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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 211). Vše se děje s ohledem na udržitelný roz-
voj místa i světa a je tak praktickým příkladem naplňo-
vání Cílů udržitelného rozvoje 2015 - 2030 (Sustainable 
Development Goals – SDGs2) 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 učite-
lé dozvědí o programu ŠUŽ, metodě místně zakotvené-
ho 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 
může škola ve spolupráci s partnery v budoucnu přispět 
k udržitelnému rozvoji obce. 

1  více o místní Agendě a jejím naplňování naleznete na www.zdravamesta.cz
2  více o SDGs naleznete na www.osn.cz  

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  Naplánování a sepsání  
konkrétního projektového záměru

Jeden z projektů ze zásobníku nakonec žáci, ve spolu-
práci s partnery z obce a s podporou učitele, vyberou 
a podrobně naplánují a popíší, tak aby jej mohli následně 
uskutečnit.

Po splnění předchozích kroků již nic nebrání zařazení 
školy do sítě Škol pro udržitelný život!
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A co dál? Nyní již můžete společně s dalšími partnery 
z obce začít postupně realizovat navržené změny.

4  Jakým tématům se můžete věnovat?

Témata programu se shodují se 17 Cíli udržitelného 
rozvoje 2015–2030 (SDGs), svými projekty můžete 
naplňovat několik témat. Konkrétní projekty jsou pone-
chány plně vaši kreativitě, musí se však jednat o pozitivní 
změny vedoucí k udržitelnému rozvoji, včetně ochrany 
životního prostředí a zlepšování kvality života obyvatel:
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Co získáte  
zapojením do sítě  

Škol pro udržitelný život
Vzdělávání učitelů

Vstupní seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP (dal-
šího vzdělávání pedagogických pracovníků). Zapojeným 
školám a jejich partnerům výlučně nebo přednostně na-
bízíme možnost účastnit se dalších doplňujících 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 tvor-
bou Vize a plánu, ale i během plánování a realizace pro-
jektu. V případě potřeby školu navštíví, poskytnou potřeb-
né kontakty a informace.

Metodické materiály 

Školám zapojeným do programu jsou k dispozici různé 
metodické materiály. Například kniha Učíme se dob-
ře rozhodovat pro budoucnost (metodika MÍSTNĚ 
ZAKOTVENÉHO UČENÍ), metodika programu s názvem 
Za jeden provaz a Škola pro udržitelný život aneb jak 
na místní Agendu 21 v praxi či brožury s příklady dob-
rých praxí – realizovaných projektů škol z let minulých.

Titul, kterým se můžete pochlubit

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

Možnost získat peníze na své projekty

Výhradně pro školy v síti ŠUŽ vyhlašujeme zpravidla kaž-
doročně výzvu k podání nabídek, v níž mohou získat pro-
středky na náročnější projekty, které mají ve svých zásob-
nících. 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.
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Zapojme žáky i ostatní 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 ná-
pady ostatních může být náročné, ale realizaci projektu 
to velmi prospěje.

Nebojme se udělat první krok 

Pokud se pouštíme do komunitních projektů poprvé, dej-
me si reálné cíle. Není nutné, aby naše komunitní plánová-
ní mělo hned stohlavou účast, dobře se dá začít i s malou 
skupinou. Partnerství i zkušenosti se rozvíjejí postupně, 
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, druhé-
ho firmu s nářadím a třetího doktorát z ornitologie. Také 
obec často ochotněji přispěje, když vidí, že škola nespo-
léhá jen na to, co dostane od zřizovatele, ale shání i další 
zdroje. Společnou prací pak může vzniknout báječné dílo.

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 

Na cestě  
k úspěšnému projektu
Mnohé školy zapojené do sítě Škola pro udržitelný život již uskutečnily 

své komunitní projekty. Pojďme se poučit z jejich zkušeností. Jaké jsou 

nejčastější nástrahy při plánování a realizaci a co naopak dobře funguje? 
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mít se svými pozemky vlastní plány, soukromí majitelé 
nemusejí s realizací souhlasit, někdy je majitel pozemku 
někdo jiný, než jste předpokládali.  Nejlepší je proto získat 
již před realizací písemný souhlas všech vlastníků pozem-
ků, kde chceme projekt realizovat.

Včas řešme problémy 

Není neobvyklé, že se během projektu objeví nečekané 
problémy nebo nutné změny. Pokud jsme na projekt při-
jali dotaci, je vždy nutné tyto změny včas konzultovat 
s jejím poskytovatelem. Raději brzy a jasně komunikovat 
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. 

Učení a sdílení informací může být zábava

Sdílení informací nemusí nutně znamenat odborně ná-
ročnou přednášku či naučný panel hustě popsaný malým 
písmem. Zkusme vymyslet takový způsob předání infor-
mací, který zaujme a aktivně zapojí. Existují pěkné příkla-
dy i inspirativní publikace na toto téma.

Žáci zvládnou víc, než si myslíme

Nezřídka se stává, že nás žáci překvapí tím, co všechno 
dokáží, když k tomu dostanou příležitost. Nezaberme jim 
prostor tím, že vše vymyslíme a naplánujeme sami a žáky 
to necháme pouze vykonat. Využijme jejich talentu i nad-
šení. Pokud projekt přijmou za svůj, budou na něm praco-
vat 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 vzdě-
lávacích 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 pomo-
cí 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 moti-
vace. Fotografie a zprávy z aktivit projektu jsou příjemné 
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 obnovitelné, recyklované a snadno roz-
ložitelné 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 radou, 
prací, prostředky nebo jinak – nezapomeňme jej pozvat 
na slavnostní zakončení projektu a veřejně mu poděko-
vat. Ocenění všech, kdo se na projektu podíleli, nejen 
potěší, ale nepochybně také upevní možnost budoucí 
spolupráce.

Osobní pozvání je půl úspěchu

Osobní pozvání je vždy účinnější než pouhá rozesílka le-
táčku nebo umístění plakátu. Mimo 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 dopi-
sem nebo osobně. Velmi dobře obvykle zafunguje pozvá-
ní 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 otáz-
ky si musíte odpovědět ještě předtím, než vůbec s projek-
tem začneme! Odpověď může značně ovlivnit to, jak bude 
projekt vypadat, i to, jestli se do něj vůbec pustíme.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Na základě zkušeností žáků z vlastních 
rodin vybírali vhodné společenské hry pro 
seniory, museli se naučit pravidla karet-
ních her (k našemu překvapení je vůbec 
neznali a klienti měli zájem hrát i klasické 
karetní hry). Někteří žáci zajistili „domácí 
dobroty a produkty“ (ovoce, zelenina, víno, 
slivovice). Dále se naučili vhodná cvičení 
s nakoupenými pomůckami, které sami 
mohou využívat v praxi.  Také připravovali 
přednášky na zadaná témata týkající se 
výživy a pitného režimu seniorů. Prováděli 
všechna cvičení, hráli s klienty hry, zajiš-
ťovali občerstvení a především klientům 
dělali společnost, povídali si a zajímali se 
o jejich životy. 

Jak byl projekt  
začleněn do výuky?

Projekt vycházel z cílů školního vzdělá-
vacího programu školy. Byl začleněn do 
výuky předmětů: Tělesná výchova pro 1. 
a 2. ročník (význam pohybových aktivit pro 
zdraví člověka, praktický nácvik cvičení, 
prevence onemocnění pohybového apa-
rátu). Biologie pro 3. ročník (fyziologický 
účinek jednotlivých cvičení, výchova ke 
zdraví, výživa a pitný režim v jednotlivých 

fázích ontogenetického vývoje, prevence 
civilizačních onemocnění, poruchy dušev-
ní činnosti). Občanská nauka pro 3. a 4. 
ročník (komunikace a rozvoj komunikač-
ních schopností, sociologie a sociální role, 
funkce rodiny, sociální nerovnost, mravní 
hodnoty, morálka).

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Sociální kompetence – podpořili nekon-
fliktní soužití a spolupráci s druhými lid-
mi, naučili se nepodléhat předsudkům 
a stereotypům v přístupu k lidem z jiného 
sociálního prostředí. Kompetence pra-
covat s informacemi – využívali vhodné 
prostředky online a offline komunikace. 
Kompetence k řešení problémů – volili op-
timální postup řešení, zdůvodnili jej a vy-
světlovali druhým lidem. Komunikativní 
kompetence – vedli konstruktivní dialog. 
Občanské kompetence – jednali odpo-
vědně.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Jsme škola se sportovním zaměřením 
a tudíž i péče o tělesnou schránku je sou-
částí naší výuky. 

