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  Natura Opava Vás zve na pracovní stáž v zahraničním projektu  
“Science Research Practice - Museum Neochori” 

 
V rámci dlouhodobě připravovaného projektu Science Research Practice - Museum Neochori budou 
vysláni mladí přírodovědci (absolventi SOŠ a VŠ s přírodovědným zaměřením s nedostatkem 
pracovních zkušeností a momentálně bez trvalého zaměstnání ) na odbornou praxi do řeckého města 
Prevezy. Přijímací organizace je radnice města Prevezy (Municipality of Preveza). Zde pod dohledem 
odborníků budou provádět organizovaný přírodovědný průzkum prevezského poloostrova                       
a následně výsledky zpracovávat a provádět muzejní práci při plánované rekonstrukci expozice               
v přírodovědném muzeu v Neochori, kterou město Preveza organizuje a plánuje. Výstupem projektu 
budou odborné znalosti, které účastníci během praxe na orgánu státní správy v městě Preveza 
získají. Budou provádět odbornou práci výzkumu a prezentace výsledků, včetně tvoření expozice 
regionálního muzea. Mobility budou realizovány v městě Preveza a jeho okolí v termínu od 28.9. do 
30.10.2013. 
Cílem projektu je poznat a popsat způsoby terénního přírodovědného výzkumu a prezentace 
výsledků v podobných, ale také odlišných podmínkách než u nás, aby měli účastníci možnost 
porovnat a vybrat vhodné postupy pro svůj obor. Stážisté detailně pochopí pracovní postupy, 
srovnají zajímavé nové technologie u nás a v Řecku a mohou je pak uplatnit ve své další praxi. 
Důležité je také posílení komunikačních dovedností v odborné a sociální oblasti. 
Díky tomuto projektu získají nové pracovní zkušenosti, které je podpoří v jejich osobním a profesním 
růstu a zvýší tím jejich možnost uplatnění na trhu práce. Tuto zahraniční praxi stážisti mohou 
zahrnout do svého životopisu jako certifikát Europass Mobility. 

Projekt je financován z Evropského programu celoživotního vzdělávání. Je zprostředkován Národní 
agenturou pro evropské vzdělávací programy jako projekt Leonardo da Vinci - Projekty mobility.  

Projekt zajišťuje:           

Občanské sdružení    Natura Opava – Czech Republic 
vzdělávání – ekologické služby – péče o přírodu – expedice 

E.Beneše 30, 747 05 Opava 
www.facebook.com/naturaopava , www.natura-opava.org , info@natura-opava.org                                              

 

 

http://www.facebook.com/naturaopava
https://novy.email.cz/download/i/_fFkvXHInZKNIcnXEhWqYyJ6yf9ufW8fqQq32fFDHZ6YEqx7_W8J9L4tADfKuQzD50UYT_M/www.natura-opava.org


 

Co nabízíme: 

 Zapojení do mezinárodního projektu a práci v odborné přírodovědné skupině  

 Odborný, kulturní a rekreační program v okolí města Prevezy v Řecku Práci v prostředí atraktivní přírodovědné lokality 

 Exkurze na významné přírodovědné lokality (EVL, Natura 2000), ve volném čase možnost koupání v moři  

 Financování výloh s projektem souvisejících: doprava, ubytování, pracovní pomůcky… 

 Účastník obdrží Europass Mobility 

Kdo se může zúčastnit? 

 Absolventi VOŠ, SŠ a VŠ se zaměřením na biologii, muzejnictví a příbuzných oborů 

 Lidé hledající uplatnění na trhu práce 

Jak se přihlásit? 

 Kontaktujte nás na e-mailu: info@natura-opava.org nebo na na čísle 737 322 616, kontaktní osoba: Jakub Kubačka 
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Termín stáže: 28.9. – 30.10.2013 

 

 

Týden: 28.9. – 29.9. 2013 

 

 

So 28.9. Ne 29.9. 
Transport osobními vozy 

z Opavy přes Olomouc, Brno, 
Bratislavu, Budapešť, 

Bělehrad, Niš. Bezpečnostní 
pauza automobilů u Niše. 

Transport z Niše přes Skopje, 
Thesaloniki… Večerní dojezd 

do Prevezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Týden: 30.9. – 6.10. 2013 

 

Po 30.9. Út 1.10. St 2.10. Čt 3.10. Pá 4.10. So 5.10. Ne 6.10. 
Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 8:00 Snídaně v 8:00 

Prac. doba od 8-14:00 
setkání se zástupci 

radnice města 
Prevezy, představení 

pracoviště a se-
známení s organizační 

strukturou a náplní 
práce v příštích 

týdnech, poučení o 
bezpečnosti práce, 

vybavení pracovními 
pomůckami… 

Prac. doba od 8-14:00 
Odborná exkurze do 

Muzea antického 
města Nikopolis. 
Model budoucí 

expozice. Seznámení 
se s muzejní práci. 

