
Seminář GLOBE 
Jak na spolupráci školy a obce?

Spolupráce Gymnázia Jana Palacha Mělník 
s odborníky a úředníky města



Co získala škola a žáci?              Co Správa CHKO?

● odborníky na besedy a exkurze
● zázemí pro přírodovědné kurzy
● kroužek mladých přírodovědců na Správě
● cenné rady do seminárních prací a 

přírodovědných soutěží
● odbornou podporu V GLOBE projektech a 

tématech roku
● praktické zkušenosti s ochranou přírody 

na každoročních Dnech Země
● nápady na projekty do GLOBE GAMES
● angažovaný přístup k poznání a ochraně 

přírody a krajiny

● podněty na práci se žáky a školami
● možnost ukázat a pochlubit se  prací 

úředníka a odborníka
● šikovné pomocníky pro management v 

chráněném území
● možnost vidět ochranu přírody očima dětí
● zpětnou vazbu na svoji práci
● další generace motivovaných budoucích 

kolegů v práci
● cenné body za práci se školami, s 

veřejností



Úředníci (odborníci) 
v terénu s námi.



Navázali jsme spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství 
MÚ Mělník

Proč?

● zajímali jsme se, co se děje  v rámci ochrany přírody ve městě - vedení odboru - diskusní 
fórum pro školy

● v rámci Dne Země jsme se zapojili do akcí Ukliďme svět - úsek odpadového hospodářství
● potřebovali jsme do témat roku GLOBE odborné rady a pomoc úředníků - úsek vodního 

hospodářství, úsek ochrany ovzduší, úsek ochrany přírody a krajiny
● připravovali jsme se na ekologickou olympiádu a další přírodovědné soutěže - úsek ochrany 

zemědělského půdního fondu, úsek lesnictví a úsek ochrany přírody a krajiny
● chtěli jsme sázet stromy na území města - správa veřejné zeleně



Úředníci z MÚ 
zařídili, aby nám 
jejich odborníci 

pomohli a poradili.



Navázali jsme spolupráci s místními sdruženími

- pomáháme jim zlepšovat prostředí kolem nás - místo, kde žijeme.

Náš záměr jsme 
společně projednali 

s úředníky z MÚ 
Mělník a Liběchov



Podpořil nás starosta našeho města

- běžel s námi Běh pro Afriku
- ujal se slova na Dni Země pořádaném ve spolupráci se vzdělávacím centrem  

TEREZA za vzácné účasti amerického velvyslance, pana Stephena Kinga.
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