U většiny žáků zapojených do projektu 
jsme pozorovali větší zájem o pohybo-
vé aktivity, uvědomění si fyziologických 
změn v duševní i fyzické oblasti. 

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Přednostka a asistent Kliniky interní, ge-
riatrie a praktického lékařství FN Brno se 
podíleli na výběru a vhodnosti her a cvi-
čení zaměřených na prevenci demence 
a rozvoje kognitivních funkcí. Ortoped 
nám radil s výběrem cviků. Rodiče po-
máhali při zajištění občerstvení. Svými 
radami přispěl odborník na zdravou výži-
vu z Fakulty sportovních studií MU Brno.

Co bylo důležité při zapojení  
dalších partnerů, veřejnosti,  
rodičů do projektu?

Za důležité považujeme osobní setkání 
a možnost oslovení potenciálních part-
nerů prostřednictvím osobní komuni-
kace, např. oslovení rodičů našich žáků, 
jejich seznámení s našimi plány a aktivi-
tami a jejich důležitostí pro sociální roz-
voj dětí. 

Bezpečnostně právní  
akademie Brno, s.r.o., střední škola
Název projektu Zlepšování kognitivních funkcí u seniorů Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Jihomoravský

Webové stránky www.bpa-brno.cz

  

  

Projekt si kladl za cíl zlepšit kognitivní funkce u seniorů a vytvořit sociální vazby mezi 
mladými lidmi a seniory. Zaměřili jsme se na zvyšování kvality života seniorů v oblas-
ti psychického i fyzického zdraví, sociálních vztahů v rámci mezigeneračního soužití 
a získávání nových dovedností, které mohou kvalitu života seniorů zlepšit. 
Žáci sestavili zásobník speciálních cvičení, nakoupili hry pro rozvoj kognitivních funkcí 
a ve spolupráci s rodiči připravili ukázky zdravého jídelníčku. Sami následně během 
čtyř setkání seniorům vše ukázali a pomáhali jim při aktivitách. Do domova seniorů 
budou dále docházet.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci ročníku kvinta se věnovali prů-
zkumu okolí a návrhu možných tras 
k proměření. Po konzultaci s pedagogy 
školy vybrali trasy ve Starém Lískovci 
a v Ostopovicích. Žáci ročníku sexta se 
zaměřili na techniku pohybu pomocí 
holí Nordic Walking. Nejprve absolvovali 
kurz a získané dovednosti pak předáva-
li ostatním žákům školy. Následně žáci 
obou tříd vybrané trasy prošli, zmapovali 
a proměřili pomocí sporttesterů. Proběhl 
také sportovní den pro veřejnost. Po teo-
retickém úvodu, který zahrnoval informa-
ce o vybraných trasách a technice Nordic 
Walking, žáci prošli s účastníky vytyčené 
trasy. Během neformálních rozhovorů 
získali zpětnou vazbu a některé účastní-
ky nadchli pro nový způsob pohybu v pří-
rodě. V rámci následné evaluace tras byli 
zapojeni i ostatní žáci naší školy.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Studenti EKO Gymnázia Brno mají v sex-
tě povinný předmět základy ekologie, 
v němž se každým rokem realizují dlou-
hodobé projekty. Projekt Nordic Walking 
byl realizován právě v rámci výuky dané-
ho předmětu. Další studenti (ročník kvin-
ta, septima) byli zapojeni v rámci výuky 
zeměpisu a tělesné výchovy. V tělesné 

výchově studenti sexty předvedli ukáz-
kové cvičení a nácvik techniky s žáky jed-
notlivých tříd, v dalších hodinách prošli 
vytyčené trasy. V zeměpisu v rámci výu-
ky kartografie žáci pracovali v prostředí 
Google Maps a vyměřovali délku a převý-
šení jednotlivých tras.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Přínos projektu pro studenty byl zejména 
v praktickém environmentálním vzdělá-
vání, činnostním učení (výuka v terénu, 
výběr zajímavé lokality). Seznámili se 
s tvorbou celoměstského dokumentu 
– generelu pěších tras (konzultace s ar-
chitektkou), získali zkušenosti z oblasti 
rozvoje občanské společnosti (získání 
přehledu o existujících organizacích, vý-
běr vhodných organizací a jejich oslovení). 
Pracovali s veřejností (příprava pozvánek, 
příprava a vedení lekcí NW) a interpreto-
vali výsledky při veřejné prezentaci (výro-
ba posterů, mluvený projev, tvorba ppt 
prezentace) atd.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Děvčata z vyšších ročníků ocenila využití 
chůze s holemi v tělesné výchově místo 
terénního běhu. Žáky zaujala i přednáš-

ka o různých formách pohybu vzhledem 
k redukci váhy, kterou mohou využít  
v hodinách biologie, a historie místa vy-
tyčených tras, která je spjata s výstav-
bou říšské dálnice, jež měla spojit Vídeň 
s Vratislaví.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Aktivním partnerem projektu byla Ing. 
Arch Eva Staňková, se kterou naše ško-
la dlouhodobě spolupracuje a která se 
věnuje plánování, rozvoji a propagaci pě-
ších tras ve městě Brně. Katedra tělesné 
výchovy a sportu VUT poskytla studen-
tům sexty přednášku a školení v tech-
nice Nordic Walking. Pracovníci Nordic 
sports s.r.o. vysvětlili studentům rozdíly 
mezi jednotlivými typy holí a doporučili 
ty, které jsou nejvhodnější pro náš účel. 
Profesor MUDr. Petr Dobšák (otec naše-
ho žáka) zajistil prohlídku oddělení spor-
tovní medicíny s praktickou ukázkou zá-
těžového testu a přednášku  o vhodných 
sportovních aktivitách. Navázali jsme 
na spolupráci se SVČ Lužánky – Linka, 
v rámci udržitelnosti projektu poskytne-
me instruktora a vybavení pro severskou 
chůzi na jejich aktivity, např. v rámci Dne 
Země. Rodiče žáků byli s projektem 
a technikou Nordic Walking seznámeni 
v rámci slavnostního zakončení, kde si 

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.
Název projektu Nordic Walking Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Jihomoravský

Webové stránky www.eko-g.cz 

  

Projekt byl zaměřen na vytyčení a propagaci nových tras pro pěší, tedy na měkkou 
formu turistiky a zdravý způsob relaxace. Trasy, které byly vybrány k vytyčení, jsou 
v souladu s generelem pěších tras města Brna. Vybrané trasy pro Nordic Walking byly 
proměřeny, zakresleny a označeny s doporučením, pro jakou zdravotní skupinu oby-
vatel jsou vhodné. V rámci projektu byl uspořádán sportovní den pro veřejnost, při 
kterém byly trasy propagovány. Projekt byl realizován v blízkosti školy, tedy v městské 
části Brno Starý Lískovec, a pomohl k rozvoji komunitních aktivit této městské části. 

