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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 kon-
krétně 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 – to znamená, 
že by měl vycházet z místních tradic a historie a zároveň 
brát ohled na globální souvislosti a měl by být 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 a spolurozhodují 
o něm lidé, kteří v místě žijí.

→ Škola hraje v životě obce nezastupitelnou roli, a proto se 
společně se svými partnery může stát iniciátorem procesů 
v komunitě.

→ Při práci na praktických místních projektech se nejen 
posiluje vztah žáků i dalších účastníků k místu, ale zároveň 
se učí důležitým dovednostem a rozvíjí své kompetence 
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 k lepšímu místo, kde žijí a učí se (naplňují místní 
Agendu 21). Vše se děje s ohledem na udržitelný rozvoj 
místa i světa a je tak praktickým příkladem naplňování 
Cílů udržitelného rozvoje 2015 – 2030 (Sustainable 
Development Goals – SDGs) na místní úrovni.

Jak se zapojit do sítě Škol 
pro udržitelný život?

1  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 zako-
tveného učení a připraví se na plánování udržitelného 
rozvoje místa se žáky a komunitou. Zároveň se seznámí 
s tím, jak naplánovat konkrétní projekt.

2  Vize a plán 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 místa
→ Navrhují řešení
→ Vytvoří zásobník nápadů/projektů

Do plánování by měli být zapojeni  
zástupci těchto skupin:
→ Žáci
→ Pracovníci školy
→ Veřejnost
→ Vedení obce
→ Další relevantní partneři

3  Naplánováním a sepsáním  
konkrétního projektového záměru

Jeden z projektů ze zásobníku nakonec žáci s podporou 
učitele rozplánují podrobněji.

Po splnění předchozích kroků již nic nebrání zařazení 
školy do sítě Škol pro udržitelný život!

A co dál? Nyní již můžete společně s dalšími partnery 
z obce začít postupně realizovat navržené změny.
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Vzdělávání učitelů

Vstupní seminář je akreditovaný MŠMT (DVPP). 
Zapojeným školám a jejich partnerům výlučně nebo 
přednostně nabízíme možnost účastnit se dalších dopl-
ňujících akcí – konference, exkurze, školení.

Metodickou a konzultační pomoc 

K dispozici jsou vám krajští koordinátoři i národní tým 
programu 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 MÍSTNĚ 
ZAKOTVENÉHO UČENÍ), metodika programu s ná-
zvem Za jeden provaz a Škola pro udržitelný život 
aneb jak na místní Agendu 21 v praxi či brožurky 
s příklady dobrých praxí – realizovaných projektů škol 
z let minulých.

Titul, kterým se můžete pochlubit

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 tisko-
vých zprávách a dalších propagačních materiálech.

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 pro naše školy pracuje-
me na přenosu domácích i zahraničních zkušeností a pří-
ležitostí, překládáme publikace, zveme zajímavé hosty.

Co získáte  
zapojením do sítě  
Škol pro udržitelný život
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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 pro-
jektu 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 stohlavou účast, dobře se dá začít 
i s deseti lidmi. Partnerství i zkušenosti se rozvíjejí po-
stupně, stejně jako povědomí o vašich aktivitách. 

Začněme i s málem 

Někdy nám může připadat, že na svůj záměr nemáme 
dost sil, peněz nebo zkušeností. V tom je kouzlo komu-
nitních projektů. Všude, kde se spojí úsilí různých skupin, 
je velký potenciál. Tatínek jednoho žáka má bagr, dru-
hého 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 bá-
ječné dílo.

Před podáním žádosti  
o podporu projektu se informujme

Pokud chceme podávat žádost o podporu svého projek-
tu, je nutné přečíst si předem výzvu, do níž svůj projekt 
podáváme. Ta obsahuje všechny klíčové informace – 

jaké aktivity výzva podporuje a jaké ne, kdo může žádost 
podat, maximální výši podpory, termíny ukončení výzvy, 
podpisu smlouvy, začátku a konce realizace projektů, 
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 veřejné-
ho prostranství nebo umisťují prvky mimo pozemek 
školy, je důležité jednat předem s majiteli pozemků. 
Obec může mít se svými pozemky vlastní plány, sou-
kromí majitelé nemusejí s realizací souhlasit, někdy 
je majitel pozemku někdo jiný, než jste předpokládali. 
Nejlepší je proto získat již před realizací písemný sou-
hlas všech vlastníků pozemků, kde chceme projekt 
realizovat.

Řešme problémy včas

Není neobvyklé, že se během projektu objeví nečekané 
problémy nebo nutné změny. Pokud jsme na projekt 
přijali dotaci, je vždy nutné tyto změny včas konzulto-
vat s jejím poskytovatelem. Raději brzy a jasně komu-
nikovat než později řešit nesplnění výstupů a vracení 
podpory.

Počasí může nadělat paseku

Při plánování mysleme na to, že nás může zaskočit po-
časí a některé aktivity nepůjde v naplánovaném termínu 
uskutečnit. Promysleme tedy náhradní varianty a nech-
me si časovou rezervu. 
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Místní dědictví může být zábava

Interpretace místního přírodního a kulturního dědictví 
nemusí nutně znamenat naučný panel hustě popsaný 
malým písmem. Zkusme vymyslet takový způsob předá-
ní 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 
jim prostor tím, že vše vymyslíme a naplánujeme sami 
a žáky to necháte pouze vykonat. Využijme jejich talentu 
i nadšení. Pokud projekt přijmou za svůj, budou na něm 
pracovat s nadšením dokonce i ve volném čase.

Projekt slouží výuce

Nezapomínejme na to, že projekt má sloužit především 
ke vzdělávání žáků a má tedy přispět k naplňování 
vzdělávacích cílů a výstupů popsaných v našem ŠVP. Je 
dobré dopředu promyslet, které výstupy jím chceme/
můžeme naplnit, a 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 mo-
tivace. Fotografie a zprávičky z aktivit projektu jsou pří-
jemné a udržují v obraze žáky, učitele i veřejnost.

E jako „environmentální“

Projekty realizujme environmentálně, šetrně! Pokud „ká-
žeme 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 
a nezapomínejme, že i terénní úpravy či stavba mohou 
probíhat ohleduplně k okolní živé a neživé přírodě.

Kouzelné slovo nic nestojí

Pokud nám někdo během projektu pomohl – ať už ra-
dou, 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 bu-
doucí spolupráce.

Osobní pozvání je půl úspěchu

Osobní pozvání je vždy účinnější než pouhá rozesílka 
letáčku nebo umístění plakátu. Mimo plošných pozvá-
nek 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 – adres-
ným dopisem nebo osobně. Velmi dobře obvykle zafun-
guje 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 zařídí-
me to, že o něm budou lidé vědět a využívat jej? Na tyto 
otázky si musíte 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 

ZŠ A MŠ BEZNO

HOŘICKÉ GYMNÁZIUM

ZŠ HRANICE

GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ BOHOSUDOV

ZŠ A PRŠ LITVÍNOV

ZŠ A MŠ KOCBEŘE

ZŠ A MŠ LIBĚŠICE

ZŠ A MŠ ZBYSLAVICE
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ZŠ A MŠ BEZNO
Název projektu: Zahradní jezírko

Název realizátora: ZŠ a MŠ Václava Vaňka, Bezno 

Kraj: Středočeský

Webové stránky: www.zs-bezno.cz 

Námět vzešel z řad členů Ekotýmu, kteří jezírko dlouhodobě propagují (je součástí dlouhodobého řešení využití školní 
zahrady). Následně byl záměr projednán se zástupci obce, pak na pravidelné schůzi Ekotýmu (každá třída v něm má 
dva zástupce) i s dalšími pedagogy a zástupci SRPDŠ. 
Hlavním cílem projektu bylo obohacení zahrady o vodní prvek, začlenění ekosystému do výchovně vzdělávacího 
procesu prostřednictvím výuky v terénu, vytvoření pracovních listů. Vybudováním ekosystému „jezírko“ se rozšířila 
druhová pestrost rostlin a živočichů, zvýšila se biodiverzita zahrady. Vodní plocha má zároveň relaxační účinek, který 
mohou využívat žáci, zaměstnanci školy i veřejnost.
Žáci i veřejnost se zapojili do úpravy okolí školy a to prostřednictvím brigádnických dopolední. Zapojením veřejnosti 
z řad rodičů a žáků se zlepšily mezigenerační vztahy. Žáci se zapojili do výkopových prací i do tvorby výukových a pro-
pagačních materiálů. 

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje:
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HOŘICKÉ GYMNÁZIUM
Název projektu: Výstavba venkovní učebny a úprava dvora Hořického gymnázia 

Název realizátora: Hořické gymnázium

Kraj: Královéhradecký

Webové stránky: www.gymhorice.cz 

V průběhu projektu jsme postavili venkovní učebnu, zlepšili prostor provizorního ohniště, ten jsme vybavili lavičkami 
k sezení. Vybudovali a osázeli jsme bylinkovou spirálu, vhodně ji doplnili záhony trvalek i letniček, drobných keřů a vin-
né révy. V prostoru dvora jsme umístili „hmyzí hotel“, vytvořili cestičku s různými povrchy pro chůzi „naboso“ pro zlep-
šování smyslového vnímání. Celý areál se podařilo otevřít veřejnosti díky vybudování postranní branky, kterou spojuje 
s venkovním prostorem nový chodníček. 
Venkovní učebna a upravený prostor zlepšil okolí školy a slouží ekologické výchově, také ho budeme využívat pro 
pořádání filmových a divadelních představení, besed, workshopů, happeningů. Do budoucna využijeme i vlastní vý-
pěstky (byliny, ovoce z již vysazených ovocných stromů).
Naši studenti se učili po celou dobu trvání projektu – od společného plánování, přes vlastní práci, (někdo ryl, nebo 
zatloukal kramle úplně poprvé v životě),až po přípravu programu, výzdoby a pohoštění na zahradní slavnosti. A práce 
na zahradě samozřejmě nikdy nekončí, budeme se učit dál.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ HRANICE
Název projektu: Harmonické soužití

Název realizátora: ZŠ Hranice, okres Cheb

Kraj: Karlovarský

Webové stránky: www.skolahranice.cz 

Cílem projektu bylo zlepšení životního prostředí v okolí panelových domů. Na projektu začali žáci pracovat již na pod-
zim 2015, kdy svolali setkání všech zúčastněných stran přímo na místě realizace projektu. V zimě vybrali několik ná-
vrhů na stromy, keře i lavičky. Na jaře se uskutečnilo další setkání všech účastníků projektu a byly vybrány stromy, keře 
i vhodné lavičky. Byl to docela boj, jelikož názory dětí a obyvatel se často lišily, ale nakonec se obě strany dohodly.

