„OD MYŠLENKY
K REALIZACI
PROJEKTU“

Skripta na seminář
pro pedagogy

Obsah
1.

PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT .......................................................................... 2
1.1. ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT JAKO POMOC PŘI NAPLŇOVÁNÍ RÁMCOVÉHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.................................................................................................... 3
1.2.

TEMATICKÉ OKRUHY PROGRAMU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ................................ 5

2. OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ A KTERÝCH SE
DOTÝKÁ ..................................................................................................................................... 10

3.

2.1.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ................................................................................................... 10

2.2.

MÍSTNÍ AGENDA 21 ..................................................................................................... 14

2.3.

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ ......................................................................................... 18

2.4.

PROJEKTOVÁ VÝUKA .................................................................................................... 19

2.5.

PROČ A JAK PLÁNOVAT – VIZE, STRATEGIE, PROGRAMY, PROJEKTY… .......................... 21

2.6.

FUNDRAISING .............................................................................................................. 23

KROK ZA KROKEM PROGRAMEM ŠUŽ ................................................................................ 25
3.1.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ ............................................................................................. 25

3.2.

MOTIVACE - KOHO A JAK ZAPOJIT ............................................................................... 28

3.3.

MAPOVÁNÍ .................................................................................................................. 31

3.4.

GENEROVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ V OBCI .......................................................... 32

3.5.

VÝBĚR PROBLÉMU A PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ........................................................... 33

3.6.

PLÁNOVÁNÍ A PSANÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ........................................................... 34

4.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE .................................................................................................... 36

5.

ZAJÍMAVÉ TIPY ................................................................................................................... 38

6.

KONTAKTY ......................................................................................................................... 38

39

1. PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Program „Škola pro udržitelný život“ v kostce:
→ Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení žáků, ale
i dalších partnerů (veřejnosti) do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního
prostředí.
→ Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum
udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních
projektů.
→ Program pomáhá školám a jejich partnerům započít a rozvíjet procesy udržitelného
rozvoje obce.
→ Výuka ve škole je díky programu orientována na potřeby skutečného života a do
školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí
potřebných pro řešení problémů současného světa.
Program „Škola pro udržitelný život“ tedy nabízí zázemí a podporu nejen zkušeným, ale i začínajícím
pedagogům ze základních a středních škol, kteří mají zájem prostřednictvím práce na ekologicky,
sociálně či kulturně zaměřených projektech zlepšovat klima školy a posilovat spolupráci
školy s místním společenstvím. Také poskytuje jak žákům, tak všem, kteří pracují na místní úrovni,
základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje obce.
Cílem programu „Škola pro udržitelný život“ je zavedení principů udržitelného způsobu života,
resp. udržitelného rozvoje a Místní Agendy 21 do praxe českých škol. Důležité je zejména zapojení
žáků do všech fází programu a otevření školy veřejnosti. Program si také klade za cíl povzbudit
děti k zapojení se do konkrétních činností nebo akcí, kterými by samy přispěly k pozitivní změně
prostředí a vztahů mezi lidmi. Díky programu žáci dostanou možnost prohloubit si a utřídit znalosti
a vědomosti z různých oblastí týkajících se udržitelného rozvoje, získají schopnost komunikace
a spolupráce, tolerance k jiným názorům.
Hlavní myšlenka programu – tedy udržitelnost konaných věcí - zrcadlí aspekty Agendy 21 a poskytuje
tím i možnost rozvíjet podobu místní Agendy 21 – tedy strategického a akčního plánu rozvoje místa,
který je:
→ ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním hodnotám,
→ vycházející z místních hodnot a tradic,
→ podílející se na řešení globálních ohrožení,
→ a probíhající za účasti těch, kdo v místě žijí.
Více k místní Agendě 21 viz kapitola 2.2.

39

Program je založen na metodě projektové výuky. Nový rozměr programu dává popsaná metoda
místně zakotveného učení, která čerpá z místních hodnot, tradic a z místního bohatství (kulturního,
přírodního, sociálního), v níž se opět odráží principy udržitelnosti a Místní Agendy 21.
V jednotlivých kapitolách této publikace se podrobněji dozvíte, o čem všem udržitelný rozvoj je,
jak program „Škola pro udržitelný život“ zapadá do vzdělávacích plánů a jak jej nejlépe zapojit do
vzdělávacího procesu. Seznámíte se s celou tematickou šíří a možnostmi programu a v neposlední
řadě i se spoustou praktických informací o plánování projektu.

1.1. ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT JAKO POMOC PŘI NAPLŇOVÁNÍ
RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Škola pro udržitelný život nenabízí pouze poznatky v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji, ale
navíc svým aktivním a společensky angažovaným pojetím dobře zapadá do koncepce vzdělávání v
České republice, která je pro učitele nejvýrazněji zastoupena Rámcovým vzdělávacím programem
(RVP). Každá škola hledá svou cestu, jak požadavky RVP naplňovat. Škola pro udržitelný život může
být vhodným nástrojem, jak zapojit do výuky nejen důležitá témata klasických vzdělávacích oblastí,
ale zejména průřezová témata, se kterými si školy někdy nevědí úplně rady. Různorodé praktické
úkoly a výzvy, jimž žáci při práci na projektech čelí, jim umožňují získat klíčové kompetence, takže
výuka – prostřednictvím programu Škola pro udržitelný život - dosahuje svého hlavního cíle.

 JAK ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT VLASTNĚ DO CELÉHO RVP ZAPADÁ?
Současné pojetí vzdělávání tak, jak je popsáno v RVP, považuje za zásadní uplatnění získaných
vědomostí a dovedností v praktickém životě. Aby toho mohlo být dosaženo, podporuje RVP v celém
svém principu komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho propojování,
a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů a odlišných metod a forem výuky. Dává tak
nejen prostor k realizaci projektů jako je tento, ale dokonce je považuje za nezbytné. Smysluplná
společná činnost žáků, učitelů a rodičů totiž navozuje právě ono pracovní klima založené na přirozené
motivaci a aktivizujících metodách výuky a účinnou spolupráci s rodiči žáků, které se snaží
RVP podněcovat.
Škola pro udržitelný život je vhodná pro kterýkoli stupeň vzdělávání, od základního po středoškolské.
Vzdělávání na 1. stupni má svým činnostním a praktickým charakterem motivovat žáky k dalšímu
učení a vést je k poznání, že je možné hledat, objevovat a vlastními silami utvářet vhodnou
cestu řešení problémů. Co jiného lépe naplňuje tento cíl nežli nalézat a uskutečňovat řešení
skutečných problémů, které děti a jejich okolí tíží.
Na 2. stupni se přidává požadavek na provázanost vzdělávání a života školy se životem mimo školu,
což je také jeden z hlavních cílů Školy pro udržitelný život. Společným cílem je rovněž přebírání
odpovědnosti ve vzdělávání i v organizaci života školy (a obce) samotnými žáky.
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 V ČEM POMÁHÁ PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ROZVÍJET KLÍČOVÉ
KOMPETENCE ŽÁKŮ?
V závislosti na tom, jaké aktivity se rozhodne škola ve svém projektu řešit, může žák rozvíjet všechny
požadované klíčové kompetence.
Pokud jde o kompetenci k učení, žák zejména poznává, že učení má určitý smysl a cíl. Ví, proč
potřebuje zjistit to a ono, naučí se informace najít a využít pro praxi. S tím úzce souvisí kompetence k
řešení problémů, kde se k práci s informacemi přidává i nutnost naučit se vnímat problémové
situace ve škole i mimo ni, promyslet a naplánovat způsob jejich řešení a využít k tomu vlastního
úsudku a zkušeností. S tím žák poznává svou zodpovědnost za učiněná rozhodnutí a učí se je
následně zhodnotit.
V rámci plánování aktivit se žák zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a argumentuje. Různé
komunikační prostředky využívá ke svému zapojení do společenského dění a přímou zkušeností
z kontaktu s různými skupinami občanů se učí vytvářet vztahy plnohodnotného soužití a kvalitní
spolupráce s ostatními lidmi. To vše se přímo vztahuje ke kompetenci komunikativní.
Pochopení základních ekologických souvislostí, environmentálních problémů a rozhodování v zájmu
ochrany trvale udržitelného rozvoje společnosti spadá mezi kompetence občanské.
Zapojením do fyzické realizace projektu se u dětí rozvíjejí kompetence pracovní a zároveň
přirozeným způsobem poznávají, jak posuzovat výsledky své činnosti z hlediska ochrany životního
prostředí a kulturních a společenských hodnot.
 SE KTERÝMI PRŮŘEZOVÝMI TÉMATY ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT SOUVISÍ A JAK?
Projekty uskutečňované pod programem Škola pro udržitelný život jsou propojeny se vzdělávacím
obsahem mnoha vyučovacích předmětů, stejně jako s obsahem dalších činností žáků realizovaných
ve škole i mimo ni. Tím splňují základní podmínku účinnosti průřezových témat.
Vztah k tématu Environmentální výchova je poměrně jasný. Podívejme se ale na další témata,
kterých se dotýká. Především jde o téma Výchova demokratického občana.
Autoři RVP si uvědomují, že udržitelná budoucnost obce a společnosti je nemyslitelná bez aktivních
lidí, kteří se budou angažovat v jejím rozvoji. Jestliže má toto téma vést žáka k aktivnímu,
zainteresovanému postoji v životě a k participaci na rozhodnutích celku s vědomím vlastní
odpovědnosti za tato rozhodnutí, potom není nic lepšího než mu tuto zkušenost jednoduše umožnit.
Při účasti na jednáních s různými stranami poznává žák důležitost toho, dívat se na problém z více
různých úhlů pohledu a uvažovat o něm v širších souvislostech. Procvičuje zde své argumentační,
dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti. Učí se jednat asertivně a hledat kompromis
přijatelný pro všechny.
RVP přímo vyzývá k tomu vycházet v této oblasti z reálných životních situací a vztahovat tematické
okruhy co nejvíce k životní zkušenosti žáků. Škola se má stát „laboratoří demokracie“, která
motivuje k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na
rozhodnutích celku, společenství a komunity.
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Poznání různých možností participace na životě místní komunity a spolupráce školy se správními
orgány a institucemi v obci zapadá do tematického okruhu „Občanská společnost a škola“. Seznámení
s obcí jako základní jednotkou samosprávy státu, různými společenskými organizacemi
a hnutími zase spadá pod „Formy participace občanů v politickém životě.“ Občanské odpovědnosti
a angažovanosti je vyhrazen okruh „Občan, občanská společnost a stát“.
V průřezovém tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se Škola pro
udržitelný život dotýká zejména otázky spojení našeho jednání a rozhodování na lokální úrovni s jeho
vlivem na národní, evropské a globální změny – ať už jde o změny environmentální nebo
společenské.
Mnohé projekty pomáhají ozřejmit dětem význam kulturního a historického dědictví jako zdroje
poznání a přispívají tím k emocionální zainteresovanosti na jeho uchování a záchraně. Zde se kromě
Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech dostáváme i k Výchově
multikulturní, protože jedním z jejích úkolů je také vést žáka k poznání vlastního kulturního zakotvení
a uvědomovat si vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Navíc se žáci učí rozvíjet spolupráci s
jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost, což je také cílem multikulturní výchovy. Ta se celkově výrazně dotýká mezilidských vztahů
ve škole - mezi učiteli a žáky, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou – na jejichž
budování se při projektech Školy pro udržitelný život klade velký důraz.
Mezi přínosy pro průřezové téma Mediální výchova patří mimo jiné již zmíněná práce se zdroji
informací a rozvoj vyjadřovacích schopností. Novým prvkem je zde tvorba vlastního mediálního
sdělení, ke které často v rámci propagace projektu a komunikace se zástupci komunity dochází.

