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Co je Škola pro
udržitelný život
Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který podporuje školy, aby prakticky přispívaly ke zlepšování životního
prostředí a kvality života ve svém okolí, své obci. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé, veřejnost a organizace konkrétně podporují udržitelný rozvoj v místě. Žáci se zároveň učí důležitým praktickým dovednostem pro život.

Myslíme si, že:
→ Rozvoj měst a obcí by měl být udržitelný – tedy s ohledem
na místní tradice a historii, ekologicky, sociálně i ekonomicky
odpovědný.
→ Je důležité podpořit zájem dětí i dospělých o zapojování do
veřejného života, protože udržitelný rozvoj místa je možný
pouze tehdy, pokud se v něm angažují lidé, kteří v místě žijí.
→ Škola hraje v životě obce nezastupitelnou roli, a proto se
může stát iniciátorem procesů v komunitě.
→ Při práci na praktických místních projektech se posiluje
vztah žáků k místu a učí se efektivněji než při teoretické
výuce.
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Jak se stát Školou
pro udržitelný život
Každá základní nebo střední škola se může stát Školou pro udržitelný život!
Žáci těchto škol spolu s dalšími partnery z obce přemýšlí
o tom, co mohou udělat pro rozvoj své obce nebo okolí
školy. Spolu pak postupně realizují navržené změny
a tím mění místo, kde žijí a studují k lepšímu.

Jak se zapojit do sítě
Škol pro udržitelný život?
1

Do plánování musí být zapojeni zástupci všech níže
uvedených skupin:
→ Žáci
→ Pracovníci školy
→ Veřejnost
→ Vedení obce
→ Další relevantní partneři
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Zpracování konkrétního projektu

Účast na semináři

Škola vyšle jednoho nebo více pedagogů na seminář
k programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). Zde se
učitelé dozvědí o programu ŠUŽ, metodě místně zakotveného učení a připraví se na plánování udržitelného
rozvoje místa se žáky a komunitou. Zároveň se seznámí
s tím, jak naplánovat konkrétní projekt.

Jeden z projektů ze zásobníku nakonec učitel se žáky
rozplánuje podrobněji.
Po splnění všech předchozích kroků již nic nebrání zařazení školy do sítě Škol pro udržitelný život!
A co dál? Nyní již nebrání nic tomu, abyste společně s dalšími partnery z obce začali postupně realizovat navržené
změny.

2 Vize a plánu udržitelného rozvoje obce či okolí
školy
Žáci a dospělí společně přemýšlí o tom, jakou obec mají
dnes, jakou by si přáli v budoucnu a co pro tuto změnu
mohou udělat oni sami. Výsledkem plánování je vznik
Vize a plánu udržitelného rozvoje obce či okolí školy.
Ten obsahuje zásobník komunitních projektů, kterými
chce škola ve spolupráci s partnery v budoucnu přispět
k udržitelnému rozvoji obce.
Plánování má jasnou logickou linku.
Účastníci plánování:
→ Posoudí současný stav místa
→ Popíší svou vizi ideální budoucnosti místa
→ Srovnáním identifikují problémy/potřeby
→ Navrhují řešení
→ Vytvoří zásobník nápadů/projektů
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Co získáte
zapojením do sítě
Škol pro udržitelný život
Vzdělávání učitelů

Titul, kterým se můžete pochlubit

Vstupní seminář je akreditovaný MŠMT (DVPP). Zapojeným školám také výlučně nebo přednostně nabízíme
možnost účastnit se dalších doplňujících akcí – konference, exkurze, školení.

S udělením certifikátu je spojena také prestiž školy.
S titulem se můžete pochlubit před rodiči, zřizovatelem
i veřejností. Škola má k dispozici nejrůznější propagační
předměty ŠUŽ, její aktivity prezentujeme na webu www.
skolaprozivot.cz, v interaktivní databázi, v tiskových
zprávách a dalších propagačních materiálech.

Metodickou a konzultační pomoc
K dispozici jsou vám krajští koordinátoři i národní tým
ŠUŽ, kteří vám pomohou a poradí nejen s tvorbou Vize
a plánu, ale i během plánování a realizace projektu.
V případě potřeby školu navštíví, poskytnou potřebné
kontakty a informace.
Metodické materiály
Školám zapojeným do programu jsou k dispozici různé
metodické materiály. Například kniha Učíme se dobře
rozhodovat pro budoucnost, metodika programu s názvem Za jeden provaz či brožurky s příklady dobrých
praxí – realizovaných projektů škol z let minulých.
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Možnost získat peníze na své projekty
Výhradně pro školy v síti ŠUŽ vyhlašujeme zpravidla
každoročně výzvu k podání nabídek, v níž mohou získat
prostředky na projekty, které mají ve svých zásobnících.
Nepravidelně rozdělujeme i peníze příležitostných dárců.
Aktuální informace
Školy v síti jsou o aktuálním dění v programu i mimo něj
informovány čtvrtletním newsletterem. Ten obsahuje také
nejnovější nabídky a grantové příležitosti v oblasti EVVO
a komunitní role školy. Dále pracujeme pro naše školy na
přenosu domácích i zahraničních zkušeností a příležitostí,
překládáme publikace, zveme zajímavé hosty.
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Na cestě
k úspěšnému projektu
Mnohé školy zapojené do sítě Škola pro udržitelný život již
uskutečnily svá plánování a komunitní projekty. Pojďme
se poučit z jejich zkušeností. Jaké jsou nejčastější nástrahy při plánování a realizaci a co naopak dobře funguje?
Zapojme lidi od začátku
Jestliže člověk může projekt ovlivnit už ve fázi plánování,
je pravděpodobnější, že se s projektem ztotožní a bude
se na něm chtít podílet i nadále. Vyslechnout názory
a nápady ostatních může být náročné, ale realizaci projektu to velmi prospěje.
Nebojme se udělat první krok
Pokud se pouštíme do komunitních projektů poprvé,
dejme si reálné cíle. Není nutné, aby naše komunitní
plánování mělo hned 100hlavou účast, dobře se dá začít
i s 10 lidmi. Partnerství i zkušenosti se rozvíjejí postupně, stejně jako povědomí o našich aktivitách.
Začněme i s málem
Někdy nám může připadat, že na svůj záměr nemáme
dost sil, peněz nebo zkušeností. V tom je kouzlo komunitních projektů. Všude, kde se spojí úsilí různých skupin,
je velký potenciál. Tatínek jednoho žáka má bagr, druhého firmu s nářadím a třetího doktorát z ornitologie. Také
obec často ochotněji přispěje, když vidí, že škola nespoléhá jen na to, co dostane od zřizovatele, ale shání i další
zdroje. Společnou prací pak může vzniknout báječné dílo.
Před podáním žádosti
o podporu projektu se informujme
Pokud chceme podávat žádost o podporu svého projektu, je nutné přečíst si předem výzvu, do níž žádost podáváme. Ta obsahuje všechny klíčové informace – jaké aktivity výzva podporuje a jaké ne, kdo může žádost podat,
minimální a maximální výši podpory, termíny ukončení
výzvy, podpisu smlouvy, začátku a konce realizace pro-