Výsledkem dohody je alej osmi stromů, která oddělila parkoviště od obytné zóny, mnoho vysázených okrasných keřů, 
tři lavičky a posezení s dvěma lavicemi a stolkem. V rámci celého projektu žáci spolupracovali s vedením města, 
s pracovníky technických služeb i s obyvateli panelových domů. Během výsadby žákům pomáhali hlavně starší oby-
vatelé, ti jim předávali své zkušenosti a docházelo tak k propojení mezi jednotlivými generacemi.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje:
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GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ 
BOHOSUDOV
Název projektu: Enviropohádky

Název realizátora: Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov 

Kraj: Ústecký

Webové stránky: www.bgbzs.cz 

Projekt se týkal zlepšení prostředí školy a podpory manuálního rozvoje a zručnosti – žáci v čele s Ekotýmem, s rodiči 
a dalšími dobrovolníky (asi 200 osob) vytvořili nové různorodé prvky v našem areálu a opravili stávající – např. osázeli 
živý plot habry a podíleli se na opravě zahradního altánu. Během projektu proběhl projektový den „Enviropohádky”, 
který upozornil hravou a zábavnou formou na environmentální problematiku. Žáci rovněž vytvořili stolní hru o svém 
městě „Víš, kde žiješ?“, kterou představili na projektovém dnu, na Žákovské ekologické konferenci v Mostě a vyhráli 
s ní 1. místo v krajské soutěži. O hru je obrovský zájem, ale zatím jsme zvládli udělat jen 28 exemplářů hry. Budeme 
se snažit sehnat výrobce, či finance na její další výrobu.
Opravený altán nyní slouží pro relaxaci i jako přírodní učebna a je k dispozici i ostatním občanům Krupky při komunit-
ních akcích pořádaných školou.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ A PRŠ LITVÍNOV
Název projektu: Revitalizace zahrady – bylinková spirála

Název realizátora: Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most

Kraj: Ústecký

Webové stránky: www.zs-specialni-litvinov.cz 

Naším záměrem byla revitalizace školní zahrady s možností praktické výuky. Hlavním cílem bylo vybudování bylin-
kové spirály a pěstování bylin. Bylinková spirála je využívána nejen žáky naší školy v hodinách pracovní výchovy, ale 
vytvořený prostor byl otevřen i veřejnosti, budou ho moci navštěvovat rodiče našich žáků, klienti DSS Litvínov Janov, 
klienti SENZES z. s. a školní družina. Zároveň výstavba bylinkové spirály oživila naši školní zahradu a v budoucnu se 
stane centrem setkávání. 

Na výstavě se podíleli všichni vyučující i jejich rodinní příslušníci. Při výstavbě spirály se aktivně účastnili všichni žáci 
naší školy. Chlapci z druhého stupně pomáhali při samotné stavbě, děvčata se postarala o výsadbu bylin. Žáci nižšího 
stupně vysévali semínka, zalévali. Spolupráce byla ze strany žáků hodnocena velmi dobře a na zahradu se vždy těšili. 
Poznali práci s jiným druhem materiálu, než s kterým se běžně setkávají ve výuce. Své práce si vážili a jsou hrdi na 
výsledek. 

Ve výuce projekt přispěl k vytváření pozitivního vztahu k přírodě, potlačování patologických jevů, podpoře spolupráce 
s druhými, naplňování pracovních a sociálních kompetencí RVP pro žáky s mentálním postižením, směrování žáků 
k profesní orientaci a přípravě na rodinný život. 

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ A MŠ KOCBEŘE
Název projektu: Kocbeřské mravenčení 

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

Kraj: Královéhradecký

Webové stránky: http://www.kocbere.cz/skola

Projekt jsme prodiskutovali s několika rodiči, kteří se zúčastnili plánovací schůzky. Původní námět byl ambicióznější, 
ale pomocníků tentokrát nebylo tolik, proto zvítězila varianta, která kladla důraz na práci žáků a jejich rodin. Jako cíle 
projektu jsme si nakonec stanovili zpopularizovat zdejší přírodní zajímavost – velké kolonie mravenců s více než met-
rovými mraveništi a upozornit na jejich ochranu a tuto tematiku prezentovat na autobusové zastávce nedaleko školy 
při cestě k mraveništím.

Tento projekt byl pokračováním první etapy, kde jsme se zaměřili na popularizaci mravenců a umístění dříve vytvoře-
ných tabulí. Protože jsme považovali vytvořené materiály za velmi zdařilé, rozhodli jsme se vytvořit 500 ks brožurek 
se shodným textem, který je na tabulích. Realizace projektu zároveň obohatila tímto prvkem plánovanou „revitaliza-
ci“ naučné stezky z roku 2006.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ A MŠ LIBĚŠICE
Název projektu: Zahrada pro ptactvo, ptactvo pro zahradu

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace

Kraj: Ústecký

Webové stránky: www.zs.libesice.cz 

V průběhu března byli žáci a učitelé seznámeni s projektem „Škola pro udržitelný život“. Žáci ve všech třídách mapo-
vali místa setkávání, hezká, ošklivá a nebezpečná místa. Žáci 2. stupně procházeli naučnou stezku v obci a prováděli 
mapování přímo v terénu. Sepsali názory na to, co je dobré, či špatné ve škole a v obci, co by se mělo zlepšit. Vznikl 
zásobník projektů a z něho byl vybrán projekt, o kterém jsme byli přesvědčeni, že ho jako začátečníci zvládneme. Jeho 
cílem bylo zvýšit povědomí žáků a obyvatel obce o důležitosti ptactva pro ekologickou ochranu stromů a rostlin.

Protože v areálu školy, ani v okolí nebyly ptačí budky, rozhodli jsme se je vyrobit ve spolupráci se zemědělským 
družstvem a pověsit v areálu školy. Vytvořili jsme také informační cedule a pracovní listy na téma význam drobného 
ptactva pro přirozenou ochranu rostlin a péče o ptactvo v zimě. Součástí aktivit bylo rovněž založení a osetí obilného 
políčka, které jsme sklidili. Obilí využijeme na krmení ptáků v zimě.

V rámci projektového dne jsme uspořádali besedu s ornitologem, pověsili ptačí budky, vyráběli krmítka, připravili hry 
s tématem ptactva pro děti z MŠ a mladší žáky a pracovali s připravenými pracovními listy s využitím informačních 
tabulí. Na organizaci všech aktivit se podíleli žáci – členové týmu ŠUŽ.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ A MŠ ZBYSLAVICE
Název projektu: STEZKA 21. století

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace

Kraj: Moravskoslezský

Webové stránky: www.zszbyslavice.cz 

Plánování – vize Naučné stezky vznikla v době, kdy se obec Zbyslavice zapojila do programu místní Agenda 21. 
Starostka obce začala s procesem participace. Začali jsme se setkávat a diskutovat o projektech. Zaměstnanci 
školy se účastnili veřejného fóra pořádaného pro veřejnost. Na základě Veřejného fóra jsme uskutečnili školní veřejné 
fórum. Pedagogové ZŠ a MŠ Zbyslavice umožnili spolupráci žáků 1. až 5. ročníku, aktivně přispěly i děti mimoškolní-
ho věku. Diskutovali jsme zejména o tom, co bychom mohli v obci zlepšit, co bychom mohli udělat sami a za jakých 
okolností budeme potřebovat odbornou pomoc. Nakonec si žáci zvolili deset nejdůležitějších témat, které by byli 
schopni zpracovat. V rámci hlasování získalo nejvíce bodů vytvoření naučné stezky u zdejších rybníků.

Zaměřili jsme se na prostor v okolí rybníků, které zde byly vytvořeny v roce 2010, nebyly však příliš využívány ve-
řejností. Žáci ZŠ a MŠ, aktivní členové ekokroužku ve spolupráci s místními organizacemi zmapovali okolní faunu 
a floru. Žáci úspěšně spolupracovali s odborníkem na poznávání rostlin a živočichů, který je pomocí iPadu naučil 
zachycovat krásy okolí zbyslavických rybníků. Žáci vyhledávali informace o zdejších zástupcích a vytvářeli pracovní 
listy, malovali obrázky vybraných druhů. Nakonec vzniklo ve spolupráci s obcí Zbyslavice deset naučných tabulí, které 
mapují místní faunu a floru, z nichž dvě tabule byly realizovány v rámci tohoto projektu. Místní poskytovatel interne-
tového připojení také nainstaloval wifi pro využívání QR kódu.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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EKO GYMNÁZIUM 
BRNO
Název projektu: EKO točna – dokončení realizace projektu

Název realizátora: EKO gymnázium Brno o.p.s. 