1.2. TEMATICKÉ OKRUHY PROGRAMU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Škola pro udržitelný život je programem, který se snaží zaměřit na klíčová témata udržitelného
rozvoje, a zároveň pomoci najít konkrétní způsoby, jak tato témata začlenit do výuky a do života
školy a obce.
POZOR! Ve všech případech je třeba dbát na to, aby výsledky vašeho projektu měly prokazatelný
dopad na veřejnost – komunitní rozměr a pozitivní dopad na životní prostředí! V jednotlivých
okruzích pouze nastiňujeme, co je možné dělat, ale nebráníme se dalším nápadům. Samozřejmě je
také možné, aby váš projekt obsahoval více tematických okruhů.

 Energie – alternativní zdroje a úspory energie přispívající k ochraně ovzduší a klimatu
Energie jsou našim každodenním samozřejmým společníkem, ale mnozí si neuvědomují, jak velký
dopad má výroba energií a samozřejmě její spotřeba na životní prostředí. Přitom většinou stačí
jednoduché věci pro snížení spotřeby nejen v domácnostech, ale i ve školách, obcích apod.
-
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-

instalace solárních panelů, fotovoltaických článků, malých větrníků
regulační termoventily, izolace atd.
informační tabule, informační centrum o využití alternativních zdrojů energie

Informace jak na to:
-

publikace: pracovní listy Ekoškola
www.veronica.cz
SEVER
Základní škola Úpice Lány

 Environmentálně šetrné podnikání
Šetrným podnikání může ukázat lidem v obci jednoduchou cestu, jak přispět k rozvoji regionu a
jak sehnat kvalitní potraviny s nižší zátěží na životní prostředí (způsob zpracování, doprava na
kratší vzdálenosti, bez palmových olejů apod.).
-

školní obchod s bio, místními, Fair Trade apod. výrobky
„bedýnky“ pro veřejnost
další typy v okruhu Potraviny

Informace jak na to:
-

www.veronica.cz
SEVER

 Místní přírodní a kulturní dědictví, identita místa
Místo, ve kterém bydlíme, pracujeme a žijeme, bývá často podstatně zajímavější, než se může na
první pohled zdát. Poznání toho, co je v místě zajímavé, neobvyklé, hodné ochrany či zviditelnění
(nebo toto vše dohromady) může vést k vytvoření úzkého vztahu s takovým místem, což je velmi
důležité pro budoucí rozvoj regionu (nižší odliv mladých lidí, ochota zapojovat se do veřejného
dění, rozvoj turismu apod.).
-

mapování a oprava místních zajímavostí a pamětihodností
mapování významných rodáků
informační místa a tabule, naučné stezky
tradiční místní řemesla, kurz

Informace jak na to:
-

publikace Interpretace místního dědictví, Nadace Partnerství

 Odpady
Odpady jsou velkým problémem i v České republice, nechceme se dívat na skládky ani si nechat
ničit životní prostředí spalovnami. Proto je důležité, aby každý z nás věděl nejen jak a proč třídit,
ale hlavně jak a proč snižovat množství odpadů, které produkujeme, protože „nejlepší odpad je
takový, který vůbec nevznikne“.
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-

instalace kontejnerů ve škole a obci
infopointy jak správně třídit, osvětová kampaň
kompostování

Informace jak na to:
-

SEVER
materiály Ekokom
www.ekodomov.cz

 Potraviny
„Jsme to, co jíme“ je známé heslo, dnes více než aktuální. Potraviny mohou mít na náš život velmi
zásadní dopad minimálně svým složením (různé chemické přísady, GMO, palmový olej apod.). Ale
neměli bychom zapomínat také na způsob jejich zpracování, místo vzniku, kdo a jak se na
zpracování podílí, dopravu apod.
-

zavedení biopotravin do školního bufetu s možností nákupu pro veřejnost
otevření „biopotravionového“ informačního centra pro veřejnost
zavedení biopotravin do školní jídelny a možností odběru obědů i pro strávníky z řad
veřejnosti
vzdělávací seminář pro rodiče, děti a veřejnost o zdravém stravování a udržitelném
zemědělství
exkurze pro děti, učitele a veřejnost na ekologickou farmu
uspořádání tzv. bio dne pro veřejnost
spolupráce s místními biozemědělci
bioporaviny na školní zahradě, „pozemky“

Informace jak na to:
-

www.biodoskol.cz

 Rozvojová spolupráce a pomoc
Ve světě nejsme sami a měli bychom si uvědomit, že ne všude se žije tak dobře, jako v České
republice. Svým jednáním můžeme ovlivnit životy lidí v jiné části světa velmi zásadním způsobem.
Často si však neuvědomujeme, že to samé platí i obráceně (migrace, zneužívání přírodních
zdrojů, války, nemoci apod.).
-

Osvětové a informační kampaně
Informační panely

Informace jak na to:
-

www.rozvojovka.cz
www.clovekvtisni.cz
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 Stromy a zeleň
Stromy a zeleň jsou důležité nejen kvůli produkci kyslíku, ale ve městech zásadním způsobem
ovlivňují mikroklima, poskytují přirozená místa pro setkávání, pomáhají zadržovat vodu v krajině,
dávají domov živočichům a estetická stránka je také nepopiratelná. Tam kde není zeleň, není ani
život.
-

výsadba stromů a zeleně na školním pozemku a v okolí školy
školní zahrada pro ekologickou výchovu, zahrada jako biotop
obnova alejí
obnova a péče o veřejně přístupné zahrady, ovocné sady

Informace jak na to:
-

Drobílková M., Jak se sází strom, Nadace Partnerství 2007
manuál Učíme se v zahradě, Chaloupky, o.p.s., 2008
www.stromzivota.cz

 Šetrné spotřebitelství
Každý z nás může svým chováním zmírnit dopady lidské činnosti na životní prostředí. Není třeba
dělat velké věci, stačí začít u každodenních drobností a činností. Ukažte svým sousedům,
spoluobčanům, vedení obce apod., že vy to zvládnete, tak proč ne oni?
-

ekologicky šetrné výrobky
místní výrobky, fair-trade, FSC dřevo
úspory energie či vody
ekologicky šetrné výrobky ve škole
bioprodukty apod.

Informace jak na to:
- www.biodoskol.cz
- www.fairtrade.cz
- www.veronica.cz
- SEVER
 Udržitelná doprava, bezpečné stezky do škol
Jste obec, kterou trápí přílišná doprava? Nemáte obchvat obce? Děti jsou auty ohrožovány při
cestě do školy? Není třeba velkých dopravních studií a úprav, na které obce často nemají. Zkuste
se zamyslet a jistě přijdete na to, co se dá dělat i s omezeným rozpočtem.
-

na kole do školy, stání na kola
mapa dopravně nebezpečných či problematických míst v okolí školy a dílčí realizace
přehled dopravního chování žáků (obvyklý způsob dopravy do školy) a dílčí realizace cyklostezky, pěší trasy, přechody, dopravní opatření
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-

opatření pro snížení rychlosti

Informace jak na to:
-

www.nadacepartnerstvi.cz
www.sustrans.org.uk

 Veřejná prostranství, místa pro setkávání, odpočinek a zábavu
V obcích často chybí místa, kde by se mohly setkávat všechny věkové skupiny a většinou není
potřeba tak moc, aby se to změnilo. Přitom jsou taková „setkávací“ místa pro komunitu velmi
důležitá nejen ze společenského pohledu, ale i kulturního a osobnostního (komunikace, setkávání
generací, diskuse, minimalizace segregace, zapojení do dění obce, pořádání akcí apod.).
-

prostranství před školou
náves / náměstí
prostor před domovem důchodců atp.

Informace jak na to:
-

www.nadacepartnerstvi.cz
publikace Utváření místa, Nadace Partnerství

 Voda
Voda je součástí nás samých a jak všichni dobře víme, bez vody není život! V době hrozby
klimatických změn je snad ještě více než kdy předtím třeba dbát, aby voda v krajině přirozeně
byla a plnila svůj účel. Tedy zavlažování, zlepšování mikroklimatu, domov pro živočichy i rostliny.
V neposlední řadě je tu i esteticko-společenský význam (místo k poznávání, hraní, relaxaci apod.).
-

ochrana malých vodních zdrojů (studánky, studny, pítka)
mapování vody v krajině a povodně
ochrany vody a ochrana před vodou
Informační cedule, naučné stezky
výsadba dřevin

Informace jak na to:
-

Drobílková M., O krajině a povodních, Brno: SEVER a Rezekvítek, 2008
Unie pro řeku Moravu


-

Volná příroda, krajina, chráněná území
výsadba biokoridorů
naučné stezky (naučné tabule, příručky apod.)
mapování v krajině (památné stromy, chráněné rostliny a živočichové)

Informace jak na to:
-

www.csop.cz
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2. OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
ČERPÁ A KTERÝCH SE DOTÝKÁ
2.1. UDRŽITELNÝ ROZVOJ
 CO JE TO „UDRŽITELNÝ ROZVOJ“ A „UDRŽITELNÝ ŽIVOT“?
„Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který umožňuje uspokojovat
lidstva bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby.“

současné

potřeby

Zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, 1987
„Udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i
generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby
nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“

budoucím
a přitom

§ 6, zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí
 DVA, TŘI, ČTYŘI NEBO DESÍTKY ROZMĚRŮ „UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“? (aneb: Od
jednostranného „růstu“ k mnohorozměrnému rozvoji)
„Udržitelný rozvoj“ či „udržitelný život“ je úsilím o nalezení rovnováhy mezi kvalitou životního
prostředí a rozvojem společnosti (kvalitou života lidí).
Jde o alternativu k tradičnímu pojetí „rozvoje“ jako jednostranného, tj. jednorozměrného,
ekonomického (kvantitativního) růstu, který nebere ohledy na stav životního prostředí.
Pokud „kvalitu života“ rozdělíme na ekonomickou a sociální oblast, můžeme „udržitelný rozvoj“