jektů, seznam povinných příloh a další. Pokud nám něco
není jasné, vždy existuje kontaktní osoba, s níž je možné
(a vhodné!) případné otázky konzultovat.
Včas jednejme s majiteli pozemků
Při realizaci projektů, které se věnují úpravě veřejného
prostranství nebo umisťují prvky mimo pozemek školy, je
důležité jednat předem s majiteli pozemků. Obec může
mít se svými pozemky vlastní plány, soukromí majitelé
nemusejí s realizací souhlasit, někdy je majitel pozemku
někdo jiný, než jsme předpokládali. Nejlepší je proto
získat již před realizací písemný souhlas všech vlastníků
pozemků, kde chceme projekt realizovat.
Řešme problémy včas
Není neobvyklé, že se během projektu objeví nečekané
problémy nebo nutné změny. Pokud jste na projekt přijali dotaci, je vždy nutné tyto změny včas konzultovat
s jejím poskytovatelem. Raději brzy a jasně komunikovat
než později řešit nesplnění výstupů a vracení dotace.
Počasí může nadělat paseku
Při plánování mysleme na to, že nás může zaskočit počasí a některé aktivity nepůjde v naplánovaném termínu
uskutečnit. Promysleme tedy náhradní varianty a nechme si časovou rezervu.
Místní dědictví může být zábava
Interpretace místního přírodního a kulturního dědictví
nemusí nutně znamenat naučný panel hustě popsaný
malým písmem. Zkusme vymyslet takový způsob předání
informací, který návštěvníka zaujme a aktivně zapojí. Existují pěkné příklady i inspirativní publikace na toto téma.
Žáci zvládnou víc, než si myslíme
Nezřídka se stává, že nás žáci překvapí tím, co všechno
dokážou, když k tomu dostanou příležitost. Nezaberme
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jim prostor tím, že vše vymyslíme a naplánujeme sami
a žáky to necháme pouze vykonat. Využijme jejich talentu i nadšení. Pokud projekt přijmou za svůj, budou na
něm pracovat s nadšením dokonce i ve volném čase.

a nezapomínejme, že i terénní úpravy či stavba mohou
probíhat ohleduplně k okolní živé a neživé přírodě.

Projekt slouží výuce

Pokud nám někdo pomohl během projektu – ať už radou, prací, prostředky nebo jinak – nezapomeňme jej
pozvat na slavnostní zakončení projektu a veřejně mu
poděkovat. Ocenění všech, kdo se na projektu podíleli,
nejen potěší, ale nepochybně také upevní možnost budoucí spolupráce.

Nezapomínejme na to, že projekt má sloužit především
ke vzdělávání žáků a má tedy přispět k naplňování vzdělávacích cílů a výstupů popsaných ve vašem ŠVP. Je
dobré dopředu promyslet, které výstupy jím chceme/
můžeme naplnit, a tedy, co chceme žáky jeho prostřednictvím naučit. Zároveň můžeme získat pomoc i od
pasivnějších kolegů, když jim ukážeme konkrétní výstupy
a učivo, které pomocí dané aktivity proberou.
Průběžně motivujme
S lidmi, kteří mají s projektem něco společného, buďme
neustále v osobním a písemném kontaktu a informujme je o průběhu prací. Vyhneme se tím ztrátě zájmu
a motivace. Fotografie a zprávičky z aktivit projektu jsou
příjemné a udržují v obraze žáky, učitele i veřejnost.
E jako „environmentální“
Projekty realizujme environmentálně šetrně! Pokud „kážeme vodu a pijeme víno“, těžko můžeme očekávat, že
se žáci naučí opravdové environmentální odpovědnosti.
Používejme tedy recyklované a snadno rozložitelné
materiály, u výsadby preferujme místně původní rostliny
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Kouzelné slovo nic nestojí

Osobní pozvání je půl úspěchu
Osobní pozvání je vždy účinnější než pouhá rozesílka
letáčku nebo umístění plakátu. Kromě plošných pozvánek si tedy rozmysleme, které organizace a osoby jsou
v místě důležité a mohou mít na projektu zájem, nebo
k němu mohou přispět. Ty pak pozvěme přímo – adresným dopisem nebo osobně. Velmi dobře obvykle zafunguje pozvání přímo od žáků.
Mysleme na to, co bude potom
Jak budeme vytvořený produkt udržovat? Jak zajistíme,
že za pár let nebude zchátralý nebo zničený? Jak zařídíme to, že o něm budou lidé vědět a využívat jej? Na tyto
otázky si musíme odpovědět ještě předtím, než vůbec
s projektem začneme! Odpověď může značně ovlivnit
to, jak bude projekt vypadat, i to, jestli se do něj vůbec
pustíme.
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REALIZOVANÉ
PROJEKTY
prvními stupni základních škol

ZŠ A MŠ BOROTÍN
ZŠ A MŠ KRAVSKO
ZŠ A MŠ KOCBEŘE
ZŠ A MŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
ZŠ A MŠ TŘEBENICE
ZŠ A MŠ LUKAVICE
ZŠ A MŠ VIŠŇOVÁ
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ZŠ A MŠ BOROTÍN
Název projektu: Úprava okolí budovy Základní školy v Borotíně
Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Webové stránky: www.zsborotin.cz
Projekt spojuje řešení hned několika problémů, které se týkají okolí školy, školního hřiště a dvorku. Vychází zejména
z požadavků žáků školy, pedagogů a dalších zaměstnanců školy, rodičů žáků a dalších obyvatel i návštěvníků obce.
Navazuje na strategický plán školy obce i mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Součástí projektu je
úprava prostranství v okolí budovy Základní školy v Borotíně a na školním hřišti, zvýšení atraktivity prostranství v okolí budovy školy nejen pro žáky, ale také pro občany obce, zvýšení využití venkovní učebny a školního hřiště nejen žáky
školy, ale i veřejností, zejména v odpoledních hodinách a v době školního volna. Dále projekt řeší podporu drobného
pěstitelství a správného nakládání s bioodpadem. V neposlední řadě pak projekt reaguje na požadavek starších žáků
školy na zajištění kol, na kterých do školy dojíždí.
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ZŠ A MŠ KRAVSKO
Název projektu: Setkávání pod dubem
Název realizátora: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace
Webové stránky: zskravsko.cz
Tento projekt navazuje na předchozí aktivitu žáků naší školy, kteří v roce 2013 navrhli Dub u Kocandy do ankety
Strom roku. Do hlasování se jim podařilo zapojit velkou část obyvatel Kravska i okolních obcí a strom tak získal
krásné 5. místo. Peníze získané hlasováním byly použity k odbornému ošetření stromu. Cílem projektu bylo přispět
ke znovuobjevení a zatraktivění tohoto místa tím, že zde vybudujeme nový prostor k posezení. Postavili jsme sem
zastřešenou lavičku se stolem, stůl s vyřezávanou sovou a sedátky ve tvaru hříbků, lavici, informační tabuli, stojan na
kola a dendrofon. V obci jsme umístili směrové šipky. K další propagaci tohoto místa jsme využili geokešink a založili
zde novou keš.
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ZŠ A MŠ KOCBEŘE
Název projektu: Kocbeřské mravenčení
Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov
Webové stránky: http://www.kocbere.cz/skola