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU / odpovědi učitelů
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vyslechli prezentaci o průběhu projektu 
a také si mohli chůzi s holemi vyzkoušet.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do projek-
tu?
Rodinné příslušníky i veřejnost je třeba 
oslovit s dostatečným časovým předsti-
hem a nejlépe opakovaně. Osvědčilo se, 
hlavně kvůli časovým možnostem, sázet 
více na prarodiče žáků. 
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci se zapojili do všech etap realizace 
projektu, do některých méně (stavba per-
goly), do jiných zásadně. Příprava a plá-
nování projektu – diskuse o zapojení 
do ŠUŽ, návrhy na realizaci jednotlivých 
prvků. Vlastní realizace – úprava záhonů, 
terénní úpravy, venkovní učebna – žáci 
natírali trámy, pomáhali při zastřešování. 
Hmyzí hotel a cestička – oproti velkým 
stavbám byla tohle hračka, tyto malé 
stavby zvládli žáci jen s pomocí učitelů 
a kamarádů. Zahradní slavnost – pro-
voz nově upraveného venkovního areálu 
jsme zahájili zahradní slavností, celý are-
ál žáci vyzdobili květinovými aranžemi, 
připravili balíčky s voňavými bylinkovými 
čaji a balíčky se semeny, která se nám 
už podařilo sklidit, napekli jsme, přinesli 
ovoce a zeleninu z vlastních zahrádek, 
hudební skupina si připravila doprovodný 
program. Dokumentace, fotodokumen-
tace – během celé realizace projektu 
vyvěšujeme články i fotografie na webu 

školy, informace poskytujeme i hořické 
informační kanceláři a místnímu tisku, 
o projektu se můžete dočíst i na školním 
facebooku.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt jsme zařadili do několika pro-
jektových dnů, brigád a do předmětů 
– informatika – plánování, zhotovení 
výkresu nebo jednoduchého náčrtku. 
Matematika – vypracování finanční kal-
kulace, odhad finančních nákladů, vy-
tyčení záhonu pro bylinkovou spirálu, 
vyměření základů pergoly. Laboratorní 
práce z biologie, environmentální výcho-
va – pěstitelské práce, úprava záhonů, 
výsadby, výsev, vše s ohledem na potře-
by rostlin, ale i estetickou stránku, pří-
prava zdravého občerstvení na zahradní 
slavnosti, pracovní listy pro studenty 1. 
ročníku (léčivé rostliny v botanickém sys-
tému). Svět práce – běžné řemeslnické 
práce – zatloukání hřebíků, nátěry, úpra-
va dřevěných povrchů, dokončení laviček 
atd. Český jazyk, mediální výchova – prá-

ce na dokumentaci, prezentaci školy, pří-
spěvky na facebook, v místních novinách. 
Výtvarná výchova – výzdoba na Zahradní 
slavnosti, poster pro prezentaci projektu, 
výroba sáčků pro semínka a čaje (ty jsme 
rozdávali na zahradní slavnosti), vytvo-
ření „sochy“ ze zbylých kamenů a větví. 
Hudební výchova – hudební program na 
zahradní slavnosti.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci se naučili plánovat dlouhodobý 
projekt, vypracovali finanční rozvahu, 
s pomocí IT vytvořili plánky pro výstavbu 
pergoly, zajistili pomocné práce při stav-
bě pergoly, pracovali se dřevem, natíra-
li, pomáhali při zastřešování, prováděli 
skrývku zeminy pro osazení pískovcové 
dlažby. Dále vyměřili záhony a bylinko-
vou spirálu, připravili seznam rostlin pro 
výsadby, podíleli se na výsadbách, výs-
evech i následné péči o rostliny, sbírali 
informace o použitých rostlinách, stavbě 

Hořické gymnázium
Název projektu Výstavba venkovní učebny a úprava dvora Hořického 

gymnázia Projekt přispěl k naplňování  
těchto Cílů udržitelného rozvoje

Kraj Královéhradecký

Webové stránky www.gymhorice.cz

 

 

V průběhu projektu jsme postavili venkovní učebnu, zlepšili prostor ohniště, který jsme 
vybavili lavičkami k sezení. Vybudovali a osázeli jsme bylinkovou spirálu, vhodně ji dopl-
nili záhony trvalek i letniček, drobných keřů a vinné révy. V prostoru dvora jsme umístili 
„hmyzí hotel“, vytvořili cestičku s různými povrchy pro chůzi „naboso“ pro zlepšování 
smyslového vnímání. Celý areál se podařilo otevřít veřejnosti díky vybudování postran-
ní branky, kterou spojuje s venkovním prostorem nový chodníček. 
Do projektu se zapojili žáci a učitelé školy, pomáhali nám zásadně rodiče, přátelé 
školy, bývalí studenti. Hodně nám pomohla dobrá spolupráce s MěÚ Hořice, který je 
vlastníkem pozemku. Se stavbou souhlasil, pomohl nám zařídit některé „formality“, 
zajistil zhotovení branky, chodníku i odvoz velkoobjemového odpadního materiálu. 
Celý areál jsme otvírali zahradní slavností s kulturním programem, pohoštěním, dárky, 
zúčastnila se široká veřejnost. 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.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU / odpovědi učitelů
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hmyzího hotelu. Instalovali na zahradě 
lavičky a upravili prostor kolem ohniště. 
Podíleli se na organizaci Zahradní slav-
nosti, nacvičili hudební program, zajistili 
občerstvení, výzdobu a dárky z prvních 
výpěstků. Čtvrťáci připravili pracovní 
listy pro praktika v prvním ročníku, té-
matem byly léčivé rostliny, jejich využití 
a zařazení v botanickém systému. Celý 
projekt časově hodně přesahuje termín 
ukončení, půjde o celoroční práci po řadu 
let (vytváření dlouhodobých cílů, výchova 
k vytrvalosti a zodpovědnosti).

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Je důležité žáky plně zapojit do celého 
projektu, využít co nejvíc jejich nápa-
dy (a pomáhat při jejich realizaci, když 
jejich pozornost a zájem ochabne), ne-
chat jim velký díl zodpovědnosti, určité 
rozhodovací pravomoci, někdy to může 
být i problém, když třeba na napláno-
vanou a dlouho připravovanou brigádu 
nepřišel ze žáků nikdo, 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.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Rodiče měli hlavní podíl na výstavbě ven-
kovní učebny, bez profesionálních truhlá-
řů bychom tuhle část projektu zvládli asi 
těžko, rodiče (a kolegové – učitelé i se 
svými rodinami) pomáhali i při zajišťování 
dopravy a nejrůznějších materiálů – dře-
vo, kámen, sazeničky rostlin. Důležitá 
je i pomoc radou, nápadem. Technické 
služby nám pomohly s vybudováním 
vstupu z ulice do prostor zahrady, výstav-
bou chodníčku, odvozem materiálu (část 
skrývky, větve, odpad atd.).

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Vhodné partnery je potřeba najít, je dob-
ré znát profesní zaměření rodičů, vědět 
na koho je možné se obrátit o radu či 
o pomoc. Oslovit je včas, poprosit a po-
děkovat raději několikrát, zapojit celé 
rodiny – rodiče plus jejich děti, průběžně 
informovat a ukazovat výsledky.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci oslovili paní starostku Kladrub a na 
společném jednání v kanceláři OÚ ji infor-
movali o projektu, který chtějí realizovat. 
Společně diskutovali o možnostech vyu-
žití atria pro potřeby obce. Paní starost-
ka doporučila řemeslníky. Zaslali rovněž 
dopis s informacemi řediteli Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem. Dále 
žáci zjistili aktuální stav atria a určili, co 
je třeba opravit. Vyhledali firmu, se kte-
rou by konzultovali stav dlažby v atriu 
a práce spojené s rekonstrukcí. Součástí 
přípravných prací byla propagace projek-
tu pomocí článku v místním tisku a na 
webových stránkách školy. Do realiza-
ce projektu se nakonec zapojili hlavně 
žáci 2. ročníků. Hned ze začátku museli 
žáci řešit problém se stavební firmou. 
Původní oslovená firma spolupráci odmí-
tla z časových důvodů. V tomto kritickém 
okamžiku a po dlouhém hledání žákům 
pomohla problém vyřešit paní ekonom-
ka. Podle informací o cenách za materiál 
a práci sestavili rozpočet a vypočítali, na 

jak velké ploše atria bude možné položit 
novou dlažbu. 
V říjnu žáci odnesli demontované staré 
dřevěné sedáky. Uklidili atrium od spa-
daného listí, postupně odstranili 80 m2 
staré dlažby a nanosili dlažbu novou. 
Když došlo k položení nové dlažby, žáci 
donesli do atria nové sedáky, které pan 
školník připevnil na zděné lavičky. Celou 
dobu žáci pořizovali fotodokumentaci, 
psali články a informovali občany. Na ná-
stěnky připravili výstavu a udělali prezen-
taci. Podíleli se na slavnostním otevření, 
kde projekt prezentovali.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

V občanské výchově žáci vypracovali vizi 
a plán udržitelného rozvoje obce, hlaso-
vali o výběru konkrétního projektu, disku-
tovali o změnách a opravách, které bude 
nutné realizovat, promýšleli účelné využi-
tí atria pro potřeby školy i obce, vybrali 
potencionální partnery – paní starostku, 
místní firmy, Národní hřebčín a rozhodo-
vali se o způsobu, jakým je oslovit.
Při hodinách českého jazyka koncipovali 