(UR) vyjádřit jako hledání průniku tří oblastí utvářejících lidský život. Mohli bychom mluvit také o
vyváženém, harmonickém, sociálně i ekologicky ohleduplném rozvoji či způsobu života:
 UR – UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Někdy je užitečné zdůraznit (resp. vyčlenit ze sociální oblasti) ještě význam kultury a tradic. Pak je
možné představit si „udržitelný život“ jako „čtyřrozměrný.“:
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UDRŽITELNOST
Představíme-li si množství témat a problémů, které se pod každou z těchto čtyř oblastí
skrývají, dojdeme k poznání, že „udržitelný život“ je mnohorozměrný: Zahrnuje péči
o zdraví, toleranci k jiným názorům či barvě pleti, zachování čistoty ovzduší, ohleduplnost
k jiným tvorům, znalost historických hodnot svého města či dostatek pracovních příležitostí,
stejně jako mnoho dalších témat.
Vychovávat k udržitelnému způsobu života, znamená nejen věnovat se vzdělávání o přírodě
(„ekologické výchově“ v užším slova smyslu), ale zabývat se širokou škálou ekologických,
ekonomických, sociálních i kulturních témat a jejich vzájemnými vztahy.
 PRINCIPY A PŘEDPOKLADY UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA
→ Ohled na životní prostředí
Udržitelný rozvoj znamená respektování přírodních zákonů a šetrné využívání přírodních zdrojů.
„Únosná kapacita“ životního prostředí představuje limity (omezení) pro mnoho lidských aktivit, což
především znamená, že musíme snížit rychlost spotřeby zdrojů a produkci znečištění.
→ Zlepšování kvality života
Lidský život má sociální, kulturní, morální a duchovní dimenze stejně jako materiální.
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→ Globální odpovědnost
Dalším předpokladem udržitelného života je uvědomění si souvislosti mezi globálními a místními
záležitostmi.
→ Ohled na budoucnost
Máme-li směřovat k udržitelnosti, neměli bychom uvažovat krátkodobě a střednědobě, ale
myslet také dopředu a zajistit pozitivní dlouhodobé dopady svých rozhodnutí a chování. Máme
morální povinnost zajistit, aby budoucí generace mohla uspokojovat své potřeby ve zdravém
životním prostředí.
→ Rovné příležitost
Všechny země by měly mít takové příležitosti, aby byly schopny zajistit svým občanům dostatečnou
kvalitu života. Důraz by měl být kladen zejména na dodržování základních lidských práv s ohledem na
práva a potřeby rozdílných sociálních skupin a chudých a znevýhodněných, neboť chudoba je
ohrožující faktor udržitelného rozvoje.
→ Předběžná opatrnost
Jestliže si nejsme jisti ekologickými dopady jakékoli akce nebo činnosti, měli bychom být velmi
opatrní a vyhnout se možným rizikům.
→ Holistické (celostní) myšlení
Problém udržitelného rozvoje vyžaduje, aby při jakémkoli rozhodování byly vzaty v úvahu všechny
faktory týkající se daného problému.
→ Potřeba vzdělání a zájmu (povědomí) veřejnosti
Zásadním předpokladem přijetí změn, které udržitelný rozvoj předpokládá, je vytváření povědomí
veřejnosti o nutnosti těchto změn a principech udržitelného rozvoje.

 CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDGs)
Základní principy udržitelného rozvoje jsou obsaženy v dokumentu Agenda 21. Na tento dokument
navazují také Cíle udržitelného rozvoje, které představují program rozvoje na roky 2015 – 2030. Cíle
udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o
udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiru. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské
státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech
kontinentů.
→ SDG 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
→ SDG 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat
udržitelné zemědělství
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→ SDG 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
→ SDG 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní
vzdělávání pro všechny
→ SDG 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
→ SDG 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
→ SDG 7: Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům
energie pro všechny
→ SDG 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní
zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
→ SDG 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a
inovace
→ SDG 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
→ SDG 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
→ SDG 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
→ SDG 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů
→ SDG 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného
rozvoje
→ SDG 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů,
udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a
zastavit úbytek biodiverzity
→ SDG 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup
ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
→ SDG 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování
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2.2. MÍSTNÍ AGENDA 21
↓ Agenda ...
... znamená program nebo také seznam věcí, které je potřeba udělat, abychom dosáhli
určitého cíle.
↓ Agenda 21 ...
... znamená program pro 21. století - dokument, který přijali zástupci 179 států (včetně
České republiky) na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (tzv. Summitu Země)
v Rio de Janeiru v červnu 1992 a který byl po deseti letech – v září 2002 - vyhodnocován
na podobném setkání v Johannesburgu (tzv. „Rio+10“). Agenda 21 přináší podrobná
doporučení v oblasti ekologické politiky a politiky rozvoje všem zemím, jejichž cílem je
zabránit zhoršování stavu životního prostředí, jeho postupné zlepšování a dosažení trvale
udržitelného využívání přírodních zdrojů.
 OD GLOBÁLNÍ K MÍSTNÍ „AGENDĚ 21“
„Udržitelný život“ je přístup, který by měl být uplatněn na všech úrovních fungování společnosti od jedince, po globální společenství. Mohli bychom proto mluvit nejen o globální Agendě 21, přijaté
na mezivládní konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992, ale také o dalších podobných dokumentech.
Jsou to například:
→ Národní strategie udržitelného rozvoje
→ Krajské strategie udržitelného rozvoje
→ Dětská Agenda 21
→ Místní Agenda 21
Dvě třetiny opatření z programu Agenda 21 je však třeba realizovat na úrovni obcí a měst – na
místní úrovni – a proto se nejčastěji mluví o místních Agendách 21.
V některých zemích takový program funguje ve všech obcích, či jejich valné většině (Švédsku, Velké
Británii), v České republice zná tento pojem část obecních a městských samospráv a pár desítek se
jich o uplatnění „udržitelného života“ systematicky pokouší. V ČR se rozvoji myšlenek Agendy
21 věnuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj, ale i řada neziskových organizací (např. Veronica a jiné
ekologické poradny, Národní síť zdravých měst, TIMUR).
Přispět k šíření „místních Agend 21“ a inspirovat obce mohou svými projekty i školy! Program Škola
pro udržitelný život je příkladem dobrého nástroje k rozvoji zásad a principů místní Agendy 21.
 CO JE A CO NENÍ MÍSTNÍ AGENDA 21
Místní Agenda 21 je strategický a akční plán rozvoje místa…
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Místní Agenda 21 je tedy uplatnění principů udržitelného rozvoje na úrovni obce či města (případně
části většího města - např. čtvrti), je to strategický a akční plán rozvoje místa, uspořádaný
podle stejných zásad, se kterými souhlasily národní vlády na Konferenci v Riu. Místní Agenda 21 je
proces rozvoje místního společenství a využití území. Není to zákon ani vládní nařízení, není povinná.
Místní orgány byly vyzvány, aby zahájily proces diskusí s občany a aby dosáhly shody na obsahu
programového dokumentu – místní Agendy 21.
…ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním hodnotám,
V tomto procesu jde samozřejmě o plánování a postupnou realizaci kroků k „udržitelnému životu“
(viz kapitola 2.1.), tedy o vyvážené řešení všech rozměrů udržitelného života v obci: ekonomických,
sociálních, kulturních i ekologických problémů a potřeb obce. Není proto možné v rámci
Agendy 21 například naplánovat stavbu frekventované komunikace kolem školy, byť by se jednalo
o zajímavé ekonomické opatření, stejně jako nelze sázet zeleň zcela libovolně. V Agendě 21 jde
o to, aby např. každé přijaté ekonomické opatření bylo ohleduplné vůči sociálním, kulturním
i ekologickým hodnotám obce.
… vycházející z místních hodnot a tradic,
Další důležitou stránkou místní Agendy 21 je pozornost věnovaná místním hodnotám a tradicím
(například historii, přírodě, zdrojům, způsobu zástavby a osídlení, tradičním výrobám a podobně).
… podílející se na řešení globálních ohrožení
Na druhé straně patří k principům udržitelného života i otevřenost a komunikace s okolím - tedy
dostatečná pozornost věnovaná tomu, jak souvisí život obce s okolním světem. V době
dnešního „globálního sousedství“ může jít nejen o spolupráci v rámci „mikroregionu“, ale třeba
také o přeshraniční spolupráci, o partnerská města v jiných zemích či o vyjádření globální
odpovědnosti komunity zapojením se do rozvojové pomoci (humanitární akce, podpora partnerské
školy
v rozvojové zemi, „adopce na dálku“, občanské či podnikatelské iniciativy zaměřené na podporu
rozvojových zemí), či do řešení globálních problémů (podíl obce na produkci oxidu uhličitého či látek
poškozujících ozónovou vrstvu).
… a probíhající za účasti těch, kdo v místě žijí.
A konečně nezbytnou součástí místní Agendy 21 je účast, zapojení, spolupráce a partnerství
těch, kdo v obci žijí či působí - různých zájmových skupin a každého občana, který zapojen
být chce (občas se stává, že právě na tento aspekt správa obce či města zapomíná, a vzniká pak
jen jakási pseudoagenda 21, která byla napsána u zeleného stolu a o jejíž existenci občané ani
neví, natož aby se podíleli na jejím vzniku a realizaci).
 JAK VZNIKÁ A REALIZUJE SE MÍSTNÍ AGENDA 21?
V praxi to může vypadat takto:
Plánování
Nejprve vzniká na řadě setkání přehled problémů a potřeb, které by se měly v obci řešit. Takových
setkání („kulatých stolů“) se k různým tématům účastní zástupci jednotlivých zájmových skupin
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(např. podnikatelů, lidí z oblasti kultury, zdravotnictví, školství, z nevládních organizací, sportovců,
rybářů, ochranářských organizací) a vůbec každý, kdo se účastnit chce.
Při diskusích vznikají seznamy aktuálních témat, problémů a potřeb ve všech oblastech
udržitelnosti: ekonomické, sociální, kulturní i ekologické. Protože je často potřebné přesněji
hodnotit a nějakým způsobem změřit, ve kterých oblastech je život obce „neudržitelný“ (a na co je
tedy nutné se zejména zaměřit), je možné a užitečné najít si určité měřitelné ukazatele (tzv.
indikátory) stavu.
Diskuse pak při dobrém vedení mohou vyústit v ucelenou strategii rozvoje obce nebo alespoň v dílčí
plán akcí, které obci prospějí. V optimálním případě na takovou strategii (strategický plán) naváží
závazné dokumenty obce, jako je např. územní plán.
Realizace
Pokud vše dopadne dobře, nezůstane jen u plánovací fáze, ale alespoň některé z navržených
akcí se také uskuteční. Jednotlivé akce či opatření může realizovat městský (obecní) úřad, ale
také různé zmíněné zájmové skupiny (myslivci, škola, místní podnik atd.) - třeba s potřebnou
podporou úřadu.
Hodnocení
I v průběhu realizace akcí a opatření je užitečné vyhodnocovat a měřit
→ zda se záměry spíše daří či naopak
→ zda se obec k udržitelnosti celkově spíš přibližuje či vzdaluje.
K tomu je opět potřeba vybrat si určité ověřitelné ukazatele (= indikátory) stavu obce a úspěšnosti
akcí.
A co dál ...?
Místní Agenda 21 by neměla být jednorázový proces, ale měly by se opakovaně střídat fáze
hodnocení stavu, plánování akcí, realizace a opět hodnocení stavu obce a úspěšnosti přijatých
opatření.
Něco velmi podobného se může odehrávat i v rámci školy - žáci, učitelé a nejlépe i nepedagogičtí
pracovníci, rodiče, sponzoři a jiní partneři školy se zde stávají zájmovými skupinami, které mají co říci.

Školní práce s Agendou 21 má tyto přínosy:
→ žáci (ale i ostatní) porozumí, co je udržitelný rozvoj, Agenda 21 a budou to umět prakticky uplatnit ve svém
budoucím životě
→ škola přispěje k udržitelnějšímu rozvoji celé obce, případně se stane inspirací jiným institucím či občanům
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PŘÍKLAD PRO INSPIRACI: VLASTNOSTI UDRŽITELNÉHO MĚSTA
→ Zdroje jsou využívány hospodárně a množství znečištění a odpadů je minimalizováno díky
využívání uzavřených cyklů,
→ znečišťování je sníženo na takovou úroveň, s níž se přírodní systémy dokáží vyrovnat, aniž
by byly poškozeny,
→ rozmanitost přírody je považována za významnou hodnotu a je chráněna,
→ místní potřeby jsou co nejvíce uspokojovány z místních nabídek,
→ každý má přístup ke kvalitní potravě, vodě, obydlí a zdrojům energie za sociálně přijatelné
ceny,
→ místní ekonomika nabízí každému, kdo má zájem, možnost získat uspokojivé pracovní
místo,
→ lidské zdraví je chráněno,
→ přístup k službám, zboží a k ostatním lidem není zajišťován na úkor životního prostředí,
→ lidé žijí beze strachu před násilím působeným jak zločinem, tak zvůlí moci,
→ každý má přístup ke vzdělání, znalostem a informacím,
→ všechny sektory společnosti jsou oprávněny účastnit se rozhodovacího procesu,
→ všem jsou snadno dostupné příležitosti pro kulturní a rekreační aktivity,
→ různost a odlišnost je ceněna a chráněna.