Kraj: Jihomoravský

Webové stránky: www.eko-g.cz 

Projekt „EKO točna“ byl zaměřen na zkrášlení a zvelebení veřejného prostranství. V našem případě se jednalo o ko-
nečnou zastávku trolejbusu č. 25 – Osová, Brno. V rámci projektu bylo realizováno osázení dříve zrevitalizovaných 
květinových nádob okrasnými vytrvalými rostlinami. Studenti vybrali vhodné trvalky a další materiál, provedli prů-
zkum trhu a finanční kalkulaci. Část sadby získali od rodičů spolužáků a od vyučujících. S časovým odstupem pro-
vedli sociologický průzkum mezi místními obyvateli, který vyhodnotili. Zároveň tím získali zpětnou vazbu od občanů 
Starého Lískovce.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ 
BOHOSUDOV
Název projektu: Mnoho kultur – jedna ekologie

Název realizátora: Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Kraj: Ústecký

Webové stránky: www.bgbzs.cz

Projekt se zabýval podporou multikulturality, mediálního rozvoje a zručnosti. Projekt upozorňoval hravou a zábavnou 
formou na to, že environmentální problematika je podobná i ve velmi rozdílných kulturách. V rámci projektového dne 
„Mnoho kultur – jedna ekologie“ žáci vytvořili ekokalendář upozorňující na globální problémy světa. Tento kalendář 
žáci prezentovali na slavnostním dni a hodlají ho rozšířit i do dalších škol a institucí.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ a MŠ DŘÍSY
Název projektu: Rákosníčkův rybníček

Název realizátora: ZŠ a MŠ Dřísy, Dřísy 89, 277 14 Dřísy

Kraj: Středočeský

Webové stránky: www.zsdrisy.cz 

Cílem projektu bylo zbudovat prvek, který doposud v obci nebyl – jezírko umožňující pozorování a zkoumání vodních 
živočichů a potažmo celý vodní ekosystém a prostor sloužící k relaxaci. Vznikla tak malá vyvýšená vodní plocha, jejíž 
okolí je osázené rostlinami a ozdobeno keramickou dekorací. K vyvýšení bylo využito pálených cihel k postavení su-
ché zídky. Druhotným cílem bylo zaktivizovat spoluobčany a rodiče dětí ke spolupráci na společném projektu.
Realizace Rákosníčkova rybníčku byla pro děti velice přínosná v několika ohledech. Naučily se vzájemně spolupraco-
vat, respektovat názor a pracovní tempo svých spolužáků a v neposlední řadě si vyzkoušely zahradnické řemeslo.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ a MŠ KYJOVICE
Název projektu: Ptačí stezka

Název realizátora: Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace

Kraj: Moravskoslezský

Webové stránky: www.zs-ms-kyjovice.cz 

Hlavním cílem našeho projektu bylo informování veřejnosti o významu ptáků pro přírodu a seznámení s druhy ptáků, 
které se vyskytují v okolí Kyjovic. Prostřednictvím aktivit v průběhu projektu jsme se pokusili zvýšit povědomí o důle-
žité úloze ptáků v přírodě a o nutnosti jejich ochrany. Děti pod vedením vyučujících zjišťovaly, v jakém stavu se nachá-
zejí budky v blízkém zámeckém lesoparku, zjistily, které byly osídlené, a vyčistily je. Ve vyučování hledaly informace 
o ptácích žijících v okolí a připravovaly podklady pro kalendář na tento školní rok, namalovaly obrazy ptáků a napsaly 
krátké příběhy o ptácích. O tom, jak pomoci přežít ptákům zimu, přemýšlely při sestavování dotazníků a připravily 
sadu rad, které jsou umístěny na infopanelu u vstupu do školní zahrady. Vznikl také Kalendář Ptačí stezka a deníky 
pro žáky na školní rok 2016 – 2017, uskutečnila se výstava obrazů v prostorách školy a vyrobili jsme budku a krmít-
ko, která je umístěno v okolí mateřské školy.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ a MŠ TASOV
Název projektu: Otevřená škola

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola Tasov 

Kraj: Vysočina

Webové stránky: www.zs-tasov.cz 

Cílem projektu byla obměna starých keřů a stromů v areálu školy. Obnovení živého plotu a keřů navrhli rodiče na 
schůzce SRPŠ, s návrhem rodičů jsme seznámili zastupitelstvo obce Tasov. V rámci přírodovědných předmětů vyu-
čující a žáci prodiskutovali a naplánovali další postup, který byl představen zastupitelům obce a schválen. Před školou 
vznikl nový záhon osázený trvalými keři. Nový živý plot odděluje dětské hřiště a vchod do budovy školy, kterým žáci do 
školy přicházejí. V zahradě byly zasazeny dva listnaté stromy, které po rozkošatění budou vhodným stinným místem 
pro uživatele dětského hřiště. Žáci pomáhali v pracovních činnostech s výměnou zeminy, s přípravou záhonů a se 
samotným osázením. Zdokonalovali si svoje dovednosti pěstitelské, získali novou zkušenost se sázením vzrostlých 
stromů. V osobním rozvoji žáků se rozvíjely kompetence pracovní, kompetence k učení (spojení teorie a praxe) a kom-
petence sociální a personální (práce ve skupině a spolupráce). Rodiče pomáhali s výměnou zeminy, osazováním keřů 
a s údržbou okolí záhonu. Zřizovatel zajistil odstranění starých keřů a úklid vchodu do školy po vyklizení dřevin.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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ZŠ A MŠ ZBYSLAVICE
Název projektu: Naučná stezka stromů

Název realizátora: Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace

Kraj: Moravskoslezský

Webové stránky: www.zszbyslavice.cz 

Na začátku jsme uskutečnili školní veřejné fórum. Diskutovali jsme zejména o tom, co bychom mohli v obci zlepšit. 
Naučná stezka stromů je pokračování již probíhajícího projektu Stezka 21. století. Žáci se sami rozhodli zpracovat 
informace o stromech. Na každém informačním panelu jsou jejich jména, která tak zaručují určitou odpovědnost za 
výslednou odvedenou práci. V rámci projektu jsme zmapovali osm druhů stromů a jeden druh vysadili. U stromů je 
umístěna cedule s informacemi, s polohou stromů, QR kódem s odkazem na webové stránky, kde je umístěn pra-
covní list. Žáci se výrazně podíleli na vyhledávání a zpracování informací o jednotlivých zástupcích stromů v rámci 
předmětů prvouka, přírodověda a v ICT.

Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitelného rozvoje: 
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Zkušenosti  
z realizace projektů
Jak byli do projektu zapojeni mladí lidé a co jim přinesl? – odpovědi učitelů

Jak se na plánování a realizaci projektů podíleli mladí lidé?
Plánování se zúčastnili žáci 
Ekotýmu (každá třída v něm má dva 
zástupce). Na realizaci výkopových 
a terénních prací se podíleli žáci 2. 
stupně, především z 8. a 9. třídy. 
Propagační materiály, informační 
cedule vytvářeli žáci 7. třídy. Žáci 
1. stupně byli začleněni do výsadby 
rostlin, tvorby informačních cedulí 
a zpracovávali pracovní listy vytvoře-
né žáky 8. a 9. tříd.

(ZŠ a MŠ Bezno)

Žáci se zapojili do všech etap reali-
zace projektu, do některých méně 
(stavba pergoly), do jiných zásadně. 
Zapojili se do diskuse o přípravě 
a plánování, navrhovali realizaci jed-
notlivých prvků. Dále se zapojili do 
vlastní realizace – úprava záhonů, 
terénní úpravy. Hmyzí hotel a ces-
tička – oproti velkým stavbám byla 
tohle hračka, inspirovali jsme se na 
již realizovaných stavbách, něco si 
přizpůsobili, dali si práci s navoze-
ním rozmanitých materiálů, za pár 
dní bylo hotovo, cestička prošla 
zatěžkávací zkouškou. Zjistili jsme, 
že děti se po ní pohybují daleko 
odvážněji, takže předělat kamenné 
okraje a celé vystavět znovu J, tyto 
malé stavby zvládli žáci jen s pomo-
cí učitelů a kamarádů. 

(Hořické gymnázium)

Žáci se účastnili všech aktivit, byli ti 
hlavní tahouni projektu. Na podzim 
2015 svolali setkání všech zúčastně-
ných stran přímo na místě realizace 
projektu. V zimě vybrali několik návr-
hů na stromy, keře i lavičky. Na jaře 
se uskutečnilo další setkání všech 
účastníků projektu a byly vybrány 
stromy, keře i vhodné lavičky. Byl to 
docela boj, jelikož názory dětí a oby-
vatel se často lišily, ale nakonec se 
obě strany dohodly a žáci mohli ob-
jednat vybrané dřeviny a lavičky. Žáci 
pak stromy a keře vysadili na dohod-
nutá místa za spolupráce obyvatel 
domů. Lavičky žáci odvezli na místo 
určení, smontovali a instalovali. 
Zbývalo pak vybudovat zpevněnou 
plochu se dvěma lavičkami a stol-
kem. Místo bylo vybráno zase spo-
lečně jak žáky, tak obyvateli domů.

(ZŠ Hranice)

Žáci byli zapojeni do všech fází 
projektu; tj. do přípravné fáze, plá-
novací, realizační, evaluační i media-
lizační. Projektový den byl zaměřen 
na všechny žáky školy. Žáci vyššího 
gymnázia vedli ve třídách besedy na 
vybrané téma. Někteří žáci vyššího 
gymnázia byli na stanovištích pro-
jektového dne, který zrealizovali pro 
své mladší spolužáky. Žáci gymnázia 
a 2. stupně základní školy vymýšleli 
Enviropohádky pro projektový den, 

také se zúčastnili celé přípravy – 
seznam stanovišť a úkolů, tvorba 
pomůcek, někteří z nich i realizace. 
Žáci 1. stupně a MŠ na stanovištích 
přímo soutěžili a participovali. Na 
projektový den byli pozváni i rodiče 
a prarodiče. Pro rodiče byla připra-
vena hra Riskuj o Krupce a ukázka 
stolní hry „Víš, kde žiješ?“. Žáci 
Ekotýmu koordinovali veškeré dění 
kolem plánování a realizace projek-
tového dne. Rovněž měli za úkol 
předvedení stolní hry o Krupce, kte-
rou celou sami vymysleli. Žáci v rám-
ci hodin pracovní výchovy upravili 
okolí přírodní učebny a podíleli se na 
natírání sloupků altánu, také osázeli 
živý plot habry – cca 45 metrů, do-
šlo tak k odhlučnění dětského hřiště. 
Vysázeli tak 50 sazenic habrů. Pro 
zútulnění areálu školy dále žáci vysá-
zeli 22 dalších keřů.

