravskoslezského kraje. V roce
2015 jsme nabízeli výukové programy pro mateřské, základní i střední školy v
Moravskoslezském kraji. Programy jsou prakticky zaměřené, rozšiřující vědomosti především
v oblastech ekologické výchovy, kulturního dědictví, poznávání souvislostí a zajímavostí
našeho kraje.
Nabídka výukových programů obsahuje jak programy realizované v učebnách škol, tak
programy terénní konané v zajímavých lokalitách Ostravy.
V roce 2015 lektoři Rozchodníku, o.s. realizovali celkem 356 výukových programů. Z toho
bylo 22 programů terénní a 334 programů realizovaných v učebnách škol. Školy, se kterými
jsme v daném školním roce spolupracovali, byly ze všech okresů Moravskoslezského kraje.
Programů se aktivně zúčastnilo 6 883 dětí, žáků a studentů. Náš lektorský tým tvořili jak
členové sdružení, tak externí lektoři.
Nejčastěji objednávaným programem bylo „Putování za chlebem“ a „Indiáni“. Z terénních
programů pak byly nejčastěji žádány programy „Halda Ema – od karbonu po zelený ostrov“ a
„U vody“.

Ozdravné pobyty
Dne 20. března 2015 jsme realizovali program s tématem Indiáni severní Ameriky pro 100
žáků 1. stupně ZŠ a MŠ Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456 v rámci jejich ozdravného pobytu
v Jeseníkách.
Od 20. do 30 dubna 2015 jsme realizovali 10-ti denní environmentální program na ozdravném
pobytu v Jeseníkách pro 128 žáků 1. stupně ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně.
V listopadu a prosinci 2015 jsme realizovali ve spolupráci s Prodos spol. s r.o. 3 turnusy 10-ti
denních ozdravných pobytů. Pobyty se konaly v Hotelu Neptun v Malé Morávce a zúčastnilo
se jich 180 žáků 1. stupňů základních škol z Ostravy – Poruby.
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Pomůcky pro výuku
V září 2015 Rozchodník také realizoval výstavbu hmyzího domečku na školním pozemku ZŠ,
Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, přísp. org.
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Akce pro veřejnost
Rozchodník také připravil aktivity pro 2 tematické dny pro žáky škol i širokou veřejnost.
Den Země v městské části Moravská Ostrava a Přívoz, 24. dubna 2015 v Komenského
sadech
Na akci jsme připravili aktivity k jednotlivým složkám životního prostředí – země, vzduch,
voda, fauna a flóra.
Akci organizovalo Středisko volného času Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková
organizace.
Den Země na Základní škole a Mateřské škole Bravantice přísp. org., 22. dubna 2015
Akci jsme připravili pro žáky 1. stupně. Žáci v rámci vzdělávacích bloků absolvovali
zkrácené výukové programy o krajině a šelmách, rostlinách a putování za chlebem.
Vyzkoušeli si mlácení křídlatkovými cepy, provedli pokusy s bublifukem a prošli se
hřbitovem odpadků.
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Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci
snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili
prostředí ve škole a jejím okolí.

Vzdělávací program je určen základním a středním školám. Žáci a učitelé aktivně
spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni
ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen
7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro
získání mezinárodního ocenění – Titul Ekoškola.

Koordinátorem programu pro Českou republiku je Sdružení TEREZA. V Moravskoslezském
kraji koordinaci zajišťuje Rozchodník, o.s. Komunikaci se zapojenými školami se
věnují Mgr. Miroslava Langrová a Bc. Tomáš Kukuč.

V roce 2015 jsme poskytovali konzultace školám, které jsou do projektu zapojeny i těm, které
mají o program zájem.
Pro 2 Ekotýmy jsme také připravili program Stmelování Ekotýmu přímo na jejich škole.
V rámci zapojení do programu Ekoškola jsme rovněž realizovali 2 akce pro veřejnost
v obchodním domě Ikea, který je generálním partnerem programu Ekoškola:


30. ledna 2015



20. dubna 2015

Naši členové se také účastnili pravidelných setkání a školení krajských koordinátorů
z celé ČR v prostorách Sdružení TEREZA v Praze a Kaprálově mlýně v Ochozu u Brna.

8

Všem, kteří jste s námi spolupracovali, ať už při tvorbě
naších programů nebo při realizaci našich akcí, děkujeme.
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