 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST (NSZM)
Celá vaše snaha může také inspirovat vedení obce k zapojení se do Národní sítě zdravých měst České
republiky, což je asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům
udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl
svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet
město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s
místními obyvateli.
Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení municipality (městská
samospráva), zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních
odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší
veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi
znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním
zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména komplexní
„dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance, dle OSN).
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2.3. MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ
Motto:
„Přeneste vzdělávání zpět do obcí, do sousedství! Propojte žáky s dospělými rádci a znalci, dostaňte
studenty a učitele do obce, do lesů, do ulic – blíž ke kráse i k tvrdé realitě. Doveďte zaměstnance obcí,
starosty, manažery na školní dvůr a do učeben. To jsou místa, kam všichni patříme.“
David Sobel

Místně zakotvené učení (z angl. place-based learning, někdy též place-based education) se vyvinulo
v posledních deseti letech na pomezí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ochrany přírody
a krajiny a komunitního rozvoje. Zjednodušeně lze místně zakotvené učení definovat jako
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, která je vázána na konkrétní místo (obvykle obec,
chráněné území, veřejný prostor…). Zabývá se nejen tématem životního prostředí, ale (v souladu
s principy udržitelného rozvoje) také souvislostmi sociálními a ekonomickými. Základem místně
zakotveného učení je vazba na konkrétní místo, zapojování veřejnosti a realizace tzv. servisních
projektů – tedy poskytování služeb, které jsou v daném místě potřebné, a jejich využití v procesu
výuky.
Jedním z nejznepokojivějších současných trendů, které se týkají budoucnosti ochrany přírody
a zodpovědné správy obce, je rostoucí tendence mládeže vyhýbat se pobytu v přírodě. Množství
času, který mladí lidé tráví v přírodě, výrazně klesá. Děti čím dál více ztrácejí kontakt s místní historií
a kulturními tradicemi. Ztrácíme vazbu k místu, kde žijeme. Tradiční řemesla, techniky a dovednosti
vnímáme víc jako líbivé a okouzlující než účelné a prakticky použitelné. Nutně potřebujeme obnovit
vztah k našemu dědictví a tradicím. Právě ony nás formují, dávají smysl naším životům a našim
obcím a stojí za to bojovat za jejich zachování. Místně zakotvené učení vytváří protiváhu negativním
trendům sociální fragmentace a ztráty kontaktu s přírodou, kulturou a obcí tím, že opětovně
propojuje člověka se světem přírody a kultury, jehož je součástí. Pomáhá znovu spojit děti s
tajemstvími i realitou jejich rodiště, a posouvá běžné občany k zodpovědnostem spojeným
s občanským životem, se zodpovědnou správou obce a péčí o ni. Místně zakotvené učení povzbuzuje
osobní růst a přispívá tak k vytvoření představy o udržitelném rozvoji obce a k jejímu skutečnému
naplnění.



JAKÉ JSOU DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ?

Lze je využít kdekoli, protože propojuje proces učení s konkrétním místem – posiluje vazbu k místu,
zlepšuje znalosti o něm a rozvíjí osobní kompetence nutné k dobré péči o toto místo. Vytváří prostor
pro kontakty mezi lidmi a institucemi, rozvíjí místní partnerství, posiluje vzájemnou komunikaci
a spolupráci a tak buduje tzv. sociální kapitál, který je jedním ze základních stavebních kamenů
vitality a udržitelnosti obce. Má projektový charakter, vede děti i dospělé k samostatnému tvůrčímu
konání, zkoumání a kritickému myšlení.
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Přínosy místně zakotveného učení jsou nepochybné a dokládají je studie pořízené zejména ve
Spojených státech amerických, kde je místně zakotvené učení již delší dobu předmětem zájmu obcí,
škol i správců veřejných pozemků a kde je také kriticky zkoumáno a hodnoceno.
Z pohledu pracovníků ochrany přírody a správců veřejných pozemků je důležité, že místně zakotvené
učení zvyšuje zájem místních obyvatel o místo a pomáhá prolomit bariéry mezi chráněnými
územími (veřejnými prostory) a lidmi. Jeho součástí je konkrétní práce ve prospěch chráněného
území či veřejného prostoru a z dlouhodobého hlediska je hlavním přínosem fakt, že roste ekologická
gramotnost obyvatel.
Přínosy pro obec vyplývají zejména z toho, že místně zakotvené učení pomáhá řešit konkrétní
problémy obce a posiluje vznik a zrání partnerských vztahů. Místně zakotvené učení prokazatelně
vede ke zlepšení stavu životního prostředí v obci. Roste environmentální, sociální a ekonomická
vitalita obce – stručně lze říci, že se zlepšují předpoklady pro udržitelný rozvoj obce.
Místně zakotvené učení posiluje pozici školy v obci a v dlouhodobém výhledu má za následek
snadnější získávání finančních zdrojů pro školu. Žáci se zapojují do výuky s větším zaujetím a zlepšují
se jejich studijní výsledky. Pozitivní vliv místně zakotveného učení na pedagogy se projevuje zejména
tím, že klesá počet učitelů, kteří opouštějí školství. Místně zakotvené učení rozvíjí osobní
kompetence, zejména schopnost analyzovat a sdělovat informace potřebné k tvůrčímu řešení
problémů, schopnost vyvolávat a řídit efektivní diskuzi, schopnost kritického myšlení a vytváření
konsenzu.
V průběhu místně zakotveného učení se obec stává efektivním učebním prostorem pro výuku
dovedností potřebných pro život v demokratické společnosti.

2.4. PROJEKTOVÁ VÝUKA
„Výrazu projektová metoda lze užíti tehdy, když individuum či skupina pojme záměr, jehož
uskutečnění navozuje změny v jeho (jejich) vědění, zručnostech, zvycích či vztazích.“
S. Velinský, 1932
„Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem důležitého střediska
praktického vědění, směřující k určitému cíli.“
R. Žanta, 1934

Projekt je komplexní úkol, spjatý s životní realitou, který je potřeba řešit teoretickou i praktickou
činností. Žák se s úkolem identifikuje a přebírá za něj zodpovědnost, výsledné žádoucí výstupy je
schopen na základě získaných zkušeností obhájit.
Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých
projektů, zkušenosti získávají praktickou činností a experimentováním. Dominantní roli mají
učební procesy žáků, podporující roli pak poradenské činnosti učitele. Komplexnost činností vyžaduje
užití různých dílčích metod výuky a forem práce.
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 ROLE UČITELE A ŽÁKA V PROJEKTOVÉ VÝUCE
Důležitým a zásadním momentem této výukové metody je postavení a role učitele a žáka. Oproti
tradičním metodám má učitel roli partnera, který při procesu pomáhá a radí, hlavní aktivita zůstává
na žákovi samotném – sám volí téma, které chce zpracovávat, vyhledává k němu informace ze
všech dostupných informačních zdrojů, učí se informace zpracovávat, hledat souvislosti, překonávat překážky, učí se spolupracovat a komunikovat. Vlastními postupy tak přirozeným způsobem
dochází k cíli, prožívá svou vlastní, skutečnou roli.
 PROCES UČENÍ V PROJEKTOVÉ VÝUCE
Proces učení vybavuje žáka znalostmi, dovednostmi, tvoří se postoje a hodnoty. Projektová výuka
respektuje individualitu žáka, jeho potřeby a možnosti, rozvíjí jeho celou osobnost, orientuje se na
lidské potřeby, na život. Umožňuje kontakt s okolím, propojuje život školy s životem okolním – obě
prostředí se pak vzájemně doplňují a obohacují. Dalším typickým rysem projektové výuky, který nelze
opomenout, je společná, týmová práce, žák se učí umění diskuze a také formulovat své názory. Celým
procesem se žák připravuje na řešení problémů v praxi a učí se s nimi efektivně pracovat – proto je
důležité, aby se žáci měli možnost učit z omylů, ale i ze správných kroků, které při analýze problémů
udělali.
Projektová metoda tedy nabízí velmi mnoho realizačních variant, nástrojů i výstupů. Co je tedy
charakteristické pro projektovou výuku?
→ je cílená, promyšlená a organizovaná
→ je intelektuální (teoretická) i ryze praktická
→ je tvořivá a reaguje na změny v průběhu projektu
→ komplexně ovlivňuje a rozvíjí žákovu osobnost
→ vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení
→ vyžaduje samostatnost a aktivitu žáka
→ je především „záležitostí“ dětí, pedagog vystupuje hlavně v roli konzultanta, partnera
→ nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu
→ má praktické zaměření a směřuje ke schopnosti využít nabytých znalostí a zkušeností v praktickém
životě
→ výsledný produkt projektu posiluje smysl učení, důležité je i vnímání (prožití) průběhu – procesu
učení
→ je založena na týmové spolupráci dětí
→ propojuje život školy se životem obce, širší společnosti
Pro přehlednost a efektivitu projektového učení nezapomeňte fotit, natáčet, prezentovat dílčí
výstupy projektu, průběžně hodnotit.
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Je dobré nechat žáky fáze svých projektů průběžně dokumentovat. Viditelné postupy ve vlastní práci
jsou jednak motivační, a jednak lze také snadněji předejít tomu, že by mohli na některý krok
zapomenout.
→ Vyžadujte od žáků, aby si dělali záznamy, co je třeba a co již bylo uděláno, zejména
u dlouhodobějších projektů.
→ Dokumentace by měla být viditelná a přístupná (např. arch balicího papíru na stěně,
nástěnka).
→ Formu dokumentace zvolte v závislosti na tom, jak jste projekt naplánovali – buď po
jednotlivcích (každý si odškrtává své), nebo po etapách projektu (celá skupina kontroluje splnění
úkolu).
→ Po každé etapě je užitečné udělat krátkou reflexi a hodnocení.
→ Tým si může určit funkci dokumentaristy (pro fotografie, videa a pro následné zpracování
prezentace).
Informace o tom, jak naplánovat a úspěšně zrealizovat projekt, naleznete v kapitole 3.

2.5. PROČ A JAK PLÁNOVAT – VIZE, STRATEGIE, PROGRAMY, PROJEKTY…
 PŘÍPRAVA PROJEKTU ANEB PLÁNUJEME
Máte nápady, které byste rádi zrealizovali? Nevíte, jak si jednotlivé postupy utřídit, na co všechno se
zaměřit? Jak jednotlivé kroky uspořádat za sebou a nic důležitého neopomenout? Než se
vrhnete do psaní strategie, programu nebo samotného projektu, přečtěte si pár slov o plánování
– procesu, který vám pomůže najít a udržet směr a připomene všechny dílčí důležité kroky vedoucí
k vašemu cíli.
 PROČ VLASTNĚ PLÁNOVAT?
→ Plánování umožňuje řešit situace dlouhodobé a složité, situace, které ovlivňuje řada faktorů
či na kterých se podílí větší počet lidí.
→ Plánování pomáhá držet se vytýčené cesty k danému cíli.
→ Plánování probíhá na různých úrovních – plánovat lze jednotlivé aktivity, celoroční činnosti
i dlouhodobé záměry na několik let.
→ Plánování je proces, při němž promýšlíme, jaké máme cíle a jakým způsobem jich chceme
dosáhnout.
 ZÁKLADNÍ FÁZE PLÁNOVÁNÍ
→ Vlastní plánování – postupné promýšlení procesu.
→ Realizace (naplňování) plánu – postup, jímž se snažíme dosáhnout daných cílů a naplnit
všechny body plánu.
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→ Evaluace (vyhodnocení) plánu – průběžné hodnocení a celkové vyhodnocení (ne)naplnění
jednotlivých bodů plánu.