Cílem projektu bylo zpopularizovat zdejší přírodní zajímavost – velké kolonie mravenců s více než metrovými mraveništi a upozornit na jejich ochranu a tuto tematiku prezentovat na autobusové zastávce nedaleko školy při cestě k mraveništím. Realizace projektu zároveň obohatila tímto prvkem plánovanou „revitalizaci“ naučné stezky z roku 2006.
Ve čtyřech prázdných „reklamních plochách“ autobusových zastávek jsou příběhy, které děti vymýšlely a výtvarně
ztvárnily. V druhé části plochy jsou žáky vyhledané odborné informace o životě mravenců. Na zastávce je umístěna
vyřezávaná „mravenčí lavička“ a terén je upraven oblázky – zajistil zřizovatel a sponzorská firma. Na zadní stěně
zastávky jsou mravenčí bludiště a počítadlo, aby se čekající děti zabavily. Na plácku u hřbitova je mravenčí průlezka –
dřevo darovala jedna rodina, další otec a dědeček vyřezali.
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ZŠ A MŠ
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Název projektu: Ke škole bezpečněji
Název realizátora: ZŠ Krátká 676, Klášterec nad Ohří
Webové stránky: www.zskratka.cz
Cílem projektu bylo vyznačení a upozornění na místa v bezprostřední blízkosti školy, která sami žáci vnímají jako nebezpečná. Celkově zlepšit bezpečnost pro žáky (ale i ostatní kolemjdoucí) během cesty do i ze školy. Samotná vize
projektu vzešla od žáků navštěvujících Ekokroužek, kdy na jednom z nich mapovali, jak vnímají místa v bezprostředním
okolí své školy. Vzhledem k tomu, že několik z nich označili jako nebezpečná, napadlo je, že by se s tím dalo něco dělat. Nejprve zmapovali terén, provedli měření, zaznamenávali počty projíždějících aut, sledovali reakce řidičů, sledovali
dění kolem heren a příjezdové cesty policie ČR apod. Uspořádali anketu, ve které oslovili občany, rodiče, spolužáky,
učitele se záměrem zjistit, zda vnímají situaci podobně. Anketu i dotazníky posléze vyhodnotili a zjistili, že poměrně
velká část dotázaných označila ve svých odpovědích stejná místa jako oni. To je tedy přivedlo na myšlenku, oslovit
představitele města s tím, zda by bylo možné něco s tím udělat, aby bylo dosaženo nějaké změny. Proběhla výtvarná
soutěž, beseda, byly vytvořeny krátké spoty, v nichž hrají sami žáci a které byly vysílány v místní televizní stanici.
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ZŠ A MŠ TŘEBENICE
Název projektu: Školní zahrada jako místo pro poznávání, setkávání, hru i odpočinek
Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Třebenice, p. o.
Webové stránky: www.zstrebenice.cz
Mezi školními budovami se nacházel zanedbaný a nevyužitý prostor, ze kterého se nám podařilo vytvořit místo pro
realizaci venkovních školních i mimoškolních aktivit. Cílem projektu bylo vytvořit zahradu, která bude místem, kde lze
pozorovat přírodní děje, experimentovat, získávat dovednosti, setkávat se zde v rámci zájmových útvarů nebo při
činnosti místních spolků, ale také odpočívat. Nezanedbatelným přínosem je rozšíření potravní nabídky užitečnému
hmyzu a také zlepšení estetické hodnoty místa.
Do realizace projektu se podařilo zapojit žáky z I. a II. stupně základní školy, zaměstnance školy, rodiče, zaměstnance Městského úřadu v Třebenicích a členy zapsaného spolku Český granát. Rodiče a ostatní dospělí se zapojili především brigádně – pomohli nám vybudovat záhony, postavit zahradní domek, kompostér, odvozit suť apod. Žáci z II.
stupně pozemek vyčistili, zryli, navezli 16 tun zeminy. Následně zasadili stromky a keře a zamulčovali je. Osázeli vydlabané kmeny stromů, které nám upravil pan školník. Žáci z I. stupně osázeli záhony, nyní je zalévají a průběžně o ně
pečují. V hodinách pracovní výchovy byla vyrobena krmítka pro ptáky, v keramické dílně cedulky k rostlinám a misky
pro sukulenty. Žáci se současně naučili, jak se květiny a byliny jmenují, k čemu se využívají a jak je potřeba o ně pečovat. Starší dívky se postaraly o bohatou dokumentaci projektu a prezentaci na webových stránkách školy.
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ZŠ A MŠ LUKAVICE
Název projektu: Archimédův šroub na Kouzelné zahradě
Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
Webové stránky: www.zsamslukavice.estranky.cz
Projekt byl zaměřen na čas a jistě se stane inspirací pro další zajímavé aktivity na škole. Došlo k obohacení školní
zahrady o netradiční výukové i relaxační prvky (přesýpací hodiny do altánu, Archimédův šroub s jezírkem, úprava ohniště a jeho okolí, vybudování miniles, broukoviště, inf. tabule 3). Žáci, jejich rodiče i ostatní zájemci mohou poznávat
věci trochu blíže, vyzkouší si některé jevy na vlastní kůži, poznávají přírodu a její zákonitosti jinak, než jen z učebnic,
tabulí, IT zdrojů aj. A při tom všem poznání si hrajeme a bavíme se. Blíže se seznamujeme s pojmem času, s životem
kolem vody, objevujeme kouzlo fyzikálních a přírodních zákonů.
Do projektu byli zapojeni žáci školy – přímá realizace projektu (nošení kamenů, popisování tabule v altánu, úprava
rostlinstva kolem jezírka, vybudování broukoviště, minigeokoutku, minilesa, následná péče o vysazené rostliny a stromy). Rodiče přišli na brigádu, při které upravili ohniště vyskládáním kamenů, podnikatelé v obci z řad rodičů pomohli
při výrobě a instalaci některých prvků na školní zahradu. V neposlední řadě to byl Obecní úřad Lukavice, který naše
aktivity plně podporuje a pracovníci obce vykopali díry pro ohniště a jezírko.