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Žákům základní školy praktické 1. 
i 2. stupně a praktické školy jednole-
té bylo vydáno 35 dotazníků, z nichž 
vyplynulo, že všichni dotazovaní žáci 
mají zájem o práci na zahradě, 90% 
žáků by mělo zájem o vybudování 
bylinkové spirály. Při vyplňování do-
tazníku se ukázalo, že někteří žáci 
neznají pojem bylinky a jejich využití 
v běžném životě. Do realizace byli 
zapojení všichni žáci 2. stupně, 
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kteří se podíleli na úpravě vytyčené 
plochy a samotné stavbě bylinkové 
spirály. Žáci 1. stupně se podíleli na 
výsadbě a výsevu bylin.

(ZŠ a PRŠ Litvínov)

Během jara jsme realizovali několik 
terénních exkurzí k mraveništím, 
jednu s lektorkou KRNAPu, aby-
chom žáky zasvětili do problému. 
Doplňkově jsme se naučili tři písnič-
ky o mravencích, četli knihu Ondřeje 
Sekory Ferda Mravenec a zhlédli 
některé epizody ve filmu. S externím 
lektorem žáci vymýšleli mravenčí 
příběhy a následně je výtvarně ztvár-
nili – 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 textů odborné infor-
mace a zajímavosti. Žáci pracovali 
ve věkově smíšených skupinách od 
1. do 5. ročníku. Starší žáci násled-
ně v IT programu doplňovali text. 
Závěrečné práce dokončil pan Filip 
Pýcha a grafička (Renografik), která 
upravovala žáky nakreslená bludiště 
pro tisk. 

(ZŠ a MŠ Kocbeře)

Mapování míst setkávání, hezkých, 
ošklivých a nebezpečných míst. 
Tým žáků, pod vedením Jarmily 
Sedlákové a Terezy Hotové, zpra-
coval podklady. Společně vytvořili 
zásobník projektů a vybrali projekt. 
Dále žáci pracovali na školním 
políčku, částečně zajišťovali osivo, 
sklízeli, zpracovávali sklizené obilí. 
Museli komunikovat s učiteli při pří-
pravě pracovních listů, připravovali 
a realizovali program na akci rodičů 
s dětmi (výroba ptačích budek) a zá-
věrečnou akci (beseda s ornitolo-
gem, umisťování budek na stromy). 
Předávali informace na OÚ.

(ZŠ a MŠ Liběšice)

Učitelé školy vytvořili podmínky 
pro uskutečnění školního veřejné-
ho fóra. Spolupracovali spolu žáci 
1. až 5. ročníku a děti MŠ. Dokázali 
tak schopnost kooperace v rámci 
různých věkových kategorií. Ve 
skupinách diskutovali o tom, co by 
mohli v obci zlepšit, čím ji oboha-
tit a přispět k jejímu rozvoji. Jako 
nejpotřebnější vyhodnotili nakonec 
vytvoření stezky na rybnících. Žáci 
prakticky využili školních iPadů, foto-
grafovali, poznávali a mapovali míst-
ní faunu a floru. Sesbírané fotografie 
využili při vyhledávání informací 
o daných druzích. V rámci výuky 
se zaměřili na výtvarné zpracování 
jednotlivých zástupců rostlin a živo-
čichů a na vyhledávání a zpracování 
informací o nich. Získané informace 
využili v konečné podobě pracovních 
listů. Při slavnostním otevření prová-
zeli žáci své rodiče i veřejnost nově 
vzniklou naučnou stezkou.

(ŽŠ a MŠ Zbyslavice)

Žáci vytvořili několik návrhů kompo-
zic květinových nádob. Svoje návrhy 
konzultovali s pedagogy. Provedli 
průzkum trhu a finanční rozvahu. 
Samostatně vytvořili dotazník a zre-
alizovali sociologický průzkum mezi 
místními obyvateli. 

(EKO gymnázium Brno)

Žáci byli zapojeni do všech fází 
projektu; tj. do přípravné fáze, plá-
novací, realizační, evaluační i media-
lizační. Nad globálními problémy se 
zamýšleli žáci celého gymnázia a 2. 
stupně ZŠ – dodávali náměty a kres-
lili návrhy, ze kterých se vybralo 12 
návrhů do kalendáře. Žáci pomáhali 
při tisku listů, kompletování, sesta-
vování kalendáře do kroužkové vaz-
by. Dále ekokalendář žáci prezento-
vali veřejnosti a dalším subjektům 
na slavnostním dni. 

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Plánování proběhlo na základě dis-
kuze a následného dotazníkového 
šetření. Žáci měli na starost zjistit 
vhodné rostliny k zahradnímu jezírku 
a z nabídky vybrat finančně dostup-
né. Dále pomáhali osazovat okolí 
jezírka ( vyvýšený záhon ) a připravit 
slavnostní pohoštění.

(ZŠ a MŠ Dřísy)

Žáci se podíleli především na reali-
zaci mikroprojektu – připravili pod-
klady pro kalendář, sepsali příběhy 
o ptácích, sestavili a vyplnili dotaz-
ník, namalovali obrázky ptáků, které 
jsou vystaveny v prostorách školy 
nebo v kalendáři. V rámci pracovních 
činností si prakticky vyzkoušeli, jak 
vyrobit ptačí budku a krmítko pro 
děti v mateřské škole.

(ZŠ a MŠ Kyjovice)

Žáci v rámci přírodovědných před-
mětů a pracovních činností diskuto-
vali o úpravě okolí, o dalším zlepšení 
dětského hřiště a relaxačního areálu 
kolem školy. Z návrhů a cenové na-
bídky zúžili výběr na obnovení keřů 
a vysázení listnatých stromů.

(ZŠ a MŠ Tasov)

Učitelé školy vytvořili podmínky pro 
uskutečnění školního veřejného 
fóra. Spolupracovali spolu žáci 1. až 
5. ročníku a děti MŠ. Dokázali tak 
schopnost kooperace v rámci růz-
ných věkových kategorií. Ve skupi-
nách diskutovali o tom, co by mohli 
v obci zlepšit, čím ji obohatit a při-
spět k jejímu rozvoji. Žáci prakticky 
využili školních iPadů, fotografovali, 
poznávali a mapovali stromy, které 
si nejdříve zvolili a nechali schválit 
paní starostkou.

(ZŠ a MŠ Zbyslavice)
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Jak byl projekt začleněn do výuky?
Projekt se promítl do výuky v něko-
lika předmětech. Náš svět – téma: 
Místo, kde žiji; EPŘ – tvorba pra-
covních listů, český jazyk – tvorba 
informačních cedulek; mediální 
výchova – tvorba článků do novin, 
výtvarná výchova – tvorba plakátů, 
obrázků s vodníky; matematika 
– vyměřování plochy; pracovní čin-
nosti – výkopové práce, výsadba, 
rostlin, mediální výchova – pozván-
ky, pamětní listy.

(ZŠ a MŠ Bezno)

Zařadili jsme několik projektových 
dnů a brigád, žáci pracovali při 
hodinách výtvarné výchovy, infor-
matiky, biologických a chemických 
praktik, následně mohou využívat 
venkovní učebnu ve všech před-
mětech, nejlépe v hodinách jazyků, 
biologie a bi praktik – a to ve všech 
ročnících. Zařazení projektu do 
jednotlivých předmětů:
Informatika – plánování, zhotovení 
výkresu nebo jednoduchého náčrt-
ku;
Matematika – vypracování finanční 
kalkulace, odhad finančních nákla-
dů, vytyčení záhonu pro bylinkovou 
spirálu, vyměření základů pergoly;
Laboratorní práce z biologie, envi-
ronmentální výchova – pěstitelské 
práce, úprava záhonů, výsadby, 
výsev, vše s ohledem na potřeby 
rostlin, ale i estetickou stránku, 
příprava zdravého občerstvení 
na zahradní slavnosti, pracovní listy 
pro studenty 1. roč. (léčivé rostliny 
v botanickém systému);
Svět práce – běžné řemeslnické 
práce – zatloukání hřebíků, nátěry, 
úprava dřevěných povrchů, dokon-
čení laviček atd.;
Český jazyk, mediální výchova – 
práce na dokumentaci, prezentaci 
školy, příspěvky na fb, v místních 
novinách;

Výtvarná výchova – výzdoba na 
Zahradní slavnosti, poster pro pre-
zentaci projektu, výroba sáčků pro 
semínka a čaje, vytvoření „sochy“ 
ze zbylých kamenů a větví;
Hudební výchova – hudební pro-
gram na zahradní slavnosti.

(Hořické gymnázium)

Projekt jsme realizovali v rámci en-
vironmentální a ekologické výchovy 
v 9. ročníku a v předmětu objevuji 
svět v 5. třídě. Páťáci na projektu 
přímo nepracovali, ale deváťáci je 
seznamovali se svými aktivitami 
a učili je tomu, jak se projekt vede. 
Žáci v hodinách Ev vyhledali ve 
dvojicích stromy a keře, také vybra-
li lavičky a stolky. Pak si je společně 
ukázali a diskutovali nad tím, které 
stromy jsou nejvhodnější a lavičky 
nejhezčí a nejpraktičtější. Svůj 
výběr zúžili na pět stromů a čtyři 
druhy laviček. Z toho vytvořili pre-
zentaci pro obyvatele domu, které 
pozvali do školy a diskutovali nad 
návrhy společně. Nakonec se po-
dařilo vybrat jak stromy, tak lavičky 
k posezení. Na každou schůzku 
vytvořili žáci plakát, který vyvěsili 
v jednotlivých vchodech do domů, 
osobně šli pozvat vedení města.