Zásady tvorby 
expozice. 

Prac. doba od 8-14:00 
Uvedení do 

problematiky. 
Seznámení se 

s muzejní prácí. 
Zásady tvorby 

expozice kombinací 
statických panelů a 
exponátů. Formy 

uchovaní exponátů. 

Prac. doba od 8-14:00 
Vědecká práce na 

lokalitách – makchie. 
Zásady lovu a odchytu 

exponátů a jejich 
určování, uchování a 

preparace - 
přírodovědný 

průzkum. Tvorba a 
zpracování 

fotodokumentace.. 

Prac. doba od 8-14:00 
Vědecká práce na 

lokalitách – mořské 
pobřeží. Zásady lovu a 
odchytu exponátů a 

jejich určování, 
uchování a preparace 

- přírodovědný 
průzkum. Tvorba a 

zpracování 
fotodokumentace. 

Výlet do antického 
města Nikopolis a na 

mokřady 
Amvrakijského zálivu 
(Ptačí oblasti + EVL).  

Výlet na ostrov 
Lefkáda (město, 

monastýr, přírodní 
zajímavosti). 

Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 
Odpolední program – 
založení deníku praxe, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Město Preveza. Výlet na ostrov 
Lefkáda. 

Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 
Večerní program – 
společná pracovní  

večeře s garantem a 
spolupracovníky 

hostitelské 
organizace. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Řecký večer. Osobní volno. 

 

 

 



 

Týden: 7.10. – 13.10. 2013 

 

Po 7.10. Út 8.10. St 9.10. Čt 10.10. Pá 11.10. So 12.10. Ne 13.10. 
Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 8:00 Snídaně v 8:00 

Prac. doba od 8-14:00 
Vědecká práce na 
lokalitách – moře. 

Zásady lovu a odchytu 
exponátů a jejich 

určování, uchování a 
preparace - 

přírodovědný 
průzkum. Tvorba a 

zpracování 
fotodokumentace. 

Prac. doba od 8-14:00 
Vědecká práce na 

lokalitách – 
sladkovodní biotopy. 

Zásady lovu a odchytu 
exponátů a jejich 

určování, uchování a 
preparace - 

přírodovědný 
průzkum. Tvorba a 

zpracování 
fotodokumentace. 

Prac. doba od 8-14:00 
Vědecká práce na 
lokalitách – lesní 

biotopy. Zásady lovu a 
odchytu exponátů a 

jejich určování, 
uchování a preparace 

- přírodovědný 
průzkum. Tvorba a 

zpracování 
fotodokumentace. 

Prac. doba od 8-14:00 
Vědecká práce na 

lokalitách – 
antropogenní 

biotopy. Zásady lovu a 
odchytu exponátů a 

jejich určování, 
uchování a preparace 

- přírodovědný 
průzkum. Tvorba a 

zpracování 
fotodokumentace. 

Prac. doba od 8-14:00 
Vědecká práce na 

lokalitách – 
geologické lokality. 

Zásady lovu a odchytu 
exponátů a jejich 

určování, uchování a 
preparace - 

přírodovědný 
průzkum. Tvorba a 

zpracování 
fotodokumentace. 

Výlet a rafting na řece 
Acheron. 

Antické město a 
naleziště Kassope. 

Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 
Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Túra v kaňonu řeky 
Acheron. 

Památník Zalongo, 
naleziště 

Nekromanteon. 

Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 
Večerní program – 
společná pracovní  

večeře s garantem a 
spolupracovníky 

hostitelské 
organizace. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Řecký večer. Osobní volno. 

 

 

 



 

Týden: 14.10. – 20.10. 2013 

 

Po 14.10. Út 15.10. St 16.10. Čt 17.10. Pá 18.10. So 19.10. Ne 20.10. 
Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 8:00 Snídaně v 8:00 

Prac. doba od 8-14:00 
Seznámení s koncepcí 
a vizuálním návrhem 

nové expozice. 
Konzultace a 

možnosti technického 
řešení. Diskuse a 
pracovní schůzky 

s designery a zástupci 
radnice města 

Prevezy. Technická 
řešení expozice. 

Vedení a dohled nad 
drobnými „stavebními 

pracemi“. 

Prac. doba od 8-14:00 
Seznámení se 

s geografií regionu. 
Interpretace 

geografických údajů 
pro tvorbu expozice. 