články do místních novin, kterými nejdří-
ve informovali veřejnost o přihlášení ško-
ly do sítě Škola pro udržitelný život a pak 
o průběhu realizace projektu. Dále žáci 
napsali dopis, kterým oslovili potenciální-
ho partnera projektu ředitele Národního 
hřebčína a informovali ho o plánované 
rekonstrukci atria.
Během výuky informatiky zpracovali in-
formace o cenách materiálu a provede-
né práce a sestavili rozpočet. Naučili se, 
co má obsahovat smlouva o dílo, jak se 
objednává zboží a materiál a jakými způ-
soby lze provést platbu. Dále vyhledávali, 
např. vzory formálních dopisů atd. Když 
byly práce v atriu dokončeny, žáci zpra-
covali fotodokumentaci. Žáci vytvořili 
ozvučenou prezentaci o realizaci projek-
tu, kterou představili na slavnostním ote-
vření a vedení školy ji umístilo na webové 
stránky školy.
V matematice žáci zjišťovali rozměry je-
zírka, zděných lavic a starých sedáků, vy-
měřovali plochu atria. Ze zjištěných úda-
jů vypočítali obsah plochy atria. Rozměry 
sedáků použili pro výpočet množství ma-
teriálu na výrobu sedáků nových.

Střední škola chovu koní a jezdectví  
Kladruby nad Labem
Název projektu Atrium školy – místo pro vzdělávání, setkávání  

a volnočasové aktivity Projekt přispěl k naplňování  
těchto Cílů udržitelného rozvoje

Kraj Pardubický

Webové stránky www.skola-kladrubynl.cz 

 

 

Projekt se zaměřil na problém spojený s nedostatečným množstvím multifunkčních 
prostorů v obci. Kromě obecního úřadu není v obci další prostor, který by byl přístup-
ný širší veřejnosti a který by sloužil jako místo pro vzdělávání, setkávání a pořádání 
různých společenských a kulturních akcí. Projekt sledoval několik cílů – např. zapojit 
žáky do spoluvytváření životního prostředí v obci, navázat spolupráci s místními ob-
čany. Realizace projektu přispěla k prohloubení vztahů mezi žáky samotnými, mezi 
žáky a pedagogickými pracovníky a mezi školou a místní komunitou. V rámci realiza-
ce projektu tedy vznikl víceúčelový prostor, který slouží potřebám školy i obce. Škola 
získala venkovní učebnu, důstojný prostor pro prezentaci školy budoucím uchazečům 
o studium a místo pro přednášky a besedy. Obec bude využívat atrium k pořádání růz-
ných společenských a kulturních akcí pro občany všech věkových skupin, které mohou 
přispět k rozvoji dobrých mezilidských vztahů.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Na hodinách tělesné výchovy žáci s pomo-
cí paní učitelky a zástupkyně ředitele od-
klidili dřevo ze starých sedáků, odstranili 
starou dlažbu a nanosili novou. Tyto práce 
pojali jako hru k posilování rukou a nohou, 
procvičování dřepů, shybů, spírání.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci rozvíjeli např. komutativní kompe-
tence – diskutovali o programu Škola pro 
udržitelný život, o konkrétním projektu re-
konstrukce atria, učili se vyjadřovat a vy-
stupovat v souladu se zásadami kultur-
ního projevu, formulovali svoje myšlenky, 
obhajovali svoje názory, učili se respekto-
vat názory ostatních spolužáků. Rozvíjeli 
kompetence k učení – učili se využívat 
různé informační zdroje a svoje vlastní 
zkušenosti. Personální a sociální kompe-
tence – žáci se učili rozvíjet dobré mezilid-
ské vztahy se spolužáky ve svých třídách 
i z jiných ročníků, se zaměstnanci školy, 
pracovníky oslovených firem i s místní 
komunitou. Občanské kompetence a kul-
turního povědomí žáků – žáci se učili zá-
sadám společenského chování při jednání 
se zaměstnanci školy, obecního úřadu, 
partnery projektu. Prakticky uplatňovali 
principy demokratického rozhodování, 
projevili zájem o dění v místě, kde tráví 
většinu svého života v průběhu studií.
Žáci rozvíjeli kompetence k řešení pro-
blémů, kdy byli schopni sami se rozhod-

nout jak staré dlaždice odstranit a jakou 
taktiku zvolit, aby práce probíhala rychle, 
efektivně a bezpečně. 

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Pro aktivní zapojení žáků bylo velice pod-
statné vědomí, že nabyté znalosti a doved-
nosti najdou skutečné využití v běžném 
životě. Nezabývali se ničím abstraktním, 
naopak řešené úkoly vycházely z reálného 
života. Právě tento přesah teoretické vý-
uky do životní praxe se ukázal být nejvý-
znamnějším motivačním faktorem. 
Velkou motivací se také ukázalo praktic-
ké využití atria jako venkovní učebny. Do 
budoucna bychom rádi více dbali na to, 
aby prezentovaná učební látka byla pev-
ně propojena s kontextem každodenní 
životní praxe. 

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?
Při plánování projektu s námi spolupra-
covala paní starostka. Při setkání na 
obecním úřadě společně s žáky disku-
tovala o problémech obce a o různých 
aktivitách, kterých by se žáci školy mohli 
zúčastnit. Při jednání poskytla žákům 
cenné rady, doporučila několik odborníků 
jako potencionálních partnerů projektu 
a dala žákům kontakty na některé z nich. 
S paní starostkou bude škola i nadále 
spolupracovat na plánování a realizaci 

akcí, které by obohatily společenský ži-
vot v obci. 
Během plánování projektu se majitel 
místní stavební firmy účastnil jednání se 
žáky a vedením školy. Prohlédl si atrium 
a naznačil, co a jak bude potřeba udělat. 
Dalšího jednání se z časových důvodů 
nezúčastnil. Proto jsme museli hledat 
jiné řešení. Na doporučení jsme požádali 
o provedení odborných prací jiného do-
davatele.
Projektu se neúčastnili žádní rodiče, 
protože naši žáci bydlí ve vzdálených 
místech České republiky. Maminka jedné 
studentky napekla koláče pro slavnost 
k příležitosti otevření atria.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do projek-
tu?
Za nejdůležitější věc při zapojování part-
nerů považujeme komunikaci s nimi. 
Někteří občané navštívili školu během 
slavnostního otevření atria a líbil se jim 
výsledek aktivit žáků. Paní starostka i zá-
stupkyně ředitele školy ve svých vystou-
peních informovaly přítomné o vzájemné 
budoucí spolupráci školy a obce a na-
značily možné akce, které bude možné 
v atriu uskutečnit. Současně je vyzvaly, 
aby žáci i občané přicházeli s dalšími 
nápady využití atria. Budoucí plánované 
kulturní a společenské programy mají 
všechny motivovat ke vzájemné spolu-
práci a napomoci sbližování a vzájemné-
mu poznávání.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Prvním krokem bylo plánování projek-
tu, kterého se zúčastnili jednotlivé třídy 
a žáci Ekotýmu (každá třída v něm má 
2 zástupce). Následovaly výkopové a vy-
měřovací práce, na nich se podíleli žáci 
2. stupně. Propagační materiály k projek-
tu vytvořili žáci 7. třídy. Ti také roznesli 
letáčky o otevření učebny. Osmá třída 
vytvořila informační tabuli s fotkami 
o průběhu realizace a dvěma úkoly, týka-
jící se činnostní stezky na školní zahradě. 
Žáci 1. i 2. stupně byli začleněni do tvor-
by „Nápadníku“ – každá třída 1x ročně 
dle rozpisu vytvoří nabídku aktivit pro 
návštěvníky na zvolené téma (biopotra-
viny, jedlá zahrada, voda apod.). Také se 
účastnili výsadby rostlin. První nápadníky 
tvořili žáci 9., 8. a 2. třídy.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt podpořil průřezová témata 
jako environmentální výchova, výchova 
demokratického občana, mediální vý-
chova, osobnostní a sociální výchova. 