Většinou se plánuje cyklicky – to znamená, že nelze očekávat, že po dokončení plánu projekt skončí. Zejména oblasti dotýkající se udržitelnosti (udržitelného rozvoje) by měly opakovaně střídat fáze
hodnocení stavu, plánování akcí, realizace a opět hodnocení – tento cyklus dobře ukáže, držíme-li
se stále zamýšleného, udržitelného směru.
 CITLIVÁ MÍSTA PLÁNOVÁNÍ
Plán by měl brát v úvahu reálné možnosti – jeho cíle by měly dosahovat výrazného zlepšení oproti
původnímu výchozímu stavu, ale nesmí být nesplnitelné.
Při plánování nesmíme zanedbat a podcenit kvalitu samotného procesu – bez „prožití“ procesu
(účasti na něm, promyšlení a ztotožnění se se závěry) osobami (dětmi i dospělými), kterých se plán
týká- bude výsledný dokument projektového záměru jen formálním „papírem“ a bude stěží
použitelný v praxi. Lidé, kteří mají k vzniklé situaci nebo problému nějaký vztah, by se plánování měli
účastnit od počátku. Měli by mít možnost vyjádřit svůj názor a plán ovlivnit. Týmová práce je
důležitým prvkem v procesu plánování.
 TYPY PLÁNOVÁNÍ
→ Dlouhodobé (strategické) vs. krátkodobé (operativní, akční)
→ Programové vs. projektové
Podle míry dlouhodobosti a konkrétnosti lze plánování rozdělit na dlouhodobé (strategické)
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a krátkodobé (operativní, akční). Dlouhodobé plány mívají obecnější charakter, akční plány naopak
obsahují konkrétní údaje (např. termíny, způsoby naplnění a konkretizuje odpovědné osoby).
Podle šíře témat, na která se zaměříme, lze plánování rozdělit na programové a projektové.
Program má širší záběr. Začíná u vize, má více cílů i více tematických oblastí. Projekt naopak začíná u
konkrétního problému nebo tématu. Má zpravidla jen jeden cíl, zato podrobné rozplánování
všech aktivit, zdrojů i detailní harmonogram.
Co patří do plánování programu:
→ Vize či globální cíl
→ Analýza současného stavu (např. SWOT - analýza silných a slabých stránek, příležitostí
a hrozeb)
→ Prioritní oblasti
→ Strategické cíle (v každé oblasti obvykle jeden)
→ Dílčí cíle
→ Indikátory
→ Opatření (postupy)
→ Aktivity (projekty)
→ Harmonogram
→ Zdroje (lidské, finanční…)
Kroky plánování projektu naleznete podrobně v kapitole 3.

2.6. FUNDRAISING
 CO JE TO FUNDRAISING
Přeložíme-li slovo fundraising doslova, znamená to získávání peněz. Pokud se díváme na obsah
aktivit spojených s fundraisingem je to především činnost spjatá s přesvědčováním potenciálních
dárců o tom, že my a naše činnost jsou důležité a že se do nich vyplatí investovat. Budeme-li o
fundraisingu hovořit s lidmi z byznysu, řeknou pravděpodobně, že se nejedná v podstatě o nic jiného
než marketing.
HLEDÁNÍ PODPORY, MOTIVACE K DÁRCOVSTVÍ
Základním předpokladem úspěšného fundraisingu je pozitivní myšlení. Správným východiskem je
najít sami pro sebe odpověď na otázku, proč je náš projekt důležitý, proč a komu je přínosný.
Nejdůležitější pak je, jaká je osobní motivace potenciálního dárce podpořit právě tento projekt.
Pokud chcete někoho přesvědčit, aby podpořil váš projekt, mělo by řešení problému, kterým se
zabýváte figurovat na předních místech žebříčku hodnot potenciálního dárce. Důležité je si uvědomit,
že v prvním plánu nezískáváme peníze, ale člověka.
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Stejně jako u marketingu, je důležité předtím, než začněte svůj projekt představovat, sami pro
sebe si zrekapitulovat jeho cíl a cílové skupiny, které budou mít z jeho realizace prospěch.
 ZDROJE PRO PODPORU ŠKOLNÍCH A KOMUNITNÍCH PROJEKTŮ
Uvažujete-li o potenciálních dárcích, můžeme je v prvé řadě rozdělit na ty, kteří mají nějaké
prostředky na podporu bohulibé činnosti vyhrazeny a ty, které je sice vyhrazeny předem nemají, ale
je možné je o daru přesvědčit. Kteří dárci mohou potenciálně patřit mezi podporovatele vašeho
školního projektu?
o

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Zde mohou patřit rodiče, lidé z obce, z regionu a všichni ti, kteří mohou mít na realizaci vašeho
projektu vlastní zájem. Co patří mezi hlavní motivační faktory individuálních dárců?
Může to být pocit užitečnosti, radost z dávání, naplnění společných cílů, osobní uspokojení, chuť
pomoci jiným, touha pomoci vyřešit problém, který trápí i je, nebo také osobní prospěch, pocit viny,
tlak okolí, nebo prostě jen to, že byl dotyčný/á požádán/a.
Další motivací může být to, že dar je odečitatelnou položkou od daňového základu.
Rozhodnete-li se pro váš školní projet oslovovat individuální dárce, rozmyslete si a připravte si:
→ koho a proč chcete oslovit,
→ vytvořte odpovídající sdělení „šité na míru“,
→ zvolte optimální způsob kdy, kde a jak potenciálního dárce oslovíte.
Bude jedině přínosem, pokud svou fundraisingovou kampaň podpoříte také odpovídající publicitou.
o

FIRMY

Potenciálními dárci pro váš školní projekt mohou být živnostníci a firmy z obce, popřípadě i větší
firmy z regionu, které by problém, jenž řešíte, mohl zajímat. Firmy vám mohou pomoci jak finančně,
tak materiálně nebo i dobrovolnou prací. Potřebujete-li například sazenice stromů, nebo lavičky
zkuste s dodavateli vyjednat individuální ceny.
Proč firmy poskytují své prostředky? Předně za firmami jsou také lidé, a třeba právě jejich dítě
chodilo do vaší školy. Mezi další motivy patří i to, že se snaží vylepšit svou image, chtějí podporu
dobré věci využít pro vlastní reklamu, nebo jsou spojovány s určitým tématem, jako třeba „ekologičtí
hříšníci“. Některé firmy mají své vypracované celé strategie společenské odpovědnosti. V nich se
systematicky věnují podpoře určité oblasti, jako je životní prostředí, vzdělávání, zdravotnictví apod.
Některé firmy mají vlastní grantové programy, nebo zřizují firemní nadace. Vyplatí se investovat čas
do hledání na webových stránkách firem.
o

OBEC

Je vhodné představit svůj projekt zastupitelům a hovořit zvlášť i s těmi, kteří mají na starosti životní
prostředí a školství. Větší obce pravidelně vyhlašují granty na podporu různých oblastí. Většinou
se otevírají na podzim.
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o

KRAJ

Každý kraj má stanoveny prioritní oblasti, ve kterých je možné podporu získat. Ucházet o podporu
pro váš projekt je možné v grantových soutěžích nebo prostřednictvím různých dotačních
mechanismů. Systémy se liší kraj od kraje. Je dobré sledovat webové stránky kraje a být v kontaktu s
úředníky odboru školství a životního prostředí.
o

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ A ZDROJE EU

Obdobně jako kraje, tak i ministerstvo a EU vypisují grantové a dotační programy zaměřené na
vzdělávání a udržitelný rozvoj. I tady doporučujeme sledovat webové stránky a kontaktovat pověřené
úředníky.
o

NADACE

Podporu pro realizaci školních projektů je možné také získat od některých nadací.

3. KROK ZA KROKEM PROGRAMEM ŠUŽ
V následující kapitole vás provedeme jednotlivými kroky programu, které je třeba postupně
realizovat, abyste se žáky vytvořili kvalitní komunitní projekt. Nejprve krátký přehled:
 Promyslete:
→ koho chcete do plánování a následné přípravy a realizace projektu zapojit,
→ jakého celku (obce či její části) se bude plánování týkat,
→ jaké plánovací techniky by bylo vhodné využít,
→ jak projekt zapadne do výuky, jaké jsou vaše vzdělávací cíle, a jak s ním budete ve výuce pracovat.
 Motivujte žáky a další partnery a dohodněte se s nimi o cíli a rozsahu plánování.
 Plánujte udržitelný rozvoj místa.
 Vyberte, zpracujte a realizujte projekt.