15

REALIZOVANÉ PROJEKTY

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT / PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE / PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZŠ A MŠ VIŠŇOVÁ
Název projektu: Žijeme ve školní zahradě
Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Višňová, okr. Liberec, p. o.
Webové stránky: www.zsvisnova.cz
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro žáky školy a otevření zahrady školy veřejnosti a řešit tím nedostatek míst pro setkávání lidí v obci. Během projektu došlo k vybudování hrací zóny pro děti (herní prvky, workoutové
hřiště), odpočinkové zóny (ohniště, přírodní dřevěné posezení, výsadba zeleně) a opravě venkovní pergoly.
Žáci se aktivně zapojili do všech částí projektu od počátečního plánování a výběru projektu až po jeho realizaci.
V rámci projektových dnů pracovali na vytvoření pravidel školní zahrady, tvořili pozvánky na pracovní odpoledne a příspěvky do místního tisku a rozhlasu. Vyráběli výtvarné dekorace, truhlíky na výsadbu okrasných rostlin, vysadili živý
plot a spolu s rodiči se řada z nich zúčastnila i pracovních odpolední. Žáci se učili spolupracovat ve věkově různorodých skupinách, vzájemně respektovat své názory a pomáhat si. Rodiče a další partneři (zastupitelé, zástupci hasičů,
sportovců) se podíleli na plánování a na úpravách školní zahrady v rámci pracovních odpolední. Významným partnerem se pro školu stala místní závod Juta ve Višňové (sponzorství).
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Co dokázali žáci
1. stupně ZŠ?
Jak se na plánování a realizaci projektu
podíleli žáci 1. stupně?
Do plánování byli zapojeni všichni žáci školy v rámci motivačních hodin (nákresy okolí školy, proč nechodím rád do
venkovní učebny, co mi chybí na školním hřišti, jak udělat okolí školy krásnější, …). Do realizace a vyhodnocování projektu byli opět zapojeni všichni žáci.
Projekt byl zařazen do vzdělávacího programu školy ve všech ročnících – každá třída si zpracovala svůj malý třídní
projekt a současně se zapojila do celoškolního projektu. Nejmenší děti (MŠ, 1. a 2. třída) zpracovávali téma bioodpadu úměrně věku ve svých třídních projektech, pečují o květiny uvnitř školy a v nově osazených truhlících. Žáci 3. – 5.
třídy pracovali na založení bylinkové zahrádky (sazenice, cedulky, péče o zahrádku), sázení květin do truhlíků na oknech, pečují o již zasazené květiny před školou a na okenních parapetech.
Dle vlastních možností a schopností zpracovali osvětové materiály o kompostování a pravidlech chování na hřišti.
Zúčastní se společně s rodiči brigád. Dle zkušeností školy se do brigád zapojí primárně rodiče žáků z 1. stupně. Ve
fázi udržitelnosti se podílejí na pravidelném úklidu v okolí školy a péči o květiny a bylinkovou zahrádku.
(Borotín)

Žáci Ekokroužku jsou všichni žáci 1. stupně. Podíleli se na všech fázích projektu, které byly v souladu s jejich možnostmi. Žáci 1. stupně napříč ročníky se podíleli na návrzích dopravního značení.
(Klášterec nad Ohří)

Žáci byli zapojeni do všech aktivit – s externím lektorem žáci vymýšleli mravenčí příběhy a následně je výtvarně
ztvárnili – někteří kreslili klasický komiks, jiní modelovali a fotili jednotlivé obrazy děje. Následně je potom doplnili dialogy nebo textem. Pro další část vyhledávali a sestavovali do naučných tabulí odborné informace a zajímavosti. Žáci
pracovali ve věkově smíšených skupinách od 1. do 5. ročníku. Starší žáci následně v IT programu doplňovali text.
(Kocbeře)

Žáci se zapojili do osázení vyvýšených záhonů, květináčů a misek se sukulenty, doplňování zahrady keramickými popiskami, účastnili se se svými rodiči brigády a na slavnostním otevření školní zahrady (pro žáky byly připraveny naučné aktivity, prohlídka rostlin, přírodovědný kvíz a tvořivá dílnička. Pro všechny účastníky bylo přichystáno drobné občerstvení).
Hlavním a dlouhodobým úkolem žáků I. stupně bude následná údržba zahrady (pletí, zalévání, okopávání, sběr, sušení a zpracování bylin – suché vazby pro výzdobu školy, bylinky na vaření do školní kuchyňky např. pro zájmový útvar
„Vaření“, …). Dále pak budou žáci I. stupně využívat venkovní učebnu ve výuce (přírodopis, výtvarná výchova, pracovní
výchova, …), při realizaci projektových dnů (Den Země, Den zdraví, …), při návštěvě zájmových útvarů.
(Třebenice)
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Naši školu navštěvují pouze žáci 1. stupně. Na všem se podíleli právě oni. Děti umístily kameny na kopec hlíny, který vznikl po výkopu jezírka, a máme tak malebnou skalku. Následně se starají, aby nám vše na skalce pěkně kvetlo
a rostlo. Žáci vybudovali i broukoviště, a s pomocí učitelek minigeokoutek. Provedli výsadbu stromů do minilesa,
o které se následně také starají zálivkou. Vytvořili nápisy na výukové tabuli o ročním období pro lepší orientaci.
(Lukavice)

Žáci 1. stupně se do projektu zapojili přípravou keramických medailí, pozvánek a propagačních materiálů. Jejich hlavním úkolem bylo nacvičit vystoupení ke slavnostnímu otevření odpočívadla. Jeho příprava také znamenala vyrobit
si kostýmy a kulisy. V družině si nabatikovali trička a vyrobili kytičky do vlasů, v hodině pracovních činností připravili
loupežnický poklad. S finální podobou kostýmů dětem pomohli i jejich rodiče.
Ve školním pěveckém sboru Sluníčko děti nacvičily zpěv a hudební doprovod písniček na vystoupení.
Zapojil se také kroužek zumby a připravil si taneční vystoupení.
Děti, které rády malují, vyrobily obrázky na plakáty použité při prezentaci projektu na konferenci v Praze.
Prvňáčci se seznámili s památným dubem a jeho okolím na společné vycházce. Poslechli si zde pověst o loupežníku
Melkusovi, který měl v dubu svůj příbytek. Zahráli si na loupežníky a vyzkoušeli si tak část svého vystoupení. Z přírodnin, které našli v okolí, sestavili obrázek dubu a vyzdobili si paletu na památku. Po návratu namalovali obrázky loupežníka a našeho dubu. V hodinách českého jazyka se potom naučili několik básniček s lesní tématikou. V hudební
výchově se naučili zpívat a hrát na hudební nástroje písničku Sedí liška pod dubem a další písničky o lese.
(Kravsko)