Projekt přispěl k naplnění kompetencí 
žáků k učení, komunikativních, pracov-
ních a občanských. Promítl se do výuky 
v předmětech Náš svět – téma: Místo, 
kde žiju; ekologický přírodopis – tvorba 
pracovních listů – činnostní stezka, me-
diální výchova – tvorba článků do novin, 
textu do rozhlasu; výtvarná výchova – 
tvorba plakátů; matematika – vyměřová-
ní plochy; praktické činnosti – výkopové 
práce.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Projekt přispěl k naplnění kompetencí 
žáků k učení, komunikativních, pracov-
ních a občanských.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Obecně lze konstatovat, že se naši žáci 
projektů účastní rádi, mají zájem podí-
let se zejména na tvorbě „Nápadníku“. 
Každá třída má možnost prostřednictvím 
třídního učitele či zástupce Ekotýmu 

projekt připomínkovat a svými nápady 
vylepšovat a tím být součástí dění. Pro 
zvýšení zájmu byla do učebny zavěšena 
kniha, kam mohou návštěvnici zapisovat 
své nápady a připomínky.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Do plánování se zapojili zástupci obce 
– podali návrhy, k čemu by měla učeb-
na sloužit – např. slavnostní akce obce. 
Jeden spoluobčan a SRPŠ podpořili pro-
jekt finančně, jiný dobrovolník zpracoval 
fotodokumentaci a prezentaci učebny. 
Rodiče se zapojili do sbírky oblečení.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Důležité bylo informovat rodiče prů-
běžně o probíhající realizaci. Rodiče byli 
motivováni využitím učebny jak dětmi, 
tak veřejností. Informace o slavnostním 
otevření byly rozneseny žáky po obci 
a předány prostřednictvím žáků rodičům.

Základní škola a mateřská škola  
Václava Vaňka, Bezno
Název projektu Učebna v přírodě Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Středočeský

Webové stránky www.zs-bezno.cz

  

  

Hlavním cílem projektu bylo vybudování učebny v přírodě se „zelenou střechou“, vytvo-
ření činnostní stezky, místa pro volnočasové aktivity žáků i veřejnosti – herny, místa 
pro konání akcí veřejnosti jako např. dýňování, moštování, senování apod. Součástí 
učebny v přírodě je také „Semínkovna“. Tu může využívat i veřejnost k výměně přebytků 
osiv. Dílčím záměrem bylo vytvoření „Nápadníku“ – nabídky aktivit pro návštěvníky na 
zvolené téma, které tvoří a obměňují žáci. Mimo to byla vytvořena informační tabule 
o průběhu realizace učebny a dvěma úkoly pro činnostní stezku. Také se nám podařilo 
zlepšit mínění veřejnosti o našich žácích. Žáci a jejich rodiče v rámci charitativní akce 
shromáždili oblečení, hračky, obuv. Vše bylo při slavnostním otevření učebny předáno 
za účasti tisku zástupcům Domova pod lípou poskytovateli sociální služby v Lipníku.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Do plánování a realizace projektu byli 
žáci zapojeni prostřednictvím školního 
Ekotýmu a Parlamentu, ve kterých mají 
zastoupení všechny ročníky. Nejprve do-
šlo k rozdělení jednotlivých úkolů a po-
sléze k jejich postupné realizaci. Žáci byli 
přímo zapojeni do pracovních činností – 
míchání betonové směsi, tvarování pítek, 
otiskování lisů, natírání pítek, instalace 
pítek, odvoz zeminy, prosívání zeminy, 
dosypávání zeminy na záhonek a ke stro-
mům, úprava terénu, instalace kamenů, 
výsadba rostlin, příprava vitrínky, kresba 
obrázků pro výzdobu a příprava pracov-
ních listů.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Při realizaci byl projekt začleněn ze-
jména do výuky pracovní výchovy, a to 
ve všech ročnících. Při přípravě pracov-
ních listů zasahoval také do prvouky, 
přírodovědy a přírodopisu, při přípravě 
výzdoby do výtvarné výchovy. Členové 
Ekotýmu napsali článek do místních 

Duchcovských novin, tímto projekt za-
sáhl i do výuky českého jazyka. Největší 
začlenění do výuky očekáváme při prak-
tické výuce v dalších letech a to zejmé-
na v předmětech prvouka, přírodověda, 
přírodopis, ale také český jazyk nebo 
matematika. Během údržby stanovišť 
bude dále zapojen do výuky pracovní 
výchovy a využit bude také ve výtvarné 
výchově. 

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci si během realizace projektu osvojili 
schopnost spolupráce a to jak s vrstev-
níky, mladšími spolužáky, tak také s do-
spělými. Naučili se práci plánovat a pra-
covat s různými druhy nářadí i s různými 
materiály. Při práci na stanovištích si 
poté vyzkouší přímou praktickou činnost 
v terénu, přiblíží si téma ekosystém ryb-
ník a budou moci pozorovat rostliny a ži-
vočichy žijící v něm a kolem něj. Blíže se 
seznámí také s různými druhy ptactva, 
které jak doufáme, budou navštěvovat 
vyrobená pítka.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Projekt jednoznačně zvýšil zájem žáků 
o učení a doufáme, že i nadále bude zvy-
šovat. Velmi důležitým faktorem je zde 
to, že se na vybudování vlastnoručně 
podíleli, navíc měli možnost sledovat při 
práci odborníky různého zaměření a po-
moci jim. Z realizace projektu ale i projek-
tů dřívějších máme velice dobrou zkuše-
nost se společným zapojením mladších 
a starších žáků, menší žáci jsou aktiv-
nější a více se pro věc nadchnou, starší 
jsou často překvapeni, kolik práce menší 
kamarádi odvedli a někdy se začnou více 
snažit. Důležitou stránkou ve zvýšení zá-
jmu o učení je také způsob jeho podání, 
což v tomto případě přímá práce v teré-
nu splňuje výborně.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Partneři, kteří se na realizaci podíleli, 
pomáhali odbornými radami zejména 
s umístěním rybníčku na školní zahradě, 

Základní škola Antonína Sochora Duchcov
Název projektu Voda pro život Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Ústecký

Webové stránky www.zssochora.cz

  

 

Cílem projektu bylo vybudovat stanoviště nejen pro praktickou činnost žáků školy 
a ostatních školských zařízení, ale i veřejnosti, které by návštěvníkům přiblížilo důleži-
tost vody pro člověka i okolní přírodu. Během realizace projektu bylo na školní zahradě 
vytvořeno praktické stanoviště pro přiblížení ekosystému rybník – zahradní rybníček 
s různými druhy vodních rostlin a rybami, doplněný o vitrínku s nástěnnou tabulí doku-
mentující postup realizace a mapující rostliny a živočichy zde žijící. Součástí projektu 
bylo také vybudování pítek pro ptactvo, které budou sloužit nejen k osvěžení ptákům, 
kteří na školní zahradě žijí a hnízdí, ale také k jejich pozorování návštěvníky zahrady. To 
vše vzniklo díky spolupráci žáků, dodavatelských firem, rodičů, zaměstnanců školy, ale 
i obyvatel města Duchcova či okolí, kteří přispěli nejen svou prací, ale také materiálními 
dary. Důležitým úkolem při realizaci projektu bylo naučit žáky spolupracovat, myslet na 
přírodu a také na svou budoucnost v ní.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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velikostí a hloubkou, způsobem úpravy 
terénu, ale také vhodným výběrem rost-
lin a jejich stanovišť. Rodiče a veřejnost 
byli zapojeni prostřednictvím žáků, také 
zde vzešlo několik dobrých nápadů a rad 
včetně poskytnutých darů.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Důležitá je dlouhodobá spolupráce 
a vzájemná důvěra, poslouchat jejich 
rady a nápady.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci se účastnili všech aktivit, byli hlavní-
mi tahouny projektu. Na jaře 2016 svolali 
setkání všech zúčastněných stran přímo 
na místě realizace projektu. Na internetu 
vybrali několik návrhů na vhodné stromy, 
keře i lavičky. Na druhém setkání všech 
účastníků projektu byly vybrány stromy, 
keře i vhodné lavičky. Byl to docela boj, je-
likož názory dětí a obyvatel se často lišily, 
ale nakonec se obě strany dohodly a žáci 
mohli sepsat nabídku. Tohle vše jsme mu-
seli stihnout do konce školního roku, a pak 
si žáci teprve mohli užívat zasloužených 
prázdnin. Na konci září jsme objednali vy-
brané dřeviny a lavičky. Žáci pak stromy 
a keře vysadili na dohodnutá místa za spo-
lupráce obyvatel domů. Lavičky žáci odvez-
li na místo určení, smontovali a instalovali.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt jsme realizovali v rámci envi-
ronmentální a ekologické výchovy v 8. 
a 9. ročníku i v pracovních činnostech 
v 9. ročníku. Žáci v hodinách vyhledali 
ve dvojicích stromy a keře, také vybrali 