(ZŠ Hranice)

Výstupy projektu jsme využili ve 
Školním vzdělávacím programu 
školy – zasáhly napříč předměto-
vým spektrem: chemie (vodní zdro-
je, průmysl v Krupce, pokusy v pří-
rodní učebně, těžba cínu v Krupce), 
biologie (vodní ekosystém, rost-
liny a živočichové vyskytující se 
v Krupce, pokusy v přírodní učebně, 
paleontologie Krupky, mineralogie 
a geologie Krupky), zeměpis (orien-
tace a zápis do mapy, demografie, 
průmysl v Krupce), pracovní činnos-

ti (práce na přírodní učebně, výsad-
ba rostlin, manuální práce na stolní 
hře), výtvarná výchova (grafické 
zpracování výstupů projektu, pra-
covní listy a pomůcky k projekto-
vým dnům), environmentální výcho-
va (udržitelný rozvoj obce, historie, 
současnost, ekologie Krupky, práce 
na stolní hře, pracovní listy a po-
můcky k projektovým dnům), český 
jazyk a literatura (jazyková kontrola 
správnosti a stylistiky výstupů 
projektu, pověsti o Krupce), ang-
lický jazyk (anotace o projektu na 
mezinárodní portál Ekoškoly Litter 
Less), dějepis (historie Krupky), fi-
nanční gramotnost (sestavení a do-
držení rozpočtu), zájmové kroužky 
– mimoškolní činnost (ekologický 
kroužek). Žáci během projektu také 
naplňovali průřezová témata ze 
ŠVP, a to: Environmentální výcho-
va, Výchova demokratického obča-
na, Multikulturní výchova, Mediální 
výchova, Osobnostní a sociální 
výchova. 
(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Základní škola praktická a speciál-
ní – Člověk a příroda – Přírodopis, 
Člověk a svět práce – Pracovní 
výchova, Průřezová témata EVVO 
– ekosystémy, základní podmínky 
života, lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah člověka 
k prostředí, Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchovy.
Jednoletá škola praktická – 
Rodinná výchova a Práce v domác-
nosti.

(ZŠ a PRŠ Litvínov)

Vymýšlení příběhů – český jazyk, 
vlastní realizace – český jazyk, 
výtvarná výchova, pracovní čin-
nosti, informatika. Odborná část 
– příprava tabulí – provouka, pří-
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rodověda, vlastivěda, informatika. 
Další činnosti – hudební výchova, 
matematika (porovnávání, měření, 
rozvoj matematické představivosti 
a logiky).

(ZŠ a MŠ Kocbeře)

Praktické činnosti – 5 . – 9. tř. – 
práce na školním políčku, od jara 
budou políčka i pro 1. st. (políčko 
je již připravené); prvouka – 1. – 5. 
– využití obrázků, pracovních listů, 
omalovánek, skládaček, pozorování 
ptactva u budek a krmítek, doplňo-
vání krmiva; znalost místa, kde žijí; 
výtvarná výchova – využití omalo-
vánek a vystřihovánek s tématem 
ptactva; přírodopis – 7. tř. – využití 
pracovních listů, obrázků a textů; 
ekologická výchova – přirozená 
ochrana zahrad a polí, ekologická 
stabilita; ZÚ – tvořivá dílna – vyu-
žití stébel obilí a kukuřičného šustí 
na výrobu ozdob a dekorativních 
výrobků; vaření – využití bylin při 
přípravě pokrmů a nápojů.

(ZŠ a MŠ Liběšice)

Projekt jsme začlenili napříč vše-
mi ročníky v rámci průřezových 
témat Člověk a jeho svět a Umění 
a kultura. V rámci výtvarné výchovy 
a pracovních činností žáci výtvarně 
zpracovali zástupce rostlin a živo-
čichů vyskytujících se u místních 
rybníků. V předmětech prvouka 
a přírodověda jsme uskutečnili 
vycházky k zdejším rybníkům, kde 
si naplánovali umístění panelů 
naučné stezky. Zde se také blíže 
seznámili prostřednictvím výuky 
s léčivými rostlinami, stromy, keři 
a živočichy. Žáci také průběžně 
využívali zpracované pracovní listy 
i jejich interaktivní podobu. V rámci 
předmětu Informační a komuni-
kační technologie se žáci naučili 
pracovat s QR kódy a iPady přímo 
v terénu.

(ŽŠ a MŠ Zbyslavice)

Mikroprojekt byl realizován v rámci 
předmětu Základy ekologie v roční-
ku sexta.

(EKO gymnázium Brno)

Práci na mikroprojektu – náměty 
a návrhy globálních problémů jsme 
začlenili do předmětů: environmen-
tální výchova 8. a 9. třída, biologie 
sekunda – kvarta gymnázia, che-
mie kvinta – septima gymnázia. 
(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Starší ročníky (4.-5.) měly za úkol 
v rámci hodin přírodovědy a infor-
matiky zpracovat výběr vhodných 
rostlin. Mladší žáci (1.-3. třída) se 
aktivně zapojili při hodinách prvou-
ky a pracovních činností do zahrad-
nických prací.

(ZŠ a MŠ Dřísy)

Téma Ptačí stezka bylo začleněno 
především do výuky oborů Člověk 
a jeho svět (přírodověda, prvouka) 
– práce s encyklopediemi, pozoro-
vání okolí školy, příprava dotazníku, 
podklady pro kalendář, Člověk 
a svět práce (pracovní činnosti) – 
projektový den – výroba ptačího 
krmítka a budky, Umění a kultura 
(HV, VV) – malování obrázků ze 
života ptáků a český jazyk a litera-
tura – čtenářské lekce s příběhy, 
ve kterých vystupují ptáci, vlastní 
tvorba příběhů.

(ZŠ a MŠ Kyjovice)

Vzhledem ke krásnému zářijovému 
počasí byl mikroprojekt zařazen do 
pracovních činností na II. stupni. 
Zúčastnili se jej žáci 6., 7. a 8. roč-
níku. Žáci 9. ročníku pracovní čin-
nosti nemají, ale společně se žáky 
I. stupně se podílí na další péči 
o rostliny (zalévání, kypření půdy 
atd.), jedná se o celoroční údržbu.

(ZŠ a MŠ Tasov)

Sesbírané fotografie pomocí iPadů 
žáci využili při vyhledávání infor-
mací o daných druzích. Projekt 
jsme začlenili napříč všemi ročníky 
v rámci průřezových témat Člověk 
a jeho svět a Umění a kultura. Žáci 
také průběžně využívali zpraco-
vané pracovní listy i jejich interak-
tivní podobu. V rámci předmětu 
Informační a komunikační techno-
logie se žáci naučili pracovat s QR 
kódy a iPady přímo v terénu, na po-
čítačích také vytvořili texty s infor-
macemi. V prvouce a přírodovědě 
vytvářeli pracovní listy a v rámci 
výuky se zaměřili na výtvarné zpra-
cování stromů. Tématika stromů 
se také dostala do českého jazyka, 
kde žáci v rámci čtení četli pohádky 
o stromech a sami se podíleli na 
vymýšlení pohádkových příběhů.

(ZŠ a MŠ Zbyslavice)
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Jaké znalosti, dovednosti, postoje mladí získali – co se prací 
na projektu naučili?
Projekt podpořil průřezová témata 
jako environmentální výchova (rozší-
ření druhové pestrosti rostlin a živo-
čichů zahrady), výchova demokratic-
kého občana (stmelení obce a školy), 
mediální výchova (propagace projek-
tu), osobnostní a sociální výchova. 
Žáci byli zapojeni do všech realizač-
ních fází projektu. Projekt pomohl 
upevnit strategie učení a práce. Žáci 
svým aktivním zapojením do vytvoře-
ní jezírka získali bližší vztah k přírodě, 
(lepší pochopení přírodních procesů 
(např. efektivní využití dešťové vody). 
Projekt přispěl k naplnění kompe-
tencí žáků k učení, komunikativních, 
pracovních a občanských.

(ZŠ a MŠ Bezno)

Žáci se naučili plánovat dlouhodobý 
projekt, vypracovali finanční rozva-
hu, s pomocí IT vytvořili plánky pro 
výstavbu pergoly. Dále pak vyměřili 
záhony a bylinkovou spirálu, připravili 
seznam rostlin pro výsadby, podíleli 
se na výsadbách, výsevech i následné 
péči o rostliny. Sbírali informace o po-
užitých rostlinách, stavbě hmyzího 
hotelu, instalovali na zahradě lavičky 
a upravili prostor kolem ohniště. 
Rovněž se podíleli na organizaci 
Zahradní slavnosti, nacvičili hudební 
program, zajistili občerstvení, výzdobu 
a dárky z prvních výpěstků. Čtvrťáci 
připravili pracovní listy pro praktika 
v prvním ročníku, tématem jsou léčivé 
rostliny, jejich využití a zařazení v bo-
tanickém systému, zajistili pomocné 
práce při stavbě pergoly, pracovali se 
dřevem, natírali, pomáhali při zastře-
šování, provádí skrývku zeminy pro 
osazení pískovcové dlažby. Celý pro-
jekt časově hodně přesahuje termín 
ukončení, půjde o práci po řadu let 
(vytváření dlouhodobých cílů, výchova 
k vytrvalosti a zodpovědnosti).

(Hořické gymnázium)

Žáci se naučili jak postupovat při 
vytváření projektu, zvládli plánová-
ní projektu, komunikaci s občany 
i vedením města, hledali na inter-
netu lavičky a stromy, komunikovali 
s dodavateli. Nakonec projekt sami 
realizovali, tedy kopali jámy na stro-
my, sázeli stromy, montovali lavičky 
a ukotvovali je k zemi, plánovali a re-
alizovali výsadbu okrasných keřů atd. 
Náš školní vzdělávací plán se jme-
nuje Škola pro život a již z názvu je 
jasné, že projekt plně naplňuje jeho 
obsah. Projekt žáky vedl k samo-
statnému myšlení, k plánování i ob-
čanskému myšlení.