Žáci mapovali místa v obci, účastnili se informačního odpoledne pro rodiče a další zástupce z obce, výtvarně ztvárňovali vlastní nápady. Žáci připravovali pozvánky na pracovní odpoledne a krátké články do místních novin o probíhajících
aktivitách projektu, dozvěděli se zajímavosti z historie naší školy, vyrobili jarní dekorace pro výzdobu pergoly. Účastnili
se spolu s rodiči pracovního odpoledne, kdy se opravovala pergola, budovalo ohniště s přírodním posezením, připravovaly záhony a herní prvky. Žáci také pomáhali s propagací projektu – napsali krátký článek do místních novin (Drbny),
připravili si hlášení do místního rozhlasu a vyrobili pozvánky na pracovní odpoledne a slavnostní otevření.
(Višňová)

Jak jste projekt začlenili do výuky?
Na prvním stupni jsme projekt začlenili formou třídních projektů napříč všemi předměty. Nejčastěji byl projekt zařazován do prvouky, přírodovědy a vlastivědy, výtvarné výchovy a pracovních činností.
Na druhém stupni byl projekt zařazen zejména v pracovních činnostech, výtvarné výchově, v rámci předmětu člověk
a zdraví a v suplovaných hodinách.
(Borotín)

Projekt byl začleněn zejména do výtvarné výchovy, pracovních činností a prvouky – konkrétně kapitola Dopravní výchova, Člověk a jeho svět.
(Klášterec nad Ohří)
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V rámci projektu proběhlo vymýšlení příběhů – ČJ, vlastní realizace – ČJ, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, informatika. Odborná část projektu – příprava tabulí – byla začleněna do prvouky, přírodovědy, vlastivědy a informatiky.
Další činnosti a aktivity byly zařazeny do hudební výchovy a matematiky (porovnávání, měření, rozvoj matematické
představivosti a logiky)
(Kocbeře)

V českém jazyce se žáci všech ročníků dozvěděli pověst o loupežníku Melkusovi, který měl v dubu svůj úkryt. Žáci druhého
stupně se zabývali vymýšlením básniček a literárních prací o našem dubu a vyhledávali o něm informace. Žáci první třídy se
učili básničky s lesní tématikou a v rámci dramatické výchovy nacvičili program ke slavnostnímu otevření odpočívadla.
Ve fyzice a zeměpisu žáci deváté třídy připravili potřebné materiály k vytvoření keše a naučili se pracovat s GPS. Ve
výtvarné výchově malovali žáci prvního i druhého stupně obrázky, které byly potom využity na informační tabule, k výrobě pozvánek a dalších propagačních materiálů. V keramické dílně vyrobili a naglazovali medaile. Žákyně devátého
ročníku vypalovaly obrázky a popisky do dřevěných dílů dendrofonu. V hodinách hudební výchovy a ve školním sboru
nacvičovali písničky s lesní tématikou na vystoupení. V hodinách informatiky žáci tvořili pozvánky, dali podobu informačním tabulím a zajišťovali fotodokumentaci. Vyrobili také DVD se záznamem ze slavnostního otevření odpočívadla.
(Kravsko)

Všechny aktivity, které děti na projektu realizovali, probíhali v rámci výuky. Podílely se na nich všechny ročníky naší
školy. Konkrétně v předmětech: ¨
–
–
–
–

pracovní činnosti (úprava kolem jezírka, zalévání, pletí)
tvořivé činnosti (nápisy ročních období)
informace a media (tvorba plakátu)
objevy a poznávání (vyhledávání stromů keltského stromového kalendáře, aktivní práce s tabulí ročních období
o ,,točících krychlí“, zjišťování informací o Archimédovi)
– Lukaváček – kroužek, Mažoretky – kroužek (nácvik programu na Den otevřených dveří)
(Lukavice)

Realizace projektu se účastnily všechny třídy ve škole. Budování školní zahrady se uskutečňovalo zejména v hodinách pracovní výchovy. Při pravidelné údržbě zahrady a při slavnostním otevření školní zahrady žáci využili a prohloubili si své znalosti z přírodovědy, přírodopisu, fyziky, pracovní výchovy, výchovy ke zdraví a ekologické výchovy.
(Třebenice)

V rámci českého jazyka proběhla tvorba mediálních sdělení pro místní tisk a rozhlas, pozvánek na akce, v prvouce
a přírodovědě byla řešena problematika životního prostředí. Mapování míst vhodných pro projekt a zvýšení povědomí
o místní krajině a obci probíhalo v rámci vlastivědy. Při pracovních činnostech byly vyrobeny truhlíky ze dřeva, proběhly jednoduché práce v terénu, výsadba rostlin a předpěstování sadby. Výtvarná výchova dala prostor pro výrobu
dekoračních prvků a výtvarné řešení problému – soutěž).
(Višňová)
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Jaké znalosti, dovednosti, postoje žáci získali
– co se prací na projektu naučili?
Žáci si osvojili především schopnost komunikovat s ostatními, vést dialog, obhájit svůj názor, respektovat názor
ostatních. Vyjádřit svůj názor. Pracovat ve skupině, ve dvojicích, navzájem si pomáhat, respektovat se. Využili svou
kreativitu. Seznámili se s druhy dopravního značení, pravidly silničního provozu. Vyhledávali informace – Vyhláška
města Klášterec nad Ohří. Hledali a navrhovali řešení konkrétní situace.
(Klášterec nad Ohří)

Pro začlenění projektu do ŠVP je důležité, že je projekt zaměřen na regionální tematiku a historii regionu. Prolínal se
výukou v několika vyučovacích předmětech, prioritou byla podpora environmentální výchovy. Aktivitami, které žáci
realizovali v průběhu projektu, se procvičili ve vyhledávání a zpracovávání informací a především rozvíjeli schopnost
pracovat v týmu a rozdělovat si úkoly. Komunikovali nejen mezi sebou navzájem, ale i se svými učiteli, obyvateli obce,
zastupiteli. Více si uvědomili vlastní vliv.
(Kravsko)