Tvorba map pro 
potřeby expozice. 
Technická řešení 

expozice. Vedení a 
dohled nad drobnými 
„stavebními pracemi“. 

Prac. doba od 8-14:00 
Práce s organickým 

materiálem za účelem 
uchování v expozici. 

Výběr vhodných 
organizmů ze 

sesbíraného materiálu 
– botanika, zoologie, 
geologie. Konzultace 

s odborníky. 

Prac. doba od 8-14:00 
Pracovní schůzky se 

zástupci místních 
ochranářských a 
přírodovědných 

organizací – diskuse 
nad formátem a 

pojetím expozice. 
Hledání možností 

řešení. 

Prac. doba od 8-14:00 
Seznámení se 

s grafickými editory 
vhodnými pro tvorbu 

grafických výstupů 
(nástěnných panelů). 
Samostatná práce a 

tvorba grafických 
výstupů. Ideální 
řešení v rámci 

koncepce prostoru. 
Samostatná odborná 
práce pod dohledem 
IT technika a grafika. 

Výlet do antické 
věštírny Dodoni a 

města Ioanina. 

Túra v pohoří Vikos. 
Nejhlubší kaňon na 

světě, propast 
Provatina. 

Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 
Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Unikátní krápníková 
jeskyně Perama – 
největší v Řecku. 

Túra v pohoří Vikos. 
Nejhlubší kaňon na 

světě, propast 
Provatina. 

Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 
Večerní program – 
společná pracovní  

večeře s garantem a 
spolupracovníky 

hostitelské 
organizace. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Řecký večer. Osobní volno. 

 

 



 

Týden: 21.10. – 27.10. 2013 

 

Po 21.10. Út 22.10. St 23.10. Čt 24.10. Pá 25.10. So 26.10. Ne 27.10. 
Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 7:00 Snídaně v 8:00 Snídaně v 8:00 

Prac. doba od 8-14:00 
Samostatná odborná 
práce pod dohledem 
IT technika a grafika. 

Grafika a design 
panelů, popisků apod. 

Zpracovávání 
informačního letáčku 
jako marketingového 

nástroje nové 
expozice. 

Prac. doba od 8-14:00 
Tvorba a jazyková 

korekce panelů pro 
expozici – vkládání 

textů, fotografií, map, 
schémat. Samostatná 

odborná práce pod 
dohledem IT technika 
a grafika. Konzultace s 

designérem a 
odborníky. 

 

Prac. doba od 8-14:00 
Příprava pro tisk 
panelů a jejich 

grafických výstupů. 
Samostatná odborná 
práce pod dohledem 
IT technika a grafika. 

Konzultace s 
designérem a 

odborníky. 
 

Prac. doba od 8-14:00 
Drobné práce, 

sestavování 
jednotlivých vitrín 

v expozici. Instalace 
dříve sesbíraných a 
vypreparovaných 

exponátů. Doplňování 
popisků k „reálným 

exponátům“. 
Finalizace expozice. 

Prac. doba od 8-14:00  
Instalace panelů, 
stojanů a finální 

příprava expozice 
k otevření. Instalace a 

korekce nasvětlení 
jednotlivých panelů a 
exponátů. Finalizace 

expozice. 

 

Výlet na památku 
UNESCO věštírna 

v Delfách. 

Výlet do městečka 
Parga, delty řeky 

Acheron. 

Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 Oběd v 14:30 
Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Odpolední program – 
vedení deníku praxe, 
společná diskuse nad 

pracovní náplní, 
rekapitulace dne, 

osobní volno. 

Výlet v pohoří 
Parnassos. 

Pláž Monolithi. 

Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 Večeře v 19:30 
Večerní program – 
společná pracovní  

večeře s garantem a 
spolupracovníky 

hostitelské 
organizace. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Večerní program –  
společenská, kulturní 
a sportovní činnost. 

Návrat do Prevezy. Osobní volno. 

 

 

 



 

Týden: 28.10. – 30.10. 2013 

 

Po 28.10. Út 29.10. St 30.10. 
Snídaně v 7:00 Odjezd z Prevezy do 

ČR. 
Návrat do Opavy. 

Zhodnocení projektu 
se zástupci Prevezské 

radnice a 
přidružených 

odborných institucí. 
Evaluace projektu. 

Certifikace účastníků. 

Oběd v 14:30 

Odpolední program – 
Slavnostní otevření 

nové expozice. 
Komentované 

seznámení široké 
veřejnosti s výsledky a 

záměry projektu a 
odborné praxe. 

Rozlučková večeře 
v 19:30 

Večerní program – 
společná večeře 

s garantem a 
spolupracovníky 

hostitelské organizace 
– závěrečné 
hodnocení a 

rozlučková párty. 

 