(ZŠ Hranice)

Během projektu žáci naplňovali klí-
čové kompetence: sociální a perso-
nální, komunikativní, k řešení problé-
mů a pracovní a k podnikavosti.
Přínosy projektu pro žáky: 
– podpora vzdělávání a zvýšení po-

vědomí o přírodním dědictví, kraji-
ně, ochraně životního prostředí 

– podpora patriotismu a pocitu 
sounáležitosti s místem, kde žije-
me

– posílení ekologické gramotnosti 
a badatelské činnosti

– posílení pracovních a sociálních 
kompetencí

– podpora kladného vztahu k příro-
dě, možnost aktivního zapojení 
do ochrany a péče o přírodu a ži-
votní prostředí

– posílení ohleduplnosti a odpověd-
nosti k přírodě a k práci

– podpora principů trvale udržitel-
ného rozvoje 

– podpora problematiky udržitelné-
ho rozvoje v naší obci

– navázání spolupráce s dalšími 
subjekty ve městě i se samosprá-
vou města

– navázání kontaktů a případná 

spolupráce s dalšími subjekty 
v Ústeckém kraji i jinde v ČR (díky 
Žákovské konferenci)

– medializace výstupů
– zvýšení PR školy i obce

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Podpora vytváření nových pojmů, 
poznatků, postupů učení i praktic-
kých dovedností pomocí názorných 
pomůcek, demonstrací postupů, 
konkretizací a praktického zaměře-
ní učiva. Žáci se učili manipulovat 
s nářadím, získali dovednosti v prak-
tických činnostech. Pomocí pozitivní 
motivace bylo učivo konkretizo-
váno a prakticky zaměřeno. Žáci 
byli vedeni k toleranci a solidaritě 
s postiženými dětmi a ke zdravému 
životnímu stylu. Žákům byly demon-
strovány správné pracovní postupy 
a dovednosti. Byly vytvářeny správ-
né pracovní, hygienické a bezpeč-
nostní návyky. Žáci se seznamovali 
s možnými profesemi, ve kterých by 
se mohli uplatnit, s jejich pracovní 
náplní. Byli vedeni k reálnému hod-
nocení a sebehodnocení výsledků 
činností, výkonů. Byla u nich rozví-
jena úcta k lidské práci a byli vedeni 
k profesní orientaci.

(ZŠ a PRŠ Litvínov)

Projekt patří do průřezového téma-
tu EVVO, ale svým dopadem řešení 
situace v obci i do tématu Výchova 
demokratického občana a Mediální 
výchova. Ze vzdělávacích oblastí 
postihl především součást vzděláva-
cí oblasti Člověk a svět, ale i český 
jazyk, matematiku, pracovní činnosti 
a výtvarnou výchovu. Hodně bylo 
věnováno zvyšování čtenářské gra-
motnosti, především práce se zdroji 
a rozvoji kreativity a podnikavosti. 
Téma prolínalo i matematikou a hu-
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dební výchovou, hodně se tématu 
věnovali v informatice.

(ZŠ a MŠ Kocbeře)

Učili se o významu ptactva pro 
ekologickou rovnováhu, o ptactvu 
našich zahrad, polí, luk, lesů a vod. 
Získali dovednosti při práci s nástroji 
při výrobě krmítek, ptačích budek 
a při práci na zahradě.

(ZŠ a MŠ Liběšice)

Díky tomuto projektu se žáci zdoko-
nalili v práci s iPady, naučili se zachy-
covat přírodní krásy prostřednictvím 
fotografie. Své fotografie dokázali 
využít v hodinách prvouky a příro-
dovědy se zaměřením na poznávání 
svého nejbližšího okolí. Získané ob-
razové materiály uplatnili při diskuzi 
s odborníkem, který žáky dále mo-
tivoval k tomu, aby o získaných dru-
zích rostlin a živočichů vyhledávali 
podrobnější informace. Žáci se tak 
setkali s novým ekosystémem vy-
skytujícím se u rybníků, uvědomili si 
jeho význam a důležitost pro celou 
krajinu. Rozvíjeli kompetence k uče-
ní (vyhledávali podle svých možností 
informace v atlasech, na internetu), 
kompetence komunikativní, které se 
týkaly zejména diskuze s odborní-
kem. Kompetence sociální spočívaly 
ve spolupráci ve věkově smíšených 
skupinách, v prezentaci získaných 
a ověřených informací. V rámci 
kompetencí občanských žáci zúročili 
získané poznatky na slavnostním 
otevření naučné stezky, kdy podali 
občanům, rodičům a veřejnosti zá-
kladní informace o naučných pane-
lech nacházejících se kolem rybníků. 

(ZŠ a MŠ Zbyslavice)

Přínos mikroprojektu pro studenty 
byl v praktickém environmentálním 
vzdělávání formou činnostního 
učení, získání zkušeností z oblasti 

rozvoje občanské společnosti. 
Prozkoumali trh, dělali finanční 
rozvahu. Také získali zkušenosti 
s prezentací aktivity – příprava textu 
do místního tisku, tvorba posteru 
pro veřejnou prezentaci a seznámili 
se s metodikou veřejného průzkumu 
a interpretací výsledků.

(EKO gymnázium Brno)

Výstupy mikroprojektu jsme využili 
ve Školním vzdělávacím programu 
školy – zasáhly napříč předměto-
vým spektrem: chemie (vodní zdro-
je, problematika pitné vody, zdrojů 
energie a nerostných surovin v ČR 
i ve světě), biologie (ekosystémy, 
biomy, rostliny a živočichové v ČR 
i ve světě, ekologie, mineralogie 
a geologie…), zeměpis (orienta-
ce a zápis do mapy, demografie, 
enviroproblémy a ekokatastrofy 
v ČR i ve světě), pracovní činnosti 
(tvorba kalendáře), výtvarná výcho-
va (grafické zpracování výstupů 
projektu), environmentální výchova 
(udržitelný rozvoj v ČR i ve světě, 
enviroproblémy a ekokatastrofy 
v ČR i ve světě, problematika pitné 
vody, zdrojů energie a nerostných 
surovin v ČR i ve světě, emisenky, 
uhlíková daň), český jazyk a litera-
tura (jazyková kontrola správnosti 
a stylistiky výstupů projektu), ang-
lický, německý, ruský a francouzský 
jazyk (komunikace s Ekoškolami ve 
světě), finanční gramotnost (sesta-
vení a dodržení rozpočtu), zájmové 
kroužky – mimoškolní činnost (eko-
logický kroužek). Během projektu 
žáci naplňovali klíčové kompetence: 
sociální a personální, komunikativní, 
k řešení problémů a k podnika-
vosti a průřezová témata ze ŠVP, 
a to: Environmentální výchova, 
Výchova demokratického občana, 
Multikulturní výchova, Mediální 
výchova a Osobnostní a sociální 
výchova. 

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Žáci získali znalosti z oblasti Člověk 
a jeho svět (řemesla, péče o půdu, 
místní tradice, ekosystém). Práce se 
zahradnickým nářadím není pouze 
teoretickou frází, ale praktickou 
dovedností. Byl posílen kladný vztah 
k přírodě a vzájemná tolerance.

(ZŠ a MŠ Dřísy)

Žáci si prakticky vyzkoušeli výrobu 
vhodného dřevěného krmítka a pta-
čí budky – naučili se, jak mají tyto 
výrobky vypadat, aby mohly sloužit 
k ochraně ptáků. V rámci mikro-
projektu se podrobněji seznámili 
s druhy ptáků, kteří se vyskytují v na-
šem okolí. Rozlišovali druhy, které 
přezimují u nás a které odlétají do 
teplých krajin. Díky dotazníku, který 
děti sestavily a pak s rodiči také 
vyplnily, jsme se podrobněji zabývali 
tématem, jak pomoci ptákům pře-
žít zimu. Tyto rady jsme zařadili do 
info panelu. V rámci českého jazyka 
se učili pracovat s texty, rozlišovali 
text beletristický a encyklopedický 
a porovnávali informace z obou typů 
textů. Děti v mateřské škole si vy-
zkoušely, jaké by to bylo, kdyby měly 
křídla během celého týdne.

(ZŠ a MŠ Kyjovice)

Žáci získali povědomí o prostředí, ve 
kterém se rostliny pěstují, o vlast-
nostech půdy a jejím zpracování, 
výživě rostlin a jejich přírodním 
hnojení, růstu rostlin, poznávání 
keřů a stromů v praxi, o dovednos-
tech, které jsou nutné při výsadbě, 
o zvládnutí jednoduchých pracov-
ních postupů na zahradě (plánování 
práce), o dodržování zásad bezpeč-
nosti a ochrany při práci na zahradě, 
dodržování hygienických zásad. 
Vybudovali si kladný vztah k přírodní-
mu prostředí.

(ZŠ a MŠ Tasov)
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Žáci se zdokonalili v práci s iPady, 
naučili se zachycovat přírodní krásy 
prostřednictvím fotografie. Své fo-
tografie dokázali využít v hodinách 
prvouky a přírodovědy se zaměře-
ním na poznávání svého nejbližšího 
okolí. V rámci klíčových kompetencí 

uplatnili kompetenci k učení (vy-
hledávali podle svých možností 
informace v atlasech, na internetu). 
Kompetence sociální spočívaly ve 
spolupráci ve věkově smíšených 
skupinách, v prezentaci získaných 
a ověřených informací. V rámci 

kompetencí občanských žáci zúročili 
získané poznatky na slavnostním 
otevření naučné stezky, kdy podali 
občanům, rodičům a veřejnosti 
základní informace o naučných pa-
nelech.

(ZŠ a MŠ Zbyslavice)

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich zájem o učení? 
Je důležité žáky plně zapojit do ce-
lého projektu, využít co nejvíc jejich 
nápady (a pomáhat při jejich realizaci, 
když jejich pozornost a zájem ochab-
ne), nechat jim velký díl zodpověd-
nosti, určité rozhodovací pravomoci, 
někdy to může být i problém, když 
třeba na naplánovanou a dlouho 
připravovanou brigádu nepřišel ze 
žáků nikdy, protože si na den před 
tím naplánovali ještě jinou práci. Je 
dobré, když žáci vidí, že jim něco před 
očima vzniká, roste, mohou využívat 
už i částečné výsledky své práce, 
možná, že ocení, když výsledky jejich 
práce pochválí i někdo jiný.