Žáci se naučili třídění odpadů a kompostování, pěstitelství – příprava půdy, setí a sázení rostlin, péče o rostliny, zacházení s bioodpadem. Prohloubili finanční gramotnost – výběr zboží a nákup v internetovém obchodě (objednání
košů, kolostavů a nářadí). Výtvarná výchova procvičili estetické cítění – dekorování cedulek s názvy bylin, rozmístění
truhlíků v oknech
(Borotín)

Žáci získali nebo si prohloubili:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rozvoj spolupráce mezi sebou, utváření dobrých mezilidských vztahů
uvědomování si hodnoty spolupráce
motivace k ohleduplnosti a ochotě navzájem si pomáhat
rozvoj odpovědnosti ve vztahu k přírodě
rozvoj aktivity, tvořivosti, ohleduplnosti a vstřícnosti ve vztahu k prostředí
vytváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí
rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě
pochopení souvislosti mezi lokálními a globálními problémy
pochopení vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí
rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí
seznámení s principy udržitelnosti rozvoje společnosti
komunikace o problémech životního prostředí
vedení k odpovědnosti ve vztahu k biosféře a k ochraně přírody
přírodovědné znalosti: ekosystémy, propojenost složek prostředí, biodiverzita, příroda a kultura obce a její ochrana, znalost rostlin
– fyzikální znalosti: využití při fyzické práci (např. odstraňování žulových kvádrů)
– pracovní výchova: pěstování rostlin, péče o byliny a květiny, využití při aranžování, v kuchyni, znalost pracovních
nástrojů, práce v dílnách (ptačí krmítka), práce v keramické dílně (výroba květináčů, popisek k rostlinám), …
(Třebenice)
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Projekt patří do průřezového tématu EVVO, ale svým dopadem řešení situace v obci i do tématu Výchova demokratického občana a Mediální výchova. Ze vzdělávacích oblastí postihl především součást vzdělávací oblasti Člověk
a svět, ale i ČJ, Matematiku, Pracovní činnosti a Výtvarnou výchovu. Hodně bylo věnováno zvyšování čtenářské
gramotnosti, především práce se zdroji a rozvoji kreativity a podnikavosti. Téma prolínalo i matematikou a hudební
výchovou, hodně se tématu věnovali v informatice.
(Kocbeře)

Žáci se naučili spolupracovat, komunikovat a těšit se z vykonané práce a následně ji udržovat. Naučili se novým fyzikálním i přírodním zákonům, učí se hrou, o to je poznání jednodušší. Při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty. Naučili se pracovat s textem. Poznali kulturní, sportovní a společenský život obce a významná místa v obci. Učí se zároveň osvojovat si základy bezpečnosti a hygieny práce
(Lukavice)

Při realizaci projektu došlo k rozvoji všech klíčových kompetencí:
– komunikace a spolupráce ve skupině, diskuze a respektování názorů, vzájemná pomoc ve věkově heterogenních
skupinách, řešení konkrétního problému
– stavba mediálního sdělení (tvorba krátkých článků, rozhlasového hlášení, pozvánky)
– vytvoření vztahu k přírodě, školní zahradě, odpovědnost za svou práci
– rozvoj pracovních dovedností, manuální zručnosti, estetického cítění
(Višňová)

Zvýšil projekt zájem žáků o učení?
Došlo ke zatraktivnění výuky. Osvědčila se práce v malých skupinách, rozdělovat konkrétní úkoly, spolupráce napříč
ročníky, spolupráce s rodiči. Žáci měli možnost vzájemné prezentace výsledků prací před spolužáky z jiných ročníků.
(Borotín)

Co se týče žáků Ekokroužku, tak se zájem žáků zcela určitě zvýšil. Sami přicházeli s novými nápady, byli aktivní ve
všech směrech, práce na projektu je bavila. Bylo pro ně velmi důležité a motivující, že se sami mohou podílet na
možných změnách ve svém městě. Celkově projekt vnímali velmi pozitivně, rádi o něm informovali ostatní zájemce,
sami přicházeli i v jiných hodinách s tím, jak je možno projekt využít. např. v matematice vytvářeli grafy se statistickými údaji, které při projektu zaznamenali. Myslím si, že pro ně bylo nejvíce motivující právě to, že prvotní nápad
vzešel od nich.
(Klášterec na Ohří)

Žaky všeobecně zajímá něco nového, na co si mohou sáhnout, co mohou prakticky vyzkoušet. Myslím si, že ano, žáci
mají větší zájem o věci, na kterých spolupracují a jsou při jejich realizaci partnery. Aktivní zapojení není nikdy obtížné,
pokud vědí, že to co dělají, má nějaký smysl, obohatí to prostředí kolem nás, něčemu novému nás to naučí. A pokud
je projekt tematicky zaměřen, vždy se najde něco, co je blízké i dětem a téma je pohltí.
(Lukavice)
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Žáci přistupovali k práci na projektu velice zodpovědně a byli hrdí na to, že mohou být součástí týmu, který je schopen společnými silami vyrobit nové místo, ve kterém budou moci trávit svůj volný čas a budou se vněm cítit dobře.
Děti se rády pochlubí svým blízkým s tím, co právě dělají a tento projekt jim umožnil vidět opravdu reálné výsledky
svého snažení. Velikou motivační hodnotou je potom také pochvala za dobrou práci a jmenovité poděkování všem
těm, kteří na projektu pracovali.
(Kravsko)

Činnosti, které žáci realizovali prakticky a znalosti, které mohli získat a ověřit si je osobně, si lépe zapamatovali. Práce žáky bavila, nebylo třeba je nijak zvlášť motivovat. Důležité bylo vysvětlit jim smysl naší práce. Těšilo je, když mohli
sledovat průběh prací v naší fotogalerii a pochlubit se, že i oni společně přispěli k realizaci projektu. Současně měli
radost, když mohli pozorovat, jak se zahrada dál rozvíjí, co v ní přibylo, co nám už vyrostlo, co můžeme sklízet. Pochopili, že zahrada začíná žít svým vlastním životem, ale stále potřebuje naši péči a údržbu. Motivace spočívala zejména v tom, že jsme od začátku do konce pracovali všichni společně (od plánování až po údržbu). Diskutovali jsme
o potřebnosti projektu, o našich možnostech, o tom, co je reálné a co je v našich silách, abychom to zvládli. Starší
žáky jsme vedli k tomu, aby pomáhali mladším spolužákům. Nejstarší chlapci se sami hlásili zejména k fyzické práci,
chtěli dokázat, že „to zvládnou“. Menší děti jsme zase seznamovali například s rostlinami, které vysázely – k čemu
jsou dobré (některé děti přidávaly i vlastní zkušenosti s použitím bylinek v domácnosti). Získané znalosti a zkušenosti
se dětem hodily při slavnostním otevření školní zahrady, kdy měly plnit různé úkoly spojené se zahradou (poznat názvy bylin, názvy stromů, názvy a použití nářadí, …). Samy pak měli radost, že se jim úkoly zdály lehké.
(Třebenice)