lavičky a stolky. Pak si je společně ukázali 
a diskutovali nad tím, které stromy jsou 
nejvhodnější a lavičky nejhezčí a nejprak-
tičtější. Svůj výběr zúžili na čtyři druhy 
stromů a tři druhy laviček. Z toho vytvo-
řili prezentaci pro obyvatele domu, které 
pozvali na schůzku přímo před jejich do-
mem a diskutovali nad návrhy společně. 
Nakonec se podařilo vybrat jak stromy, 
tak lavičky k posezení. Na každou schůz-
ku vytvořili žáci plakát, který vyvěsili v jed-
notlivých vchodech do domů, osobně šli 
pozvat vedení města, pana starostu.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci se naučili, jak postupovat při vytváření 
projektu, zvládli plánování projektu, komu-
nikaci s občany i vedením města, hledali 
na internetu lavičky a stromy, komunikovali 
s dodavateli. Nakonec projekt sami realizo-
vali, tedy kopali jámy na stromy, sázeli stro-
my, montovali lavičky a ukotvovali je k zemi, 
plánovali a realizovali 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 samostatnému myšlení, k plá-
nování i občanskému myšlení.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Žáci se na projektu naučili spoustu věcí od 
plánování, přes komunikaci s obyvateli, do-
davateli 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 realizovali a dovedli do zdárné-
ho konce. Moje rada je předat žákům co 
nejvíce kompetencí a úkolů, aby si projekt 
vedli a realizovali téměř celý sami. Já jsem 
pouze jejich poradce a hlavně ten, který hlí-
dá čas, kdy je potřeba co udělat, žáci mají 
na všechno čas, neznají dodací lhůty atd. 
Velkou motivací pro ně bylo to, že po nich 
něco zůstane pro další generace.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Na společných schůzkách žáci, obyvate-
lé domů i vedení města diskutovali a plá-

Základní škola Hranice
Název projektu Oáza klidu Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Karlovarský

Webové stránky www.skolahranice.cz

  

 

Cílem našeho projektu bylo zlepšení životního prostředí v okolí panelových domů. 
Projektu se zúčastnili žáci 9. třídy, obyvatelé domů, senioři a Městský úřad Hranice. Na 
projektu žáci začali pracovat na jaře letošního roku. Oslovili je samotní obyvatelé domů, 
protože se jim líbilo, jak vylepšili okolí jiných panelových domů a chtěli úpravy také. Na 
jaře se tedy žáci dvakrát sešli s obyvateli a dohodli se, jak si vylepšení představují. Na 
první schůzce upřesnili, co by se jim tam líbilo, dohodli se na dvou stromech (modřín, 
jilm), keřích (dřišťál), čtyřech lavičkách a stolu s lavicí. Žáci pak na internetu vybrali ně-
kolik návrhů a na druhé schůzce dali obyvatelům vybrat. Na konci září jsme objednali la-
vičky, keře i stromy a pustili jsme se do fyzické práce. Podařilo se nám vysadit všechnu 
zeleň i instalovat lavičky. Po dohodě s MěÚ jsme nakonec lavičky zazimovali a na místo 
se vrátí ihned brzy na jaře. 

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů



25

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT / PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE 2016 / REALIZOVANÉ MÍSTNÍ PROJEKTY

novali celou realizaci projektu. Z návrhů 
žáků vybrali vhodné stromy, keře i lavičky. 
Pomohli žákům s vysázením zeleně a in-
stalací laviček. Důležitým partnerem pro 
nás byl Městský úřad Hranice. Pracovníci 
technických služeb zajistili dovezení stro-
mů a keřů ze zahradnictví v Karlových 
Varech. Stromy pak žákům dovezli 
na místo výsadby, přistavili kontejner na 
vykopanou zeminu a dovezli kompost na 
vysazení stromů a keřů. Pomáhali nám 
hlavně technikou a s dokončovacími pra-
cemi. Pokud jsme něco potřebovali, buď 
vedení města oslovili žáci, nebo telefonic-
ky jsme požádali vedoucího technických 
služeb o pomoc. Nikdy jsme se nesetkali 
se zápornou odpovědí. Spolupráce mezi 
školou a městským úřadem opravdu 
funguje. Technické služby se také zavá-
zaly, že v době prázdnin převezmou péči 
o nově vysazenou zeleň (zalévání, pletí). 

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Důležité je oslovit co nejvíce obyvatel, 
vyvěsit letáky s termínem schůzek a dou-
fat, že je projekt osloví. Na schůzky muse-
li být žáci dobře připraveni a museli 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.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

V září jsme žáky seznámili se záměrem 
a naplánovali fáze projektu. Dále jsme 
vybírali, co bude obsahem jednotlivých 
tabulí. Všichni žáci vytvářeli návrhy ce-
dulek významných míst obou obcí. Se 
žáky 3. – 5. ročníku jsme v hodinách pr-
vouky a vlastivědy vytvářeli vlastní mapu 
stezky a následně pracovali metodami 
aktivního učení na obsahu jednotlivých 
tabulí. Mladší žáci vybrali odpočinkové 
místo u hřbitova. Zabývali jsme se také 
místními pověstmi, vznikem jména obce 
a mnoho aktivit jsme realizovali v terénu 
(místně zakotvené učení).

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt byl začleněn v následujících 
předmětech – prvouka, přírodověda, 
vlastivěda – práce s mapou, vyhledávání 
informací o historii obou obcí i panství 
a době hraběte Šporka a s ním souvise-
jícími památkami, vyhledávání informací 
k obsahu tabule o lese, výběr vhodných 
materiálů atd. Ve výtvarné výchově jsme 
vytvářeli náměty „cedulek“, v českém 
jazyce jsme zase pracovali s textem, vy-
hledávali informace, pracovali metodami 
kritického myšlení. V hudební a literární 

výchově jsme pracovali s místní pověstí 
a příběhy se vztahem k místu.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci si prakticky vyzkoušeli znalosti a do-
vednosti v následujících předmětech té-
matech – člověk a jeho svět – naše obec, 
přírodověda – ekosystémy, český jazyk 
– práce s textem, hodnocení textu, výběr 
vhodných stylistických formátů, výtvarná 
výchova – praktické využití, estetické 
ztvárnění, stylizace. V průřezových té-
matech jsme pracovali a posilovali např. 
při environmentálním vzdělávání – vztah 
k místu a potřeba jeho ochrany, evropské 
a globální souvislosti – množství pomní-
ků z různých válek a (vzhledem k věku 
žáků) objasnění souvislostí a dopadu na 
konkrétní místo. Vývoj obce s ohledem 
na národnostní složení v průběhu času, 
vývoj průmyslu a zemědělství v obci atd.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Tento způsob práce je pro žáky samo-
zřejmě atraktivnější a z tématu se dalo 
vytěžit mnoho vzdělávacích příležitostí.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Rodiče byli informováni první školní den 
a následně ještě 3x formou osobních do-
pisů. Informace o projektu byly na strán-
kách školy a neformálním facebooku 
obce. Zájem rodičů byl však naprosto mi-
nimální. Zapojeni byli někteří zastupitelé 
obou obcí, obě paní knihovnice a čtyři 
místní zastupitelé, dále pak zaměstnan-
ci školy a školky. Místní mladí sportovci 
neodmítli, protože trénují v naší školní tě-
locvičně. Partneři se o projektu dozvěděli 
i díky cedulkám s jejich objekty na první 
a poslední mapě – stejnou malou cedul-
ku mají možnost si umístit na svůj objekt. 

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Tomuto je třeba věnovat dostatečné 
množství času, který nám často schází. 
Je třeba být důrazný, pravidelně infor-
movat.