3.1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Termín komunitní plánování se do značné míry překrývá s termíny zapojování veřejnosti či
participace. Podstatné je, že za těmito všemi názvy zůstává jeden základní princip, a to potřeba
hodnotit promýšlet, plánovat a proměňovat podobu komunity v interakci všech jejich členů, ať už se
jedná například o zmíněný systém sociální péče, podobu návsi nebo systém třídění odpadů. Tato
potřeba byla „znovuobjevena“ právě v souvislosti s rozvíjením konceptu trvale udržitelného rozvoje.
Pokud přijímáme obecnou definici, že udržitelný rozvoj spočívá ve vyváženém rozvoji ekonomické,
ekologické a sociální složky prostředí, pak je to především zajištění dostatečného množství informací
o stavu konkrétní obce či města, které jsou podmínkou pro dosažení udržitelnosti.
Účast veřejnosti je tedy nezbytnou součástí jak sběru informací, tak i poskytování zpětné vazby o
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charakteru rozvoje daného místa. Obecně je zastáván předpoklad, že vyvážená míra podílu veřejnosti
na spolurozhodování o rozvoji obce posiluje vazbu občanů k obci a zajišťuje dlouhodobou podporu
realizované politiky nebo investice (soukromě či veřejné) či navržené koncepce (územního plánu
apod.). Sebevětší politická nebo finanční podpora projektu, dílčí politiky či koncepce, které nemají
podporu široké veřejnosti, nejsou efektivní a mohou se obrátit proti investorovi, případně vedení
obce. Myšlenka významu participace občanů je důležitá nejen v souvislosti s ochranou životního
prostředí. Participace, případně zavádění prvků polopřímé demokracie, je důležitá i ve vztahu k
udržitelnosti stávajícího rozhodovacího systému, a tedy snaze čelit nárůstu byrokratizace systému
veřejné správy. Myslíme-li na budoucnost dalších generací, nezbývá nám, než se učit více se podílet
na jejím vytváření a učit potřebným dovednostem také naše děti. K tomu škola dává výborné
podmínky. Škola je významným subjektem každé obce, a pokud si osvojí znalost komunitního
plánování, a jejích jednotlivých technik, může být jedním z iniciátorů i hybatelů dění v komunitě.
 TECHNIKY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Techniky komunitního plánování se dají rozdělit na dvě oblasti, informování veřejnosti a aktivní
zapojení veřejnosti do plánování či realizace záměru. Tyto oblasti se vzájemně obvykle prolínají
a informování veřejnosti probíhá paralelně s procesy plánování a připomínkování projektů.
 INTERNETOVÉ APLIKACE
Většina škol má dnes již svou vlastní internetovou stránku a v době velkého zájmu dětí o práce
s počítačem není problémem vytvořit k projektu internetovou prezentaci, která může plnit rovněž
roli sběru informací formou ankety apod.
 TISKOVINY, ČLÁNKY V MÍSTNÍCH MÉDIÍCH, LETÁKY APOD.
Žáci mohou využít také školního či místního obecního zpravodaje a v rámci výuky vyrobit informační
letáky, plakáty apod.
 MÍSTNÍ TELEVIZE, ROZHLAS
Škola prostřednictvím města a obce může využívat k propagaci projektu oblíbená a používaná
média - místní či regionální televizi a rozhlas dle místních možností.
 HAPPENINGY
Kulturními a společenskými aktivitami můžete vhodně a nápaditě upozornit na problémy, které je
třeba řešit.
 INTERAKTIVNÍ VÝSTAVY
Výstavy jsou podobně jako happeningy vhodnou příležitostí jak o vybraném tématu neformálně
informovat, a to formou, která je nenásilná, atraktivní a dává prostor pro kreativní ztvárnění řešeného problému.
 DOTAZNÍKY A ANKETY PRO RŮZNÉ SKUPINY VEŘEJNOSTI
Ankety a dotazníky jsou obvyklou metodou zjišťování názorů zainteresované veřejnosti.
 TVORBA VIZE KOMUNIT
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Je jedno až dvoudenní setkání určené pro širokou veřejnost, jehož cílem je promyslet budoucnost
obce v dlouhodobém horizontu ze všech aspektů a vybrat klíčová témata i možnosti jejich řešení.
 ŘÍZENÁ PŘEDSTAVIVOST O BUDOUCNOSTI MĚSTA
Tato metoda je založena na setkání, během něhož se účastníci ve své fantazii přenesou na základě
předčítaného textu do budoucnosti a do své ideální obce, či města. Následně účastníci malují tyto
své představu a diskutují o tom, jak se liší od současnosti a co se může v obci změnit.
 OBČANSKÉ MAPY
Vytváření komplexních či tematicky zaměřených map obcí, ve kterých obyvatelé zaznamenávají
místa, jež považují za významná, hodnotná a preferují jejich zachování, resp. rozvoj do budoucna,
případně tvorba map míst problematických a nebezpečných, je další z užitečných technik
komunitního plánování.
 PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ
Jde o předem připravené, strukturované a facilitované setkání zaměřené na již částečně zmapovaný
problém, ve kterém občané sami promýšlejí detaily řešení problému (řešení dopravní problematiky,
obnovy veřejného prostranství, využití obecní budovy apod.).
 STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY S OBYVATELI
Pro získání zpětné vazby, dobrovolníci s připravenými otázkami zaznamenávají odpovědi, podněty
a kritické připomínky obyvatel.
Využití jednotlivých technik, případně jejich kombinace, závisí zejména na velikosti obce a na typu
řešeného problému, na časových možnostech, které jsou k dispozici a na finančních, personálních
a materiálních zdrojích školy a jejích partnerů. Nastavit, vést a využít proces participace není
jednoduché a je vhodné jej realizovat nebo konzultovat se zkušenou organizací.

KRITÉRIA ÚSPĚŠNÉHO KOMUNITNÍHO PROJEKTU
Každý projekt komunitního charakteru je jiný a závisí na celé řadě faktorů. Jsou však určité zásady,
na které je dobré dbát. Níže zmíněná kritéria mohou sloužit jako vodítko pro vaše
úspěšné aktivity.
1. Do projektu jsou zapojeny všechny potenciální zájmové skupiny, tedy ti, kterých se projekt
nějak týká.
2. Existuje jasný a navenek prezentovaný plán komunikace s obyvateli, s jasnými termíny
významných událostí souvisejících s řešeným projektem.
3. Při komunikaci, informování a zapojení je využíváno různých způsobů oslovení veřejnosti
a různých technik komunitního plánování.
4. Realizátor (realizační tým) projektu je obeznámen s principy a metodikou komunitního
plánování, rozumí jim a je s nimi ztotožněn.
5. Participačnímu procesu je v nějaké formě přítomen externí konzultant s dostatečnou
zkušeností se zapojováním veřejnosti, s komunikací a s facilitací veřejných setkání.
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6. Občané se mají možnost v průběhu projektu dozvědět, jak se příprava vyvíjí a jak bylo s jejich
názory naloženo.
7. Při přípravě a realizaci projektu jsou v maximální možné míře využívány místní zdroje, firmy,
řemeslníci, materiály, technologie apod.
8. Administrativní proces je dobře propojený, pružný a akční. Existuje dobrá spolupráce mezi
iniciativní skupinou (např. nevládní organizací) a vedením obce.
9. Občané se podílí i na fyzické realizaci projektů.
10. Projekt obsahuje krátkodobé i dlouhodobé opatření, celkovou vizi i viditelné a hmatatelné
výsledky.
11. Projekt občany baví.
12. Je jasné, kdo a jak přebírá zodpovědnost za péči o výsledky projektu (následnou údržbu,
organizaci, financování apod.).
13. Projekt nepřímo vyvolá další aktivity.

3.2. MOTIVACE - KOHO A JAK ZAPOJIT
Realizace projektu nemůže zůstat jen na jednom byť sebešikovnějším a sebeschopnějším učiteli/
učitelce. Je potřeba sestavit tým a určit role a odpovědnosti. Program má jak vzdělávací, tak sociální
a komunitní rozměr. Důležité tedy je, aby mimo kolegů učitelů byli v týmu od počátku aktivně
zapojení žáci (s ohledem na jejich věková specifika) a ideálně i rodiče, případně další lidé z obce či
městské části, zástupci úřadů, spolků, nepedagogičtí pracovníci školy atp.
Nezapomeňte si také hned na začátku projektové přípravy nechat záměr schválit a projednat s
vedením školy, a pokud je to třeba, tak v průběhu příprav také zahájit jednání s obcí!
Je žádoucí obklopit se různými lidmi, vytvořit pestrý tým, který se bude na plánování a projektu
podílet (dle svých možností, třeba jen v některých dílčích částech). Lidé z týmu mohou přinášet
náměty, zkušenosti a odlišné pohledy („víc hlav víc ví“), zastanou také část práce a významně tak
pomohou posouvat celý projekt ke zdárnému cíli. Projektový tým (užší či širší) je hnacím motorem,
který leckdy zvládne zdolat i nečekané překážky, které se objeví.

Oslovte žáky a kolegy, zapojte vedení školy i nepedagogické pracovníky, informujme
zastupitelstvo a veřejnost, prezentujme svou činnost v místních médiích. Nebojme se o sobě
dávat vědět!
Jak tedy do projektu a do dění kolem něj zapojit žáky, kolegy i širokou veřejnost? Jakým způsobem a
v jakých krocích? Několik tipů a nástrojů pro motivaci žáků či vtažení partnerů do projektu naleznete
níže.

Žáci
Zapojte je do projektu hned od počátku. Pro žáky je velmi důležitý a motivační moment, že jsou
v projektu vnímání jako partneři, jen tak budou mít pocit, že je to jejich projekt, jejich práce a budou
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aktivní nejen při plánování, ale i při realizaci. Dejte žákům možnost vyhledávat náměty, vyjadřovat se
k aktuálnímu problému i navrhovat řešení. Výsledky jsou mnohdy velmi překvapivé!
 Rozdělte úkoly a zodpovědnosti
I toto je součástí motivace. Mějte na paměti, že na práci nejste sami, zeptejte se žáků, co si vezmou
na starost, jak si rozdělí úkoly. Buďte spíše průvodcem, moderujte, než abyste přikazovali a
rozdělovaly úkoly bez diskuse (to platí i s kolegy a vedením školy. Pokud se vám podaří získat ještě
někoho dalšího, bude to velká výhra. Můžete projekt využít k propojení výuky, posílení vztahů mezi
učiteli při společném plánování, diskusi a následné realizaci).
 Vycházejte ze silných a slabých míst třídy či skupiny, se kterou budete pracovat
Potřebujete něco zlepšit i ve vztazích ve třídě? Plánování a realizace projektu je velkou příležitostí.
Dejte příležitosti, využijte potenciál a hlavně žáky nepodceňujte. Budete překvapeni, co všechno jsou
schopní zvládnout.
Práce na skutečném projektu a podíl na řešení skutečného problému je pro žáky velmi cennou
zkušeností do života, dává jim možnost zkusit si vše prakticky a tím rozvíjí jejich kompetence.
Ideálním nástrojem, jak žáky vtáhnout do dění, je například tematický výukový program. Škola pro
udržitelný život nabízí výukový program založený na místně zakotveném učení, který se zaměřuje na
konkrétní prostor (sociální, kulturní i geografický) v okolí školy či v obci, na jeho zmapování, nalezení
míst, která „pálí“ a na jejich možné řešení. Žáci se tak stávají aktivní součástí projektového týmu, řeší
skutečné věci a mají možnost setkat se s veřejností, se zástupci obce a dalšími skupinami lidí. V praxi
se ukazuje, že se tyto činnosti velmi dobře odráží i na studijních výsledcích žáků, a v praktických či
komunikačních činnostech mají možnost vyniknout i ti žáci, kterým se studijně příliš nedaří.
Náměty na konkrétní motivační aktivity zaměřené na místo a udržitelný rozvoj naleznete níže
v kroku „Motivace“.

Pedagogický sbor a další pracovníci školy
Ve škole je dobré oslovit a vtáhnout do dění aktivní a ochotné kolegy, kteří vnášejí do projektu nové
nápady nebo spolupracují na konkrétních úkolech (i jeden kolega zapojený do projektu je úspěch).
Mohou být buď aktivními členy projektového týmu, starat se například o PR projektu,
fotodokumentaci a podobně, či jen pomáhat s plněním aktivit se žáky ve svých třídách. Připomeňte
jim, že i dílčími aktivitami se žáky (například v rámci výukového programu, či následně při konkrétních
pracích na projektu samotném) naplňují výstupy ŠVP – není to tedy „práce navíc“. V neposlední řadě
se také o jejich práci na projektu dozví veřejnost prostřednictvím různých médií.
Realizace komunitního projektu může vést k pozvednutí prestiže a jména školy v obci, což je jednou
z hodnotných odměn a dlouhodobým přínosem jak pro školu, tak pro obec.
Podpora vedení školy je více než nutná, jen s obtížemi lze pracovat na projektu, který vedení školy
neschválí. Jako motivace zde jistě dobře poslouží to, že díky realizaci projektu může stoupnout právě
prestiž školy, dojít ke zviditelnění školy v místě a k navázání kontaktu s místními podnikateli či
spolky, které mohou být pro chod školy velmi zajímavé i po ukončení projektu.
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Nezapomínejte ani na nepedagogickou část kolektivu – například školník může zastat spoustu
praktických věcí spojených s projektem i s jeho následnou údržbou, kuchařky vám zase mohou
pomoci s dobrotami na kulturní akci pro veřejnost.