Důležitá je vhodná motivace, aby žáci pochopili, že to, co dělají, má smysl, musí vidět výsledek své práce. Zapojit
žáky do co největšího množství činností, dát jim možnost spolurozhodovat a plánovat takové aktivity, aby žáky bavily
(nové podněty, činnosti).
(Višňová)

Jak se zapojili rodiče
žáků 1. stupně?
Jak se na plánování a realizaci projektu podíleli rodiče?
Projektu se aktivně zúčastnilo asi 8 rodičů. Do plánování byl zapojen pan Dudek – truhlář, výroba Archimédova šroubu, přesýpacích hodin do altánu a pan Haupt – zahradník, pomoc s výběrem rostlin a stromů a osázením. Asi 5 – 6
rodičů přišlo na brigádu, při které nanosili kameny a vytvořili ohniště. Asi 80 – 100 rodičů si výstupy prohlédlo na Dni
otevřených dveří.
(Lukavice)
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Rodiče se na realizaci našeho projektu podíleli zejména brigádně. Pomohli nám vyčistit a zarovnat pozemek, založit
vyvýšené záhony a odvozit suť, drny a nepořádek. Při slavnostním otevření školní zahrady nám rodiče pomohli připravit občerstvení. Někteří rodiče společně s učiteli realizovali aktivity pro děti. Jedna maminka zajistila fotodokumentaci.
(Třebenice)

Rodiče žáků se podíleli především na přípravě kostýmů a masek, které děti potřebovaly na své vystoupení na slavnostním otevření odpočívadla. Maminky pro tuto příležitost velice obětavě ušily kostým pro lišku a šišku.
(Kravsko)

Rodiče žáků Ekokroužku je ve všech činnostech podporovali, diskutovali s nimi. Pomáhali rozdat dotazníky ve svém
okolí, vyvěsili letáčky ve svých vchodech, vhazovali je do schránek. Rodiče jednoho ze žáků pomáhali s návrhy na
letáčky, prezentací – spíše v roli poradců. Pan Šurkala pomáhal s instalací označení. Podpořili děti svou účastí na
besedě. Paní Jiráková na besedu přinesla koláčky jako poděkování dětem.
(Klášterec nad Ohří)

Jen málo rodičů se zapojilo do plánovacích aktivit, následně pak však přispěli pomocí. Jak práce postupovaly a děti
vyprávěly, projevovali větší zájem. Dostali jsme dřevo na průlezku a jeden otec se ujal náročné výroby vyřezávané
mravenčí prolézačky. Téma ale pro ně příliš atraktivní nebylo, o to větší údiv byl z výsledků projektu.
(Kocbeře)

Rodiče se zapojili do výběru projektu v rámci hlasování, účastnili se brigády rodičů – úprava živých plotů, úprava
učebny, instalace kompostéru a bylinkové zahrádky, celkový úklid okolí školy i některých míst přímo ve škole. Přislíbili
spolupráci na udržitelnosti projektu a darovali vlastních výpěstky pro výsadbu.
(Borotín)

Rodiče byli zapojeni do plánování projektu, účastnili se pracovních odpolední (nad očekávání se do aktivit se zapojili
i rodiče, kteří se dosud na žádných aktivitách školy neúčastnili)
(Višňová)

Zvýšil projekt zájem rodičů o to, co se děti učí?
Nejefektivnější je přímá účast rodičů na projektu, spolupráce s vlastními dětmi
–
–
–
–
–

Máme s podobným způsobem práce dlouhodobě dobré zkušenosti
Většina rodičů žáků prvního stupně se aktivně zajímá o to, co se děti učí
Poděkování za účast je pro mnohé rodiče dostatečnou motivací
Akcí se vždy účastní většina zaměstnanců školy – rodiči je velmi pozitivně hodnoceno
Důležitá je včasná informovanost rodičů, nejlépe několika kanály současně (ŽK, internet, plakátky, …)
(Borotín)

Zjistili jsme, že nejen děti, ale i dospěláci jsou hraví. Každý, kdo si zatočí šroubem a zjistí princip, jen těžko se s ním
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loučí, aby ho půjčil někomu jinému. Díky tomu se více zajímají o některé jevy, musí zapřemýšlet a mohou se tak vrátit
na chvíli do školních let.
(Lukavice)

Rodiče (zejména ti, kteří se zúčastnili brigády) se zajímali o další průběh prací a děti v jejich činnosti podporovali. Za
důležité považujeme oslovení rodičů osobně.
(Třebenice)

S připravovaným projektem byli rodiče seznámeni na rodičovských schůzkách a přijali jej velice pozitivně. Své děti
v průběhu projektu podporovali a pomáhali jim.
(Kravsko)

Rodiče jsou na tento způsob práce v naší škole zvyklí, již několik let se do komunitních projektů zapojují. Tato spolupráce se velmi osvědčila.
(Kocbeře)

Jako ve všech oblastech jsou rodiče, kteří mají zájem o to, co děti dělají, a ti druzí. Rodiče dětí z ekokroužku jsou ve
většině ti, co se zajímají a podporují. Důležitý je samozřejmě přístup učitele. Být vstřícný a komunikativní.
(Klášterec nad Ohří)

Při práci s rodiči je důležitá velká informovanost (pozvánky, informace o průběhu projektu), stejně jako děti musí
vidět, že to, co dělají má smysl a význam (v tomto případě to bylo potrženo tím, že se pracovalo na školní zahradě
pro jejich děti). Dobrá motivace dětí se odráží v účasti rodičů na společných aktivitách a naopak.
(Višňová)