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře
Název projektu Podél staré hranice do sousední vesnice Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Královéhradecký

Webové stránky www.kocbere.cz/skola 

  

 

Cílem projektu bylo obnovit naučnou stezku mezi Kocbeřemi a Kohoutovem, kterou 
jsme vytvořili se žáky před dvanácti lety. V současnosti již byla velmi poškozená a gra-
ficky i obsahově zastaralá. Podstatnou roli hraje i to, že naši školu navštěvují děti z obou 
vesnic a toto je nejkratší cesta od kocbeřské školy do Kohoutova. Název „stará hranice“ 
odkazuje k zachovalé linii hraničních kamenů Šporkova panství. Nakonec vzniklo šest 
velkých naučných tabulí v dřevěných rámech. První a poslední tabule v obou obcích 
upozorňuji na objekty v obci – na památky, úřady, služby apod. Ty jsou opatřeny stejný-
mi cedulkami s logy podle návrhu žáků. Na trase – u hřbitova vzniklo odpočinkové mís-
to s lavicemi a stolem a byly vysázeny stromky. Na všech fázích tvorby obsahu tabulí se 
podíleli dle svých možností všichni žáci školy. Dařilo se pracovat metodami aktivního 
učení a posilovat tak čtenářskou gramotnost a kritické myšlení.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU / odpovědi učitelů
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PODÉL STARÉ HRANICE DO SOUSEDNÍ VESNICE
NAUČNÁ STEZKA Kocbeře – Kohoutov 

KOHOUTOV 

KOCBEŘE

NAUČNÁ
STEZKA 

1
5

2

4

6
3

1

9

4

2

3

10
16

1112

13
17

14

15

8

6

18

7

5

ZDE 
STOJÍTE

naučná stezka

Kocbeře – Kohoutov 

1
Místopis Kocbeří podle dětí z kocbeřské školy

Obec Kocbeře

Škola

2

Pomník seržanta 
Tomašova 
z 2.světové 
války

6

Kamenolom

4

Kamenolom

Pomník padlým
1. světové války

3

Pomník padlým
1. světové války

1

Kaple 
Svatého Floriána

5

Šporkův 
kámen 
s bílým 
jelenem

1197

Továrna

12

Hospoda
Obecní úřad, 
pošta 
a knihovna

10

Janská 
studánka

8

Pomník obětem 
Pochodu smrti

Silo

Hřbitov 
z Prusko-rakouské 
války 1866

18

Autobusová 
zastávka

16 17

Hájovna

1513

Fotbalové 
hřiště

14

Kaplička
Mateřská 
školka
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci se na všem podíleli již od začátku. 
A to návrhy zahrady, výběrem názvu 
pro zahradu i na vlastních brigádách. 
Následně budou těmi, kdo bude zajišťo-
vat celý chod zahrady v průběhu školního 
roku. Pro žáky je tato zahrada velkým pří-
nosem. Zapojují se do prací, ve kterých 
mohou vyniknout i do relaxace a učení 
na čerstvém vzduchu. Žáci se díky pro-
jektu naučili své dovednosti promítnout 
do praxe – navrhnout plány, vymyslet, co 
je na zahradě potřeba a co bychom na-
opak nevyužili. Toto plánování se jim líbilo 
a hlavně to, že se stává skutečností. To, 
že se na projektu sami podíleli, je pro ně 
důležité, a proto k práci a výuce na zahra-
dě přistupují velmi pozitivně.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt byl začleněn do výuky přírodo-
vědného semináře, kde vznikaly první ná-
vrhy zahrady, dále v hodinách přírodopi-
su, kde jsem žáky informovala o průběhu 
budování. V těchto hodinách jsme s žáky 
chodili na zahradu pracovat a starat se 
o keře a stromy. Dále o vývoji projektu 
informovali zástupci Ekotýmu školy. Do 

budoucna počítáme s obnovením před-
mětu pěstitelství v rámci Světa práce.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci se naučili plánovat, budovat, starat 
se o své výtvory a nápady. Naučili se udr-
žet fantazii na uzdě a zrealizovat to, co 
chtějí, co si přáli. Je důležité žáky moti-
vovat tímto směrem a zapojit je do rea-
lizace. Díky tomu si vytvořené zahrady 
více váží a berou ji za svou. Při plánování 
zahrady využili své znalosti z matemati-
ky, výtvarné výchovy, přírodopisu, infor-
matiky a zeměpisu. Žáci se projektům 
věnovali opravdu pečlivě, na internetu si 
našli rozlohu a tvar pozemku, rozmístění 
světových stran. Se světovými stranami 
souviselo i rozmístění rostlin a ostatních 
částí zahrady. Jejich rozumný přístup 
k věci nás mile překvapil. Sami se chodili 
ptát, co je na zahradě nového a zda pů-
jdeme na zahradu pracovat.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Na žácích je poznat, že výuka venku na 
čerstvém vzduchu je pro milá změna, 

kterou rádi přivítali. Žáky tato výuka ba-
vila, venkovní „poznávačku“ nebrali ani 
jako zkoušení. Myslím, že výuka v přírodě 
je skvělá motivace. Je jasné, že se takto 
nemůže vyučovat vždy, ale pro žáky je to 
skvělá příležitost na změnu výuky. 

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Rodiče spolu se Sdružením rodičů a přá-
tel školy a veřejnost byli informováni 
o krocích projektu díky místnímu tisku 
Pečecko a prostřednictvím našich webo-
vých stránek i interním komunikačním 
systémem. Podíleli se na budování za-
hrady díky brigádám, které jsme zorga-
nizovali pro rodiče našich žáků. V rámci 
projektu jsme obdrželi i sponzorský dar 
od místního kamenictví.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Rodičům je třeba připomenout, že je to 
akce, z níž budou mít dlouhodobý pro-
spěch jejich vlastní děti. Je dobré zapojit 
do plánování a realizace i jiné organizace 
a v rámci agitace zapojit i děti.

Základní škola Pečky
Název projektu Zahrada s venkovní učebnou a bylinkovou zahrádkou Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Středočeský

Webové stránky www.zspecky.cz

  

 

Naším cílem bylo převést teorii environmentální výuky do praxe, díky tomu jsme na 
zahradě vybudovali venkovní třídy s bylinkovou a zeleninovou zahrádkou, jezírkem pro 
ptáky, krmítkem, ptačí budkou a ovocnými stromy a keři. Žáci se na projektu účastnili 
od začátku do konce. Vše začalo představením zahrady žákům Přírodovědného semi-
náře a vytvářením projektů, jak by zahrada měla vypadat. Žáci si tedy sami navrhli, co 
na zahradě chtějí mít a co by zde chtěli dělat. Následovaly tři brigády pro rodiče a žáky, 
kde jsme rovnali terén, sázeli stromky, zapouštěli jezírko atd. Pro žáky tímto vše ne-
končilo, o zahradu se starají i nadále. Budou zalévat a kontrolovat stromky a keře, čistit 
jezírko a na jaře se těší na první sázení a zasévání.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci se podíleli na vybírání upravovaného 
prostoru – využili jsme podobné metody, 
které jsme si zkusili při úvodním školení 
ŠUŽ. Nejdříve jsme zjišťovali, jakým způ-
sobem se děti dostávají do školy (autem, 
autobusem, pěšky atd.). Pak na barevné 
papíry každý napsal své místo setkávání, 
ošklivé místo, nebezpečné místo a pěk-
né místo na posledním úseku cesty do 
školy. Postupně z těchto aktivit vyplynul 
prostor, kterým jsme se zabývali a dále 
ho vylepšovali. Podíleli se na plánování 
a přípravě projektu – během hodin výtvar-
né výchovy a praktických činností kreslili 
a modelovali své představy o daném pro-
storu. Podíleli se i na samotné realizaci – 
zúčastňovali se brigád společně s rodiči 
nebo během vyučování v předmětu prak-
tické činnosti nebo se školní družinou. 
Byli tedy zapojeni do všech fází.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Začlenili jsme hlavně plánování do vý-
tvarné výchovy a praktických činností 
4., 5. ročník. Samotnou realizaci pak do 
praktických činností s 2. stupněm.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci rozvíjeli postoje, dovedností a způ-
soby rozhodování metodami, které 
umožňují přímou zkušenost, propojovali 
informace se skutečným životem, učili 
se samostatnosti využívat vlastní úsu-
dek, iniciativu, tvořivost a zodpovědnost. 
Zlepšovali své komunikační dovednosti, 
prezentovali vlastní výsledky, obhajovali 
je. Projekt jim pomohl také při rozvíjení 
schopnosti logického uvažování – uplat-
ňování základních myšlenkových operací 
– srovnávání, třídění, analýza, syntéza, 
zobecňování, abstrakce. Měli prostor pro 
střetávání a komunikaci různými formami 
(ústně, písemně, výtvarnými prostředky, 
pomocí technických prostředků), učili se 
dodržovat etiku komunikace (věcnost, 
naslouchání, prostor pro různé názory 
a jejich respektování) a nutnost dodržo-
vání mravních hodnot a slušného jednání, 
ale i vhodnou formou prosazovat své zá-
jmy. Důležitou součástí bylo i poznávání 
sebe a vztahů k jiným – spolupráce, pře-
vzetí osobní zodpovědnosti za výsledky 
společné práce a nést důsledky za svá 
rozhodnutí. Osvojili si základní pracovní 
dovednosti a návyky. Objevovali vzájemné 