Rodiče
Rodiče se obvykle podaří dobře zapojit přes žáky. Samozřejmě záleží na tom, kde je škola situovaná a
jaké faktory ovlivňují možnost navázání spolupráce (malá obec – „rodinné“ prostředí, velké město –
jistá míra anonymity, spádová/střední škola – rodiče nebydlí v místě …). Možností, kdy lze rodiče
oslovit, je několik – například na třídních schůzkách, na kulturních akcích školy, na besedách se
zajímavým tématem a podobně. Přes žáky můžete poslat domů rodičům jako domácí úkol např.
anketu. Ta musí být jasná a stručná, obsahovat dobře formulované otázky vzhledem k tomu, co
potřebujeme aktuálně zjistit. Nezapomeňte se jich zeptat i na ochotu a způsob zapojení do plánování
či příprav a realizace projektu.
Na rodiče mysleme i ve fázi, kdy budeme například připravovat slavnostní otevření projektu. Rodiče i
prarodiče se rádi přijdou podívat na výsledky práce dětí a jsou pro jejich úspěch ochotni leccos učinit.
Někteří rodiče se dokonce aktivně zapojí do příprav a třeba upečou něco dobrého!

Spolky, podnikatelé
Místní spolky a podnikatelé nám mohou velmi pomoci a usnadnit práci na projektu, na kterou sami
nestačíme (hasiči s odvozem či likvidací materiálu, specializované spolky s přednáškami či besedami k
tématům spojeným s projektem, podnikatelé finančním či materiálním darem a podobně). Výhodou
je, je-li místním podnikatelem či členem spolku někdo z rodičů. Mnohdy také samy spolky mohou mít
prospěch ze změny v místě – například nově vzniklé místo, kde se mohou scházet. Při oslovování jim
můžeme nabídnout jejich zviditelnění prostřednictvím médií, propagaci jejich činnosti, v případě
finančního či materiálního daru budou zmiňováni jako sponzoři a škola jim tímto udělá velkou službu
v oblasti PR. Občas firmy naopak medializovat nechtějí, proto si tuto otázku s nimi předem
vyjasněme. Finanční dar si také mohou odečíst z daní.
Zapojte do oslovování spolků a firem v obci žáky – vyzkouší si jednání v reálné situaci a procvičí své
komunikační schopnosti.
Důležité je dopředu si přesně připravit, jakou formou budeme koho oslovovat (osobně, telefonicky,
emailem), dále stručný popis projektového záměru, jaké požadavky chceme komu předložit a
nakonec co můžete nabídnout na oplátku. Do komunikace se spolky či firmami se nebojme zapojit i
žáky – někteří mají výborné komunikační schopnosti a umí věc skvěle prodat a odprezentovat. Je však
dobré a návštěvu se žáky předem natrénovat. Také je vhodné návštěvu žáků v konkrétních firmách
předjednat. Někdy se totiž stane, že se žáci v akci „zaleknou“ a těžko se vyjadřují, což může některé
firmy odradit. Důležité je také připravit žáky dopředu, že ne u všech dveří uspějí.

Představitelé obce a úřadu
Velmi strategické pro podporu projektu je navázat komunikaci s místními zastupiteli a pracovníky
městského či obecního úřadu. Projekt mohou formálně podpořit a zaštítit, zveřejnit informace na
webových stránkách obce, či nabídnout podporu ve formě prací technických služeb.
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Hodnotné je zorganizovat setkání s žáky, kteří zastupitelstvu představí projektový záměr. Z hlediska
propagace projektu má pak velkou váhu to, že se o projektu diskutovalo i se zastupiteli, a že projekt
má jejich podporu. Zastupitelé nám také mohou přispět cennými nápady či radami.
Dobrým argumentem, který může pomoci získat obec a zastupitele na naši stranu je prevence
negativního chování dětí a mladistvých, získání partnera pro zlepšování obce, zvýšení aktivity
místních a budování vztahu mladých lidí k obci. V neposlední řadě se zastupitelé na veřejnosti jistě
rádi ukáží ve spojitosti se žáky!

3.3. MAPOVÁNÍ
Zkuste provést průzkum problémů, které by bylo žádoucí řešit nejen mezi kolegy, ale i mezi žáky ve
škole, případně mezi rodiči, občany apod. Nemusíte do přípravy zapojit celou školu, ale průzkum ve
větší skupině je jistě žádoucí pro to, abyste posbírali co nejvíce nápadů a námětů.
Průzkum může být zaměřen na:
 Sběr problémů, které školu/obec trápí
Nechte se inspirovat. Možná máte v hlavě již nějaký nápad, ale třeba zjistíte, že jsou ve škole/obci
daleko větší problémy, které můžete pomoci řešit.
 Výběr projektu, který budete realizovat
Pokud již máte soubor problémů sepsaný z předchozích let nebo jste je vymysleli s kolegy, nechte
vybrat žáky/občany, který z problémů by byl nejžádanější řešit.
 Mapování ochoty pomoci mezi rodiči/veřejností
V rámci mapování můžete také provést průzkum toho, jak by se mohli zapojit rodiče či ostatní
veřejnost. Neváhejte se např. v dotazníku zeptat, jestli vám přispějí finančně, materiálně, prací či
jinak.
Náměty na aktivity:
•
•

•
•
•
•

Vnímání místa a jeho reflexe – např. hledání slov, která vystihují místo, a z nich složená
báseň o místě, sbírání a zachycování zvuků, barev, pohledů.
Jaké je místo, které pozorujeme – učitel může připravit pracovní list s přívlastky, z nichž
účastníci vybírají ty, které podle nich místo nejlépe vystihují (například „rušné – živé – klidné
– ospalé“, „ošklivé – nepříliš vzhledné – pěkné – nádherné“, „velmi pestré – vcelku členité –
jednotvárné“). Vzájemně pak svůj dojem z místa diskutují, hledají, v čem se shodli, jaké
mohou být příčiny, co by s tím chtěli dělat atd.
Brainstorming - „Jaké vlastnosti má udržitelné město?“ „Jaké vlastnosti má udržitelná
obec/komunita?“ „Co je komunita?“ a podobně.
Vyhledávání a prezentace starých fotografií, map a záznamů.
Zkoumání místa – jak se v místě změnily například lesy, cesty, voda, louky (pozorování
v terénu a porovnávání se starými mapami a fotkami).
Vytváření různých mapek, plánků a seznamů charakteristik místa.
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Zajímavou motivační aktivitou vedoucí k prvnímu přemýšlení o místě, kde žijeme a trávíme
čas, může být Mapa v pohybu.

Mapa v pohybu
Věk: 1.–9. třída ZŠ
Délka trvání: 15–30 minut
Místo: uvnitř
Pomůcky: běžné vybavení třídy (židle, stoly, skřínky, atd.), mapa obce
Použijte vybavení třídy – stoly, židle, tabule, atd. Nechte žáky rozmístit nábytek po třídě tak, aby představoval
konkrétní části a významné prvky vašeho města: továrna, vilová čtvrť, hřiště, a podobně. Při vytváření
prostorového modelu obce/místa může žákům napomoci vystavený nákres či mapa. Klaďte jim otázky jako: Kde
bydlíte? Kde trávíte svůj volný čas? Kam se bojíte chodit? Děti odpovídají na otázky tím, že se přesunují
z jednoho místa na druhé. Pak diskutují s učitelem, proč si vybraly právě tuto lokalitu.
Vytipovaná zajímavá místa můžete zapisovat na flipchart nebo vyznačovat do mapy.
Příklady otázek:
Kde bydlíte? Kde byste chtěli bydlet?
Kde trávíte svůj volný čas? Kde byste rádi trávili nejvíce svého času?
Která je podle vás nejproblémovější lokalita ve městě a proč?
Které místo je pro vás nejsympatičtější a proč?
Kam vám rodiče zakazují chodit a proč?
Kde je vaše oblíbené/příjemné místo?
Které místo vám připadá nepříjemné, ošklivé?
Které místo vám připadá tajemné?
Které místo je podle vás nebezpečné?
Kde se scházejí lidé? Kde se scházejí senioři? Kde mládež? Kde maminky s dětmi?
Které místo je pro vás důležité/významné?
Chcete-li vést aktivitu spíše na osobní rovině, rozdejte žákům mapky místa a nechte je odpovědi individuálně
zakreslovat. O konečný výsledek se pak opět můžete společně podělit.

Zdroje dalších tipů: Vnímejme přírodu všemi smysly (Witt, 2008), Učíme se dobře rozhodovat
pro budoucnost (Clark, 2010), Za jeden provaz (kolektiv autorů, 2010)

3.4. GENEROVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ V OBCI
Po té, co jste důkladně zmapovali místo/obec je důležité vygenerovat místa, která jsou
problematická, případně si z nějakého důvodu zaslouží pozornost. Vše si důkladně sepište a rozdělte
do skupin např. dle závažnosti, finanční náročnosti apod. Vaše poznatky neváhejte předat obci, které
ty nejpalčivější problémy může zapracovat do plánu rozvoje města či do strategického plánu.
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Promyslete:
Jaké problémy v obci nebo škole vidí žáci, učitelé, rodiče či další skupiny obyvatel?
Existuje již nějaký plán rozvoje nebo strategický plán obce?
Shoduje se s vašimi zjištěními? Jaká témata se v něm objevují, co se řeší v diskusích či anketách
v místním tisku, na internetové stránce obce, co řeší zastupitelstvo a starosta/ka?
Tipy:
Uspořádejte anketu ve škole a mezi rodiči!
Uspořádejte plánovací odpoledne, nebo brainstorming s dětmi ve škole, s rodiči, vedením obce atd.!

3.5. VÝBĚR PROBLÉMU A PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
Zvažte, jak můžete zapojit žáky, rodiče a další partnery v obci do demokratického procesu výběru
problému a jeho řešení. Při výběru je třeba upozornit na určitá omezení či potřeby, které by měly být
zohledněny.
 Finance
Uvědomte si, že i když jsou některé problémy velmi závažné, jejich řešení může být také velmi
nákladné a pokud obec nepřislíbí finanční pomoc, nezaváže se ke spolupráci, nebudete schopni je
vyřešit. Proto zvažte, jestli se i přes to do řešení takovéhoto problému chcete pustit a např. rozdělit
řešení do několika etap nebo jestli se pustíte do něčeho „menšího“.
 Možnosti školy
Mimo financí mohou hrát roli i další faktory, například personální, časové (vytíženost pedagogů,
útlum činnosti školy v období prázdnin atd.), ochota spolupracujících organizací a institucí apod.
 Potřebnost
Můžete mít v hlavě již nějakou představu, jaký problém a jak řešit, ale nakonec se ukáže, že se o
problém vlastně nejedná a že vaše úvahy nešly úplně správným směrem. Nebojte se toho, zůstaňte
otevření, vyslechněte si názory žáků (případně dalších zapojených), ale vždy mějte na paměti, že by
řešení mělo mít dopad na co největší cílovou skupinu.
 Přesah vně školy
Pokud budete chtít realizovat projekt v rámci programu Škola pro udržitelný život, nezapomínejte, že
jednou ze základních podmínek je přesah vně školy. Znamená to, že z výsledků projektu musí mít
prospěch (musí sloužit) i veřejnost.
 Další kritéria
Samozřejmě si můžete stanovit i další kritéria, dle kterých budete vybírat, nenechte se omezovat, jen
mějte vždy na paměti, že komunitní projekt děláte nejen pro sebe, ale i pro ostatní.