Při plánování projektu jsme vycházeli mimo jiné z informací od rodičů, kterým se nelíbil neupravený pozemek za školní
budovou. Upozorňovali na to, že žáci na II. stupni mají možnost trávit čas ve školní zahradě, která zde vznikla před dvěma lety. Naproti tomu děti z I. stupně, které mnohem raději tráví volný čas venku, žádný takový prostor neměli. Před
realizací a v průběhu realizace jsme se snažili pravidelně a podrobně rodiče informovat o našich záměrech a o činnostech, které již proběhly. Současně jsme je požádali o pomoc při realizaci prací, které jsme nebyli schopni zvládnout
vlastními silami. Oslovili jsme je prostřednictvím webových stránek i žákovské knížky. Nejvíce se však osvědčilo oslovit
rodiče osobně. To se samozřejmě dařilo jen u těch rodičů, kteří školu navštěvují (na třídních schůzkách, při vyzvedávání
dětí ze školní družiny, …). Většina rodičů, kteří nám následně pomohli, byla právě z těch osobně oslovených. Rodiče
(zejména ti, kteří se zúčastnili brigády) se zajímali o další průběh prací a děti v jejich činnosti podporovali.
Tipy, jak rodiče motivovat a zaujmout je:
– osobní kontakt (jsme středně velká školy – není to tak obtížné)
– seznámení rodičů s cílem projektu (rozvíjení kladného vztahu k přírodě, lepší možnosti vzdělávání, venkovní prostor ke hrám)
– průběžná informovanost (i prostřednictvím žáků, kteří se na budování školní zahrady podílí)
– osobní oslovení rodičů s žádostí o pomoc (nejlépe s konkrétní nabídkou, čím by nám rodič mohl pomoci)
– poděkování za spolupráci, zveřejnění informací o pomoci ze strany rodičů.
(Třebenice)
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Jak se do projektu
zapojili další
partneři/veřejnost?
Jak se na plánování a realizaci projektu
podíleli další partneři/veřejnost?
Veřejnost se podílela na výběru projektu v rámci hlasování, informace probíhaly na zastupitelstvu obce, na schůzkách
partnerských organizací. Členové partnerských organizací jsou velmi často současně rodiči našich žáků. Partneři byli
zapojeni jak do plánovací a realizační fáze (upevnění košů a kolostavů, doprava, kompostér, štěpka, sazenice, …) tak
i do fáze udržitelnosti projektu (odvoz odpadků z košů, zalévání, doplňování štěpky do živých plotů, atd.)
(Borotín)

Na realizaci a plánování se podílel obecní úřad Lukavice (plánování – paní starostka, výkopové práce –pracovníci
obce). Dalšími partnery byli rodiče, podnikatelé, kteří nám pomohli s realizací. Mezi další partnery patří drobní podnikatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Výroba laviček, výroba výukových tabulí.
(Lukavice)

Zaměstnanci Městského úřadu v Třebenicích nám pomohli zejména s dopravou – odvoz suti, drnů, nepořádku z pozemku, dovezení mulčovací kůry, … Zástupci Městského úřadu v Třebenicích se zúčastnili slavnostního otevření školní
zahrady 22. 6. 2016, paní starostka slavnostně přestřihla pásku. Zajistila nám k této příležitosti také občerstvení pro
zúčastněné. Členové zapsaného spolku Český granát se společně s rodiči na realizaci projektu podíleli především brigádně. Zúčastnili se také slavnostního otevření školní zahrady. Prostřednictvím zpravodaje Český granát, který vydává
zapsaný spolek Český granát společně s Městským úřadem v Třebenicích, jsme zajistili také medializaci projektu.
(Třebenice)

Většina nápadů, tipů a podnětů pochází z našich setkávání s rodiči žáků při společných akcích. Vycházejí tak z potřeb
a možností veřejnosti.
Na realizaci projektu se podílela obec Kravsko tím, že připravila prostor odpočívadla a provedla drobné terénní úpravy. Zastupitel obce pan Hutař sjednal schůzku se zástupci Lesní správy Znojmo, sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ
Kravsko, z.s. poskytlo odměny pro žáky. Luboš Vitanovský – Agentura Bravissimo zajistila potisk informačních tabulí.
Největší podíl na projektu mají Lesy ČR a pan Jiří Tondl, kteří vyrobili vybavení odpočívadla.
(Kravsko)
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Veřejnost se zapojila do ankety. Dotázaní odpovídali na otázky dětí. Z jejich podnětů vyšly i výsledky projektu.
(Klášterec nad Ohří)

Obecní úřad a paní starostka ve všech fázích projektu radou a koordinací terénních prací při umístění lavičky a při výlepu a závěrečném umístění tabulí. Zajistili další obyčejné kovové lavičky na zastávku. Tři místní podnikatelé pomohli
při umísťování lavičky, terénních pracích, přivezení kamínků a umístění cedulí. Jedna rodina z obce darovala kládu
a investovala svůj čas do práce na průlezce.
(Kocbeře)

Do plánování i realizace (pracovní odpoledne) se zapojili někteří členové obecního
zastupitelstva, členové místních spolků (hasiči, sportovci), občanské sdružení pracující při
naší škole (I. O. – Inteligentní odpoledne), SRPDŠ. Partnerem se pro školu stal místní podnik Juta, který sponzorským darem věnoval barvy na dekoraci prostranství před školou a na výrobu plošných herních prvků a zakoupil část
barev na ošetření pergoly.
(Višňová)

Co bylo důležité při zapojení dalších partnerů/veřejnosti?
→
→
→
→

včasná informovanost
definování konkrétních požadavků
poděkování za pomoc
nabídka „protislužby“ – např. využití daného místa, kulturní vystoupení žáků školy, úklid obce v rámci Dne Země,

Nejvíce se nám osvědčila spolupráce s místními obyvateli. Často mají ke škole citový vztah, ať už přes děti nebo ji
i navštěvovali. Většinou jsou po oslovení ochotni s námi spolupracovat.
Důležité je osobní jednání, poděkování, zapojení do aktivit, vlastní prožitek, „podpis pod dílo“…
Důležité je osobní jednání, poděkování, zapojení do aktivit, vlastní prožitek, „podpis pod dílo“
→ oslovit partnery k účasti na projektu pokud možno osobně
→ poskytnout partnerům dostatek informací o projektu (místní zpravodaj, internet, rodiče – třídní schůzky)
→ získat podporu partnerů a přesvědčit je o významu a potřebnosti projektu pro naši školu, naši obec, naše žáky
(v případě rodičů i pro jejich děti)
→ pravidelně informovat o průběhu realizace projektu (místní zpravodaj, internet)
→ pozvat partnery na slavnostní otevření školní zahrady, aby se přesvědčili, že se nám podařilo splnit cíl, který jsme
si vytyčili
→ poděkovat partnerům za spolupráci (osobně a v médiích)
Nutné je průběžně informovat prostřednictvím všech možných prostředků – ovšem tištěnému slovu (noviny, zpravodaj) přikládají stále největší váhu – význam má „psali o tom v novinách“
Oslovit je, dát prostor k vyjádření, vyslechnout různé názory.
→ dostatečná propagace v místním tisku, na webových stránkách
→ získání podpory zřizovatele
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KONTAKTY
Národní koordinátorka
Karin Kvasničková
Středisko ekologické výchovy SEVER
e-mail: karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz
mobil: 734 310 965
www: http://sever.ekologickavychova.cz

www.skolaprozivot.cz
facebook.com/skolaprozivot

Realizováno v rámci projektu „Spolu si pomáháme, společně se
vzděláváme“, který finančně podpořil Nadační fond České bankovní asociace pro podporu vzdělávání.