(Hořické gymnázium)

Žáci se na projektu naučili spoustu 
věcí od plánování, přes komunikaci 
s obyvateli, dodavateli i vedením 
města. Vybírali vhodnou zeleň tak, 
aby odpovídala požadavkům jak 
obyvatel, tak i přírodním podmínkám 
u nás. Práce na projektu je bavila, 
viděli za sebou kus odvedené práce. 
Navíc vše společně s obyvateli reali-
zovali a dovedli do zdárného konce. 
Moje rada je předat žákům co nejví-
ce kompetencí a úkolů, aby si projekt 
vedli a realizovali téměř celý sami. Já 
jsem pouze jejich poradce a hlavně 
ten, který hlídá čas, kdy je potřeba 
co udělat, žáci mají na všechno čas, 
neznají dodací lhůty atd. Velkou mo-
tivací pro ně bylo to, že po nich něco 
zůstane pro další generace.

(ZŠ Hranice)

Myslím, že velmi pomohlo to, že bylo 
s žáky jednáno jako s rovnocennými 
partnery v jakémkoliv rozhodování 
a jednání. Žáci se naučili pracovat 
se zdroji informací, plánovat svůj 
čas, mediálně se projevit – a to ne-
jen sám za sebe, ale za celou školu. 
Obrovskou motivací byla pro ně účast 
na Žákovské ekologické konferenci 
v Mostě, kdy už věděli, že vyhráli se 
svou stolní hrou o Krupce 1. místo, 
a nyní hru prezentovali hostům kon-
ference a žákům z jiných škol. Na 
konferenci jsme měli připraveno asi 6 
exemplářů hry, takže si ji mohli zahrát 
i účastníci konference – hra žáky oprav-
du strhla, až trochu nabourala průběh 
konference – žáci nechtěli přestat hrát 
a věnovat se příspěvkům z jiných škol.

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Naši žáci se velice rádi zapojovali do 
fyzických aktivit spojených s výstavbou 
bylinkové spirály. Touto činností měli 
možnost získat nové znalosti a vědo-
mosti v rámci zahradnických prací.

(ZŠ a PRŠ Litvínov)

Důležité je probuzení zájmu u žáků. 
Dát jim najevo jejich důležitost. 
To, že i oni mohou něco změnit, 
že jim dospělí naslouchají a berou 
jejich připomínky a nápady vážně. 
Podporovat jejich aktivitu, tvoři-
vost. Jednat s žáky jako s partnery. 
Nešetřit pochvalou.

(ZŠ a MŠ Liběšice)

Zájem žáků o učení se zvýšil díky vy-
užití výpočetní techniky v terénu při 
výuce. Žáci jsou i nadále motivováni 
tím, že si sami připravili a prezento-
vali rodičům a veřejnosti jednotlivá 
stanoviště na naučné stezce. Sami 
si vybrali informace, které při bádání 
získali.

(ŽŠ a MŠ Zbyslavice)

Projekt zvýšil zájem žáků o učení. 
Pro aktivní zapojení žáků bylo dů-
ležité, že aktivita měla hmatatelné 
výsledky, realizace projektu nebyla 
příliš dlouhá a aktivity byly pro val-
nou část žáků nové – sázení rostlin, 
práce s dřevem a jinými materiály.

 (EKO gymnázium Brno)

Žáci se naučili pracovat se zdroji 
informací, vyhledat to podstatné, 
třídit informace, přehledně zpraco-
vat informace, plánovat svůj čas, 
mediálně se projevit (při prezentaci 
svých výtvorů). Měli velkou radost, 
že kalendář vyrobili úplně sami, což 
se projevilo i na jeho prezentaci ve-
řejnosti.

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Žáci si aktivně vytvořili prostředí, 
o které sami pečují a pozorují. 
Fotografování, bádání za použití 
mikroskopu podpořilo zájem přede-
vším o přírodovědné předměty.

(ZŠ a MŠ Dřísy)
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Především se zvýšil zájem o pozo-
rování. Děti si začaly více zajímat 
o své okolí. Každé ráno diskutujeme 
o ptácích, které pozorovali cestou 
do školy. Projekt bude i nadále po-
kračovat v zimních měsících – žáci 
si budou svá pozorování zapisovat 
do kalendáře a deníků. V zimních 
měsících budeme pozorovat pohyb 
na krmítku a v jarních a letních měsí-
cích zahnízdění našich ptačích bu-
dek a ptáky v okolí školního jezírka.

(ZŠ a MŠ Kyjovice)

Mikroprojekt určitě zvýšil zájem 
žáků o další zvelebování okolí školy. 

Získali nové dovednosti, většina 
z nich bydlí v rodinných domech, 
takže jsou zvyklí pracovat a doma 
na zahradě pomáhat. Zapojili se do 
náročné výměny zeminy, kterou bylo 
nutně vyrýt, překatrovat, promíchat 
s kvalitnější půdou a opět zarýt 
zpět. Pomohli při sázení a zalévání 
stromů a keřů. Pomáhají s dalším 
udržováním rostlin (průběžné zalé-
vání) a uklidili okolí školy po dokon-
čení projektu. Motivací pro žáky je 
pochvala a účast vyučujících, kteří 
se zapojují do prací s nimi. Samotná 
přítomnost „pracujícího“ učitele je 
pro ně vítanou změnou. Další moti-
vací by mohlo být zapojení žáků do 

následných úprav okolí školy (hřiště), 
mohou se podílet na dalším pláno-
vání a vymýšlení prvků, které by bylo 
možné do okolí hřiště umístit. 

(ZŠ a MŠ Tasov)

Zájem žáků o učení se zvýšil díky 
využití výpočetní techniky v terénu 
a při výuce. Sami si vybrali infor-
mace, svými jmény ručí za jejich 
správnost. Tímto se také naučli 
určité odpovědnosti při vyhledávání 
a zpracování informací.

(ZŠ a MŠ Zbyslavice)

Jak se zapojili další partneři, veřejnost, rodiče? – odpovědi učitelů

Jak se do plánování a realizaci projektu zapojili  
další partneři, veřejnost, rodiče?
Do plánování i realizace se zapojili 
zástupci obce (zapůjčení traktoru, 
manuální pomoc při výkopových 
pracích). Rodiče se zapojili hlavně 
do dobrovolnické práce, zajistili 
příspěvek ze SRPDŠ a zpracovali 
fotodokumentaci. Dále pomohla 
květinářka konzultacemi při výběru 
rostlin a zahradní architektka (bývalá 
žákyně školy) při realizaci.

(ZŠ a MŠ Bezno)

Rodiče měli hlavní podíl na výstavbě 
venkovní učebny, bez profesionálních 
truhlářů bychom tuhle část projektu 
zvládli asi těžko, rodiče (a kolegové 
– učitelé i se svými rodinami) po-
máhali i při zajišťování nejrůznějších 
materiálů – dřevo, kámen, sazeničky 
rostlin. Důležitá je i pomoc radou, 
nápadem. Technické služby vybudo-
vali vstup z ulice do prostoru zahrady 
a chodníček, odvezli materiál (část 
skrývky, větve, odpad atd.).

(Hořické gymnázium)

Na společných schůzkách žáci, obyva-
telé domů i vedení města diskutovali 
a plánovali celou realizaci projektu. 
Z návrhů žáků vybrali vhodné stromy, 
keře i lavičky. Pomohli žákům s vy-
sázením zeleně a instalací laviček. 
Důležitým partnerem pro nás byl MěÚ 
Hranice. Pracovníci technických služeb 
zajistili dovezení stromů a keřů ze za-
hradnictví v Karlových Varech. Stromy 
pak žákům dovezli na místo výsadby, 
přistavili kontejner na vykopanou ze-
minu a dovezli kompost na vysazení 
stromů a keřů. Pomáhali nám hlavně 
technikou a s dokončovacími pracemi. 
Pokud jsme něco potřebovali, buď 
vedení města oslovili žáci, nebo tele-
fonicky jsme požádali vedoucího tech-
nických služeb o pomoc. Nikdy jsme 
se nesetkali se zápornou odpovědí. 
Spolupráce mezi školou a městským 
úřadem opravdu funguje. Technické 
služby se také zavázali, že v době 
prázdnin převezmou péči o nově vysa-
zenou zeleň (zalévání, pletí). 

(ZŠ Hranice)

Na projektový den byli pozváni 
i rodiče a prarodiče. Pro rodiče 
byla připravena hra Riskuj o Krupce 
a ukázka stolní hry „Víš, kde žiješ?“. 
Rodiče a spolek Klíček se také zapo-
jili do úpravy areálu školy, zástupce 
města s námi aktivně komunikovali 
a pomohli s distribucí hry o Krupce 
do škol a dalších NNO.

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

V rámci školy se zapojili učitelé 
spoluprací při vytváření myšlenkové 
mapy a při tvorbě SWOT analýzy 
a společně s nepedagogickými pra-
covníky pomohli při realizaci výstav-
by bylinkové spirály. Rodiče vyplňo-
vali dotazníky, pomáhali při stavbě 
spirály. Zástupci OŠK MÚ Litvínov 
byli o projektu informováni a uvítali 
ho, DSS Litvínov Janov SENSES z.s. 
projevili zájem o využívání zahrady.

(ZŠ a PRŠ Litvínov)
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Jen málo rodičů se zapojilo do plá-
novacích aktivit, následně pak však 
přispěli pomocí. Jak práce postu-
povaly a děti vyprávěly, projevovali 
větší zájem. Téma ale pro ně příliš 
atraktivní nebylo, o to větší údiv byl 
z výsledků projektu. 

(ZŠ a MŠ Kocbeře)

Zemědělské družstvo nám nařezalo 
materiál na ptačí budky, rodiče mon-
tovali a natírali ptačí budky, zorali 
políčko. Ornitolog Václav Beran 
poskytl odbornou pomoc, konzulta-
ce, besedu a pomohl s umístěním 
budek na stromy.

