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Jak k nám doplavete? 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
(1. stupeň) 

Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské 
a Informační Středisko ochrany vod Vodňany 

(MEVPIS Vodňany), 
Na Valše 207, 389 01  Vodňany 

(parkování před budovou, vjezd z Říční ulice) 

GPS souřadnice: 49°09'07.5"N 14°10'37.9"E

+420 602 390 634; plachtova@frov.jcu.cz; 

koordinátorka a lektorka vzdělávacích akcí 

Ing. Petra Plachtová 

+420 728 152 581; bocek@frov.jcu.cz; 

lektor vzdělávacích akcí 

Mgr. Miroslav Boček 

MEVPIS je umístěn ve Vodňanech cca 15 minut pěšky 
od autobusového a vlakového nádraží. 

Jsme součástí Krajské sítě environmentálních center KRASEC, z. s. 
a Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.



Kam plují ryby? 

O tajemném životě úhořů, jejich vodních kamarádech 
i nepřátelích, které na své cestě potkávají. Děti navštíví 
venkovní interaktivní hřiště, které je věnované 
putování úhořice Uršuly z Lipna do Sargasového moře 
a zpět. Děti se hravou formou dozvědí o obyvatelích 
pod/vodního světa a jejich ekologii. Čeká je plno úkolů, 
doplňování pracovních listů a pohybové aktivity.

Délka programu: 1,5 hodiny (dle domluvy) 
Místo konání: MEVPIS Vodňany 
Maximální počet žáků: 30 
Věk žáků: 6 – 12 let 
Cena programu: 
50 Kč / 1 žáka (dopravu si hradí škola) 

Letem vodním světem 

Žáci se dozvědí, jaké má voda vlastnosti a jak ji 
využíváme v domácnosti. Doprovodí vodu 
z kohoutku do kanálu a dále přes čističku do řeky 
a zase zpět. Pochopí, jak funguje čistička odpadních 
vod, proč je důležité hospodařit s vodou šetrně a jak 
k tomu můžeme přispět v každodenním životě. 
Program zarnuje řadu pohybových a zážitkových
aktivit, pokusy s vodou a jednoduché formy dramatiky. 

Délka programu: 1,5 hodiny (dle domluvy) 
Místo konání: MEVPIS Vodňany nebo u Vás v ZŠ 
Maximální počet žáků: 30 
Věk žáků: od 4 let 
Cena programu: 
50 Kč (na MEVPISu), 
60 Kč (ve Vaší ZŠ) / 1 žáka 

Zdravé ryby 
pro zdravé děti 

Žáci se naučí poznávat základní 
druhy ryb, uvědomí si význam konzumace ryb 
a zásady zdravého stravování. Součástí programu 
je řada her s využitím interaktivních pomůcek – 
anatomický model kapra, rybí puzzle či potravní 
pyramida. Během výtvarné aktivity si žáci vyzdobí 
vlastní jednobarevné tričko.

Délka programu: 
2 hodiny (dle domluvy) 
Místo konání: 
MEVPIS Vodňany nebo u Vás v ZŠ 
Maximální počet žáků: 30 
Věk žáků: 6 – 12 let 
Cena programu: 50 Kč (na MEVPISu), 
60 Kč (ve Vaší ZŠ) / 1 žáka 
Poznámka: 
vlastní tričko 

V rybníce je živo 

Víte, jak funguje rybník a co v něm žije? Strojem času 
se žáci přesunou do zlaté doby českého rybníkářství
a pomohou Jakubu Krčínovi se stavbou jeho největšího 
díla, rybníka Rožmberk. Pochopí zákonitosti života 
v rybníce a seznámí se s jeho obyvateli 
od mikroorganismů po vodní ptactvo a savce.

Délka programu: 2 hodiny (dle domluvy) 
Místo konání: MEVPIS Vodňany nebo u Vás v ZŠ 
Maximální počet žáků: 30 
Věk žáků: 6 - 12 let 
Cena programu: 
50 Kč (na MEVPISu), 
60 Kč (ve Vaší ZŠ) / 1 žáka 

Tajemství vody

Zážitkový program zaměřený na vodní živočichy 
a jejich ekologii, spojený s ukázkou živých ryb a raků. 
Žáci se dozvědí spoustu zajímavostí ze života 
vybraných rybích druhů a dotknou se jeseterů – 
živoucích fosilií. Na chvíli se promění v chemika 
či zemědělce a zjistí, jak může lidská činnost ovlivnit 
čistotu vody. Jedním ze symbolů čisté vody je rak, 
s jehož biologií a ochranou se žáci seznámí.

Délka programu: 1,5 hodiny (dle domluvy) 
Místo konání: MEVPIS Vodňany 
Maximální počet žáků: 30 
Věk žáků: 6 – 12 let 
Cena programu: 
50 Kč (na MEVPISu), 60 Kč (ve Vaší ZŠ) / 1 žáka

Vícedenní programy 

Program je kombinací a prohloubením denních 
programů obohacených o exkurze na rybochovná 
pracoviště a širšími aktivitami v přírodě (rybníky, 
říční niva, řeka Blanice). Programy jsou mezi 
sebou navázané environmentálními hrami 
a sezonními aktivitami (landart, lov bezobratlých, 
krmení ryb apod.). 

Délka programu: 14 hodin (dle domluvy) 
Místo konání: MEVPIS Vodňany 
Maximální počet žáků: 30 
Věk žáků: 6 – 12 let 
Cena programu: 
90 Kč program, 200 Kč ubytování/noc, 200 Kč 
celodenní stravování (snídaně, 2x svačina, oběd, 
večeře, pitný režim) za 1 žáka