39

A co dál?
Po té, co se vám podaří vygenerovat problém, kterým se budete chtít zabývat, je třeba specifikovat
také projektový záměr. Nebojte se toho, že řešení problému je příliš nákladné, či časově náročné
apod., projekt můžete rozdělit do několika dílčích etap, které budete realizovat postupně.
Podrobněji viz níže.
Praktické rady a tipy:
Není třeba dělat složité aktivity, stačí jednoduché věci, a pokud budete chtít pracovat s problémy
dále, zkuste zapojit obec – lidi např. internetovým hlasováním. Takže jak na to? Výběr můžete
provést několika způsoby, např.:
•

•

•

Sepište vygenerované problémy na tabuli, flipchart či dejte seznam do místních novin a
nechte žáky, případně další zájemce vybrat tak, že k preferovanému problému udělají
puntík, čárku či křížek. Pak už stačí jen sčítat.
Sezvěte zájemce na jedno místo a společně vyberte problém, kterým se chcete zabývat např.
tak, že lidé napíší své preference na lepící lístečky, které můžete různě posouvat dle potřeby
(zadaných kritérií, finančních možností, plánů obce apod.).
Vyzkoušejte sofistikovanější metody. Na internetu můžete stáhnout a vyzkoušet hlasovací
systém DEMOKRACIE 2.1 zdarma - http://news.d21.me/cs/.

3.6. PLÁNOVÁNÍ A PSANÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU


CO JE TO PROJEKT

Je možné nalézt nejrůznější definice projektu:
„Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu.“
„Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení
a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení
daných časem, náklady a zdroji.“
Základní otázky při plánování projektu však vždy znějí: Co, kdy a za kolik.
To, co odlišuje projekt od procesu, například fungování školy, je jeho unikátnost a dočasnost.
Při plánování každého projektu je třeba zvážit a stanovit jeho:
→ cíl,
→ zdroje pomocí kterých bude realizován,
→ čas, ve kterém je třeba odevzdat hotový produkt,
→ náklady, tj. rozpočet projektu,
→ rizika, resp. stanovení postupů, jak se jim vyhnout,
→ omezení, která budou projekt ovlivňovat.
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 Pusťte se do toho
→ Naformulujte pečlivě svůj projektový záměr
Jaký bude dopad řešení problému pro obec a pro školu? Jaká konkrétní změna nastane díky realizaci
projektu? Jak se změní životní prostředí, život v obci a vztahy v ní, jak bude fungovat spolupráce
různých partnerů? Jaký užitek bude mít obec z projektu, kolik občanů se do projektu zapojí?
→ Zformulujte jasně měřitelné cíle
Váš projekt by měl mít jeden hlavní a řadu dílčích cílů. Cíle projektu je třeba nastavit tak, aby byly
splnitelné a dosažitelné. Je potřeba také stanovit a popsat, jak bude dosahování dílčích cílů
monitorováno a měřeno.
→ Výstupy
Popište,
co
nového
bude
vytvořeno,
co
díky
realizaci
projektu
vznikne.
Nezapomeňte napsat, čím bude realizace přínosná pro výuku ve škole, pro žáky, školu, místní
komunitu a celou obec. Jak se díky projektu zlepší životní prostředí v obci? Víte, jak budete své
záměry
měřit?
→ Aktivity
Naplánujte všechny činnosti, které bude potřeba realizovat, aby zamýšlené výstupy opravdu
vznikly. Naplánujte, kolik osob, žáků, učitelů a dalších partnerů bude v průběhu projektu prakticky
zapojeno (včetně přípravy, plánování a realizace). Rovněž specifikujte, jakým způsobem a v jaké
oblasti (finance, práce, plánování…) se zainteresované osoby budou na realizaci podílet? Co zvládnete
svépomocí, a kdy bude potřeba odborné firmy?
Nezapomeňte aktivity rozvrhnout v čase s ohledem na školní rok i další plánované aktivity školy
a roční období. Co udělat nejdříve a co potom? Sestavte podrobný časový harmonogram. Čím lépe
a realističtěji promyslíte harmonogram v době přípravy, tím lépe a snadněji se vám bude projekt
realizovat. Při realizaci nezapomeňte na průběžný monitoring a kontrolu.
→ Rozpočet
Připravte rozpočet projektu vázaný na jednotlivé plánované aktivity. Nezapomeňte na jednotky
a počet jednotek každé položky rozpočtu, například hodin práce, kusů zakoupených rostlin apod.
Rozdělte rozpočet na položky, jejichž úhradu žádáte od poskytovatele dotace a ty, které zamýšlíte
hradit z vlastních zdrojů. Naplánujte finanční toky s ohledem na zdroj dotace a vlastní zdroje.
→ Udržitelnost
Rozmyslete si, jak bude zajištěna následná péče o realizovaný projekt. Jak budou zajištěny zdroje
na údržbu a další rozvoj. Kdo se bude o realizovaný výstup starat a pečovat? Jaké bude případné
pokračování?
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Praktické rady a tipy
→ Nechte si na přípravu projektového záměru dost času.
→ Zapojte do plánování a psaní projektu kolegy učitele i žáky.
→ Opisujte. Podívejte se, zda v daném dotačním titulu neuspěl již podobný projektový
záměr a nechte se inspirovat.
→ Konzultujte projektový záměr s někým zkušeným, kdo již podobný projekt připravoval.
→ Než projekt odevzdáte, požádejte někoho, kdo nebyl do přípravy zapojen, o zpětnou
vazbu.

4. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
PŘÍKLAD Y DOBRÉ PRAXE REALIZOVANÉ NA ŠKOLÁCH V MINULÝCH LETECH
1) Školní zahrada – odpočinková zóna pro nejmladší obyvatele sídliště Kunratická
Základní škola Liberec
Veřejná prostranství
Projekt dětského hřiště na školní zahradě nabídl řešení pro maminky malých dětí, které
nemají v okolí svého bydliště hygienicky zabezpečené podmínky pro dětské hry. Prostor
lze využít k setkávání školy s rodiči a k organizaci netradičních, reprezentativních forem
setkávání. Zároveň je součástí dlouhodobého řešení využití školní zahrady pro výuku a
relaxaci žáků.
2) Školní zahrada – přírodní učebna
Základní škola a Mateřská škola Jakubov
Odpady
Na školní zahradě vznikla komunitní kompostárna, kterou místní žáci se svými rodiči
oddělili od stávající školní zahrady výsadbou dřevin. Cílem bylo naučit místní obyvatele
správné nakládání s odpady a zamezit vzniku divokých skládek. Zároveň v zahradě
vytvořili místa ke hrám a ke zkoumání přírody.

3) Jezírko kolem dokola
Základní škola a Mateřská škola Lobodice
Voda
Jezírko již ve školní zahradě existovalo, bylo ale nevhodné umístěné na celodenním
slunci, nedostatečná byla i rozmanitost rostoucích pobřežních a vodních rostlin. Také
jeho okolí nebylo dořešeno. Za aktivní spolupráce žáků s občany se podařilo všechny tyto
nedostatky napravit a prostorná zahrada dnes poskytuje příjemné relaxační místo pro
každého návštěvníka.
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4) Z.E.B.R.A. – Zodpovědnost existuje, bravo rozumné aktivitě!
Základní škola a Mateřská škola Bohumín
Doprava
Projekt řešil problémovou dopravní situaci u školy, která se nachází u frekventované
komunikace v blízkosti centra města. Ve spolupráci s bezpečnostními složkami,
zřizovatelem školy a rodiči, přispěla škola tímto projektem k vytvoření bezpečnostních
preventivních prvků na komunikaci před školou, které zvyšují bezpečnost pohybu chodců
na vozovce.
5) Naučná stezka ve Studenci
Základní škola a Mateřská škola Studenec
Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví
Projekt byl součástí komplexního areálu environmentální výchovy v okolí školy v podobě přírodní
učebny, arboreta a naučné stezky. Ta navazuje na přírodní učebnu a umožňuje EV ve výuce
formou praktických činností (čištění budek, přírodní laboratoř u čističky odpadních vod) i
vědomostních a zážitkových stanovišť (stará řemesla, minerály našeho kraje, senzorium). Tento
areál slouží také jako klidová a vzdělávací zóna pro veřejnost.

6) Termoventily ozeleňují město
Základní škola a Mateřská škola Jílové
Energie

Budova školy byla energeticky velmi neúsporná. Instalací termoventilů ušetřila škola za
rok 20 000,- Kč, které využila na ozelenění místa v centru města. Tím prakticky
ilustrovala, že šetřit energií se jednoznačně vyplatí.

7) Pozor, mina!
Základní škola Vrchlabí
Odpady

Žáci zmapovali vybrané problematické území a s pomocí pejskařů vytipovali místa, na
která byly později umístěny koše na psí exkrementy. Na problém neuklizených psích
výkalů poukazovali během celého roku různými akcemi. Zároveň proběhla osvěta žáků
prvního i druhého stupně v péči o psa a zodpovědnosti za něj.

Další příklady dobré praxe lze nalézt na www.skolaprozivot.cz.
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5. ZAJÍMAVÉ TIPY
 Participativní rozpočet
Participativní rozpočet (dále PR) je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci
kterého mohou obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, obce, města) či členové komunity
(veřejné/neveřejné instituce apod.) diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu resp. o jeho
výdajové nebo příjmové stránce. Další informace naleznete na www.participativnirozpocet.cz
 DEMOKRACIE 2.1
Demokracie 2.1 (D21) je univerzální hlasovací systém, který zásadně mění kolektivní rozhodování.
Hlasování pomocí D21 vede k mnohem efektivnějším výsledkům a zásadně zvyšuje sociální užitek
volby – více lidí je spokojeno s výsledkem. Více naleznete na news.d21.me

6. KONTAKTY
Webové stránky programu
www.skolaprozivot.cz
Webové stránky realizátora programu:
www.sever.ekologickavychova.cz

Národní koordinátor
SEVER
Anna Čtvrtníková
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
mobil: 739 203 211
anna.ctvrtnikova@ekologickavychova.cz
http://sever.ekologickavychova.cz

39

Krajští koordinátoři

Jihočeský a Plzeňský kraj
Centrum ekologické a globální
výchovy Cassiopeia – ZČ HB Forest
Erika Kotasová
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
mobil: 728 858 868
kotasova@cegv-cassiopeia.cz
http://www.cegv-cassiopeia.cz

Jihomoravský kraj

Liberecký kraj
Středisko ekologické výchovy Divizna
Lucie Hegrová
Masarykova 1347/ 31, 460 01 Liberec 1
telefon: 482 712 982
hegrova@zooliberec.cz
http://www.zooliberec.cz/divizna

Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání
Zdeňka Jičínská
Lipka – pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683
04 Drnovice
telefon: 517 385 429
mobil: 736 473 849
zdenka.jicinska@lipka.cz
http://www.lipka.cz

Královéhradecký a
Pardubický kraj
Středisko ekologické výchovy SEVER
Karin Kvasničková
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
mobil: 734 310 965
karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz
http://sever.ekologickavychova.cz

Olomoucký a
Moravskoslezský kraj
ČSOP – RS Iris
Eliška Kulhavá
Husovo náměstí 67, 796 01 Prostějov
mobil: 603 298 039
iris@iris.cz
http://www.iris.cz

Středočeský kraj
Sdružení Tereza
Marie Krausová
Haštalská 17, Praha 1
telefon: 224 816 868
mobil: 777 659 597
maruska22483@gmail.com
http://www.terezanet.cz
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Kraj Vysočina
Chaloupky o.p.s.
Alena Tomandlová – Ruxová
Ostrůvek 288/2, Velké Meziříčí
telefon: 567 211 467
mobil: 731 440 924
alena.ruxova@chaloupky.cz
http://www.chaloupky.cz

Ústecký a Karlovarský kraj
Středisko ekologické výchovy SEVER
Martin Vlček
Na Valech 53, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 734 838
martin.vlcek@ekologickavychova.cz
http://www.sever.ekologickavychova.cz

Zlínský kraj
ALCEDO – Středisko volného času
Vsetín
Jaroslav Hlinský
Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín
telefon: 571 424 077
mobil: 736 761 327
jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz
http://www.alcedo-vs.cz
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