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MRKVIČKA –  podpora ekologické výchovy do mateřských škol kraje Vysočina  

 
Inspirovalo Vás toto číslo Informačního bul let inu?  
Chcete se pokusit  změnit něco také ve vaší školce?  
Nebojte se obrát it  na programový tým projektu Mrkvička.  
Rádi za vámi př i jedeme a poradíme.  
 
V rámci projektu Mrkvička mohou pedagogové mateřských škol kraje Vysočina zdarma  
využít individuální poradenství. 

 
Pomůžeme vám 

 s tříděním odpadů (proškolíme pracovníky, uspořádáme program pro děti) 
 s kompostováním a nakládáním s bioodpadem 
 se zpestřením jídelníčku prostřednictvím bioproduktů a netradičních potravin 

Doporučíme vám 

 šetrné čistící prostředky, výtvarné a kancelářské potřeby 
 regionální produkty nepotravinářského charakteru 
 hračky a jiné 

Poradíme vám 

 jak snížit spotřebu energie ve vaší školce 
 jak doplnit vaši zahradu o nové prvky a jak ji co nejlépe využít pro výuku 

Zapůjčíme vám 

 odbornou literaturu, CD a metodické pomůcky 
Zapojíme se  

 do přípravy vašich projektů a akcí (např. Den stromů, Slavnosti jeřabin, Uspávání broučků...) 

Jak nás kontaktovat?  
 
Osobně: Ostrůvek 2, Velké Meziříčí 
   
Telefonicky: Marie Rajnošková 774 512 790 
  Jana Čížková 734 523 758  
  Jana Audy  737 079 075 
   
Emailem:  mrkvicka@chaloupky.cz 
  marie.rajnoskova@chaloupky.cz 
  jana.cizkova@chaloupky.cz 

jana.audy@chaloupky.cz 
 

Po předchozí domluvě za Vámi rády přijedeme.  
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Programový tým pracující na projektu MRKVIČKA: 
 
 

 
Marie Sára Rajnošková  
 
V současné době připravuje pracoviště Chaloupek na Krátké u Sněžného. 
Organizuje semináře DVPP, akce pro rodiče s dětmi i pro širokou veřejnost. 
Lektorka výukových programů na Chaloupkách, dříve učitelka na ZŠ. 
 
Při akcích se řídí heslem: “Není špatné počasí, jsme jenom špatně oblečeni.”  
 

 
 
 

Jana Čížková  
 
Koordinátorka akcí pro učitele a sítě MRKEV v kraji Vysočina, dlouholetá 
instruktorka plavání s kojenci a předškolními dětmi. Dříve učitelka na ZŠ. 
 
“Jen to je ztraceno, čeho se vzdáváme.” 
 
 

 
 

Jana Audy  
 
Vystudovala Ochranu a tvorbu životního prostředí. Od vzniku pracoviště 
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí pracuje jako jeho vedoucí. Připravuje a realizuje 
projekty, lektoruje výukové programy a organizuje akce pro veřejnost.  
 
Zajímá ji zdravý životní styl a věří, že: „Při ochraně životního prostředí je důležitá 
pokora člověka vůči přírodě.“ 
 

 
 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 