vztahy a příčiny přírodních, společenských 
a dalších jevů a dějů a naučili se ohledupl-
nému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě 
a ke kulturním a etickým hodnotám.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Zapojení žáci pracovali s chutí. Viděli 
konkrétní výsledky své práce. To je velmi 
motivovalo.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Podíleli se na plánování a přípravě pro-
jektu – oslovili jsme je pomocí písemné 
ankety. Proběhlo společné odpolední 
setkání s rodiči, kteří se chtěli aktivně za-
pojit. Podíleli se na samotné realizaci – 
zúčastňovali se brigád společně s dětmi.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Opakovaně je informovat o tom, co plá-
nujeme, zvát je a reflektovat na jejich 
podněty a připomínky. Nezapomenout 
ocenit jejich aktivní přístup a spolupráci.

Základní škola Pěnčín
Název projektu Živá zahrada pro všechny Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Liberecký

Webové stránky www.zspencin.cz

  

 

Cílem bylo vytvoření kvalitního a příjemného prostoru pro setkávání, vzdělávání či trávení 
volného času žáků, pedagogů, rodičů s dětmi i ostatních občanů obce Pěnčín. V rámci 
projektu jsme upravili břeh pod parkovištěm u školy a živý plot, opravili zahradní nábytek 
a vybudovali smyslovou stezku. Do realizace projektu byli zapojeni zejména žáci dvou tříd 
naší základní školy, jejich rodiče, část učitelského sboru. Nově upravený prostor budou 
využívat všichni žáci naší školy, školní družina. Celý prostor je volně přístupný veřejnosti. 
Během realizace projektu jsme prováděli pravidelné diskuse a ankety mezi účastníky o při-
pravovaných záměrech. Vždy se diskutovalo nad konkrétním problémem a provedením, 
občas se samozřejmě vyskytly nečekané problémy. Rozhodně aspoň část rodičů našla čas 
a chuť podílet se společně se svými dětmi na úpravě a vylepšování společného prostoru. 
Brigády nebyly jen o práci, ale našli jsme i prostor se blíže a více poznat a seznámit. Hlavně 
menší děti byly nadšené ze společné práce, ještě několik týdnů o tom všem vypravovaly.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Do projektu byli zapojeni především žáci 
I. stupně – plánování (vlastní návrhy, vy-
hodnocení, konzultace s rodiči a peda-
gogy) a vlastní realizace (žáci se v hojné 
míře zúčastnili brigád ve svém volném 
čase), dále pak i žáci II. stupně v rámci vý-
uky (Člověk a svět práce) – úprava povr-
chů, převážení materiálu. Děti také samy 
oslovovaly některé partnery projektu. 
Domlouvaly s ředitelkou partnerské ško-
ly formu spolupráce, nabízely možnosti. 
Telefonicky oslovily zástupce místní fir-
my, která nám darovala písek. Podařilo 
se jim získat i rodiče pro tento projekt. 
Vysvětlily, o co jde, rodiče se tak v hojné 
míře zúčastnili brigád. Do vyhodnocování 
projektů byli žáci zapojeni formou anke-
ty. Navštívili odbor životního prostředí, 
aby zde informovali o záměru a diskuto-
vali s vedoucí tohoto odboru.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Na I. stupni – předměty prvouka (návště-
va odboru životního prostředí, výuka 

v zahradě – ekosystém louka a zahrada), 
pracovní (práce na zahradě) a výtvarná 
výchova (zpracování návrhu zahrady a vy-
tvoření modelu), přírodověda (fyzikální 
vlastnosti tekoucí vody), hudební (nácvik 
vystoupení na závěrečnou slavnost) a tě-
lesná výchova (využití nových prvků na 
zahradě v rámci TV). Na II. stupni v před-
mětu Člověk a svět práce (práce na za-
hradě) a přírodovědný seminář (ekosys-
témy louky a zahrady, poznávání rostlin). 
Na návštěvu odboru životního prostředí 
byly děti připravovány formou dramatic-
ké výchovy. Jedna učitelka hrála vedoucí 
tohoto odboru a děti jí svůj plán předsta-
vily. Učitelka kladla doplňující otázky, kte-
ré by mohly zaznít.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Díky projektu byly upevněny kompeten-
ce k učení – nabízet žákům řadu akti-
vačních metod, poskytnout jim dostatek 
možností k realizaci vlastních nápadů, 
podněcovat jejich tvořivost. Kompetence 
k řešení problému – učit je samostatně 

se rozhodovat a přebírat za svá roz-
hodnutí odpovědnost, učit žáky kriticky 
myslet a činit uvážlivá rozhodnutí, při 
výuce v co největší míře motivovat žáky 
problémovými úlohami z praktického 
života. Kompetence komunikativní – při 
diskusích na dané téma učit žáky zapo-
jovat se do diskuse, obhajovat svůj názor 
a vhodně a v logickém sledu argumento-
vat, spolupodílet se na komunikaci pro-
střednictvím školního časopisu a formou 
vystoupení na veřejnosti. Kompetence 
sociální a personální – zapojovat se do 
veřejně prospěšných akcí, sociální kom-
petence vyvozovat na praktických cviče-
ních a úkolech, vést žáky k respektování 
společně dohodnutých pravidel chování, 
na jejichž formulaci se sami mohou po-
dílet, k respektování názoru druhých. 
Kompetence občanské – poskytovat 
dětem vhodné modelové situace k roz-
víjení pozitivních postojů a citlivých vzta-
hů k lidem, prostředí i přírodě, vést žáky 
k aktivnímu rozvíjení a ochraně fyzického 
i duševního zdraví, k vlastní zodpověd-
nosti za ně, vzbuzovat v žácích respekt 
k pravidlům chování společně stanove-
ným v třídních kolektivech stejně jako 

Základní škola Prachatice
Název projektu Na zahradě společně Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Jihočeský

Webové stránky www.narodka.cz

  

 

Cílem projektu bylo vybudovat přírodní zahradu s výukovými a relaxačními prvky. Byly vy-
tvořeny plánky, návrhy a dětský model, nad kterými se diskutovalo a konzultovalo s od-
borníky. Byli osloveni rodiče, pedagogové a další veřejnost. Byl vytvořen definitivní plán. 
Dobrovolnickou prací, materiální a finanční pomocí sponzorů, příspěvkem od zadavatele 
projektu byla vybudována zahrada. Zrekonstruovali jsme stávající zahradu v přírodním sty-
lu. Vysadili jsme mnoho ovocných keřů a několik stromů. Vyseta byla letní a vlhká louka. 
Vybudovali jsme umělý kopec s tunelem, který je osázený jahodníkem, vzniklo pískoviště 
a blátoviště, do kterého ústí systém dřevěných korýtek na vodu. Nově mohou děti využít 
smyslový chodníček, relaxační koutek s hamaky, lezecký minipark, volně ložené klády na 
přelézání a přeskakování. Úkryt najdou ve vrbových domečcích. Veškerou uklizenou bio-
masu ze zahrady je možno odkládat do kompostéru. Velkou skříň na zahradní nářadí a dal-
ší pomůcky na zahradu ocení především pedagogové. Do všech fází realizace projektu byli 
zapojeni žáci, rodiče a další veřejnost. Děti se naučily postup při řešení úkolu – od myšlenky 
po výslednou realizaci. Učily se obhájit svůj názor, vyslechnout radu odborníka a díky své 