
 Programy jsou finančně podporovány Jihočeským krajem v rámci sítě Krasec  

Třeboňská záchranná stanice - Český nadační fond pro vydru 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZŠ A SŠ   2022/2023 

 

Ve škole nebo v areálu ZS v Třeboni  

Blízké setkání se živými zvířaty 

Pro max. 30 žáků (jiný počet předem konzultujte) 

EVP:  90 Kč/žáka, minimální částka za program  

             při menším počtu žáků 1350 Kč, doprava 14 Kč/km 

Přednáška a beseda: 2000 Kč, doprava 14 Kč/km 

Zážitková komentovaná prohlídka ZS: 80 Kč/žáka 

Platba převodem proti faktuře nebo hotově 

 

Září, květen, červen: Akce v areálu ZS v Třeboni  

• Zážitková komentovaná prohlídka stanice (90 – 120 min, 1. – 9. třída ZŠ, SŠ)  

• Letem ptačím světem (EVP, 90 min., 3. – 9. třída ZŠ), další EVP a přednášky dle dohody 

• Terénní výukové programy v Třeboňské přírodní učebně (vedou vyučující, cena za metodiku a 

pomůcky – 1 návštěva z dané školy 600 Kč, 3 návštěvy 1500 Kč) 

Říjen – květen: Výukové programy, přednášky a besedy ve školách s účastí zvířat ze ZS 

• Není had jako had, kdo je zná, má je rád (EVP, 90 min., 1. – 9. třída ZŠ) 

• Poznejte naše sovy (EVP, 90 min., 1. – 9. třída ZŠ) 

• Kdo se bojí, nesmí do lesa (EVP, 90 min, 1. - 5. třída ZŠ) 

• Netopýři a les (EVP, 90 min., 1. - 5. třída ZŠ), ve spolupráci s ČESON, nelze realizovat v zimním období 

(cca 1. prosince – 15. března)  

• Soused netopýr (přednáška a beseda, 60 - 90 min., 1. - 9. třída ZŠ, SŠ), ve spolupráci s ČESON, nelze 

realizovat v zimním období (cca 1. prosince – 15. března) 

• Pasti, které zabíjejí, můžeme to změnit (přednáška a beseda, 60 – 90 min., 5. – 9. třída ZŠ, SŠ, 

využitelné k výstavě) 

PROGRAM NETOPÝŘÍ VÝZKUMNÍCI: ve spolupráci s ČESON, zdarma možnost zapůjčení výzkumnického 

batůžku s vybavením pro večerní pozorování netopýrů, podrobnosti webu napude.sousednetopyr.cz 

PUTOVNÍ VÝSTAVY: Vydra - tajemná dáma vod a mokřadů, Konfliktní druhy, Pasti, které zabíjejí…,  

Čus vydrus (zapůjčení zdarma, do interiéru, vlastní doprava nebo zaslání za úhradu). 

 

KONTAKT: ekovychova@vydry.org www.vydry.org +420 775 588 932      

mailto:ekovychova@vydry.org
http://www.vydry.org/