(ZŠ a MŠ Liběšice)

Plánování – vize Naučné stez-
ky vznikla v době, kdy se obec 
Zbyslavice zapojila do programu 
místní Agenda 21. Hlavním cílem 
bylo zlepšování kvality života v obci 
a zvyšování zapojení obyvatel 
do rozhodovacích procesů samo-
správy. Starostka obce začala s pro-
cesem participace. Začali jsme se 
setkávat a diskutovat o projektech. 

Zaměstnanci školy se účastnili 
veřejného fóra pořádaného pro ve-
řejnost. Zde bylo přítomno asi 70 
účastníků, mezi nimi i rodiče žáků. 
Spolupracovali jsme s obcí a míst-
ním sdružením rodičů Sluníčko, kteří 
nám aktivně při realizaci pomáhali. 
Trasu a rozmístění jednotlivých ta-
bulí jsme diskutovali se zastupiteli 
a paní starostkou. Odborník na pří-
rodu nám poskytoval rady ohledně 
témat tabulí. Obecní opravář spolu 
s brigádníky montovali tabule na 
dané místo, přivrtávali QR destičky. 
Rodiče připravili občerstvení pro 
veřejnost při slavnostním otevření 
stezky.

(ŽŠ a MŠ Zbyslavice)

Rodiče vyjádřili svůj názor prostřed-
nictvím dotazníků, které obdržely na 
konci školního roku. Členové Školské 
rady nad tématem diskutovali na 
pravidelném setkání. Při realizaci se 
zapojili rodiče do stavebních prací 
a dodali některé rostliny.

(ZŠ a MŠ Dřísy)

Český svaz zahrádkářů nám pomohl 
s organizací projektového dne, rodi-
če se podíleli na přípravě a vyplnění 
dotazníků a studenti a žáci ZUŠ 
Heleny Salichové na přípravě výsta-
vy v prostorách školy.

(ZŠ a MŠ Kyjovice)

Rodiče a veřejnost navrhovali mož-
nosti úprav v okolí školy, zapojili se 
do prací při výměně zeminy a sázeli 
keře. 

(ZŠ a MŠ Tasov)

Spolupracovali jsme s obcí a míst-
ním sdružením rodičů Sluníčko, kteří 
nám aktivně při realizaci tohoto 
projektu pomáhali. O trasu a určení 
jednotlivých stromů, o umístění 
informačních tabulí jsme diskutovali 
se zastupiteli a paní starostkou. 
Technik spolu s místními pomocníky 
namontovali tabule na dané místo 
a podíleli se také na upevňování QR 
destiček. Rodiče připravili na slav-
nostní otevření malé pohoštění.

(ZŠ a MŠ Zbyslavice)

Co bylo důležité při zapojení dalších partnerů, veřejnosti,  
rodičů do projektu?
Důležité bylo informovat rodiče prů-
běžně o probíhající realizaci. Rodiče 
byli motivováni využitím jezírka jak 
dětmi, tak veřejností.

(ZŠ a MŠ Bezno)

Vhodné partnery je potřeba najít, 
je dobré znát profesní zaměření 
rodičů, vědět, na koho je možné se 
obrátit o radu či o pomoc. Oslovit 
je včas, poprosit a poděkovat raději 
několikrát, zapojit celé rodiny – ro-
diče plus jejich děti, průběžně infor-
movat a ukazovat výsledky.

(Hořické gymnázium)

Důležité je oslovit co nejvíce oby-
vatel, vyvěsit letáky s termínem 
schůzek a doufat, že je projekt 
osloví. Na schůzky museli být žáci 
dobře připraveni a umět občanům 
navrhnout různá řešení, aby si mohli 
vybrat. Dobré je podchytit rodiče 
žáků a důchodce, ti bývají nejvíce 
aktivní. Rodiče naočkují jejich děti, 
důchodci zas mají čas a často i chuť 
žákům pomoci.

(ZŠ Hranice)

Motivovat rodiče je v současné době 
docela oříšek, jsem ve školství 21 

let a dříve se rodiče zapojovali více. 
Obecně platí, že pokud žák chodí do 
MŠ a na 1. stupeň, tak se rodiče ješ-
tě snaží, pak už zájem prudce klesá. 
My se snažíme motivovat nabídkou 
mimoškolních aktivit pro rodiče, 
prarodiče i veřejnost.

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Rodiče ochotně vyplnili dotazník, do 
pomoci při výstavbě spirály se jim 
moc nechtělo. 

(ZŠ a PRŠ Litvínov)
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Rodiče a veřejnost je na tento způ-
sob práce v naší škole zvyklá, tedy 
velkou změnu už nevidím.

(ZŠ a MŠ Kocbeře)

Významné je budování vztahu mezi 
školou, rodiči a dalšími partnery, 
vědomí jejich důležitosti. Na akcích 
pro rodiče s dětmi je prostor i na ne-
formální rozhovory, což je přínosem 
pro vytváření pozitivních vztahů.

(ZŠ a MŠ Liběšice)

Při realizaci projektu byla motivace 
veřejnosti i rodičů jednoduchá. Vznik 
stezky si rodiče vybrali při účasti na 
veřejném fóru. Mnozí občané v rám-
ci procházek rádi navštěvují okolí 
rybníků, a tak se stezka stala jen 
hmatatelným výstupem jejich přání. 

(ŽŠ a MŠ Zbyslavice)

Rodiče obdivovali šikovnost dětí, 
žáci s nimi o slavnostním dnu disku-
tovali ohledně globálních problémů 
vybraných do kalendáře. Plánujeme, 
že je pro příště (kalendář 2018) po-
žádáme o sponzorský dar (tonery, 
papíry, folie).

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov)

Přání dětí je vždy tou největší mo-
tivací pro jejich rodiče, ale také pro 
samotné pedagogy.

(ZŠ a MŠ Dřísy)

Oslovili jsme především Český za-
hrádkářský svaz a informovali jsme 
rodiče našich žáků ZŠ a dětí MŠ. 
I po ukončení tohoto mikroprojektu 
budeme i nadále ve spolupráci s ro-
diči propagovat především přikrmo-
vání ptáků v zimních měsících. 

(ZŠ a MŠ Kyjovice)

Důležitá je informovanost, osobní 
jednání s rodiči např. schůzky SRPŠ.

(ZŠ a MŠ Tasov)

Při realizaci mikroprojektu byla mo-
tivace veřejnosti i rodičů jednodu-
chá. Vznik stezky si rodiče vybrali při 
účasti na veřejném fóru. Mnozí ob-
čané v rámci procházek uvítali něco 
nového a často a rádi navštěvují 
stanoviště se stromy. U některých 
stromů se nám podařilo po dohodě 
s paní starostkou umístit i lavičku. 

(ZŠ a MŠ Zbyslavice)
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Závěrečné shrnutí,  
co dle zkušeností  
učitelů nejvíce  
pomáhá k zájmu  
a zapojení mladých lidí
Smysluplnost a praktičnost činností

→ pokud vědí, že to, co dělají a co se učí, má nějaký 
smysl (obohatí to prostředí kolem nás, naučí nás to 
něčemu prakticky využitelnému), vidí opravdu reálné 
výsledky svého snažení, vidí, že jim něco před očima 
vzniká a roste a mohou využívat už i částečné vý-
sledky své práce, vidí za sebou kus odvedené práce, 
dotažené do zdárného konce – „musí vidět výsledek“

→ práce s reáliemi – žáky všeobecně zajímá to, na co si 
mohou sáhnout, co mohou prakticky vyzkoušet

→ praktické činnosti, realizované samotnými žáky, mož-
nost ověřit si osobně praktické využití svých znalostí

Možnost spolurozhodovat a být brán vážně

→ možnost spolurozhodovat a sami se podílet na 
změnách, nechat jim velký díl zodpovědnosti, ur-
čité rozhodovací pravomoci, předat jim co nejvíce 
kompetencí, pravomocí a úkolů, aby si projekt vedli 
a realizovali téměř celý sami (učitel je pouze jejich 
poradce)

→ to, že je s nimi jednáno jako s rovnocennými partnery 
v jakémkoliv rozhodování a jednání, dát jim najevo je-
jich důležitost, to, že i oni mohou něco změnit, že jim 
dospělí naslouchají a berou jejich připomínky a ná-
pady vážně – žáci mají větší zájem o věci, na kterých 
spolupracují a jsou při jejich realizaci partnery

→ to, že prvotní nápad vzešel od nich
→ jsou-li v celém průběhu co nejvíce využity jejich nápady 
→ plné zapojení do celého projektu
→ možnost dokázat, že „to zvládnou“
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Zapojení ostatních

→ společná práce (od plánování až po údržbu)
→ práce v malých skupinách, práce na konkrétních 

praktických úkolech
→ spolupráce napříč ročníky (mladší se staršími)
→ spolupráce s rodiči
→ účast vyučujících, kteří se zapojují do prací s nimi, 

samotná přítomnost „pracujícího“ učitele je vítanou 
změnou

Atraktivita 

→ objevování – zaměření na něco pro žáky nového 
(nová témata, podněty, činnosti)

→ pestrost činností
→ to když realizace projektu není příliš dlouhá 
→ využití jim blízkých technologií – ICT – v terénu a při 

výuce

Ocenění a podpora

→ možnost prezentace výsledků prací před spolužáky 
z jiných ročníků

→ hrdost na to, že mohou být součástí týmu, který je 
schopen společnými silami něco vytvořit pro sebe či 
druhé

→ dokumentace vývoje projektu (např. fotogalerie) 
a tím i možnost sledovat a prezentovat blízkým prů-
běh činnosti

→ možnost pochlubit se svým blízkým tím, co právě 
dělají 

→ pochvala za dobrou práci a jmenovité poděkování za 
práci

→ podpora jejich aktivity ve chvíli, když jejich pozornost 
a zájem ochabuje
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KONTAKTY

Národní koordinátor:
Středisko ekologické výchovy SEVER

Kontaktní osoba: Karin Kvasničková
E-mail: suz@ekologickavychova.cz

Mobil: 734 310 965
www: http://sever.ekologickavychova.cz

www.skolaprozivot.cz

 facebook.com/skolaprozivot 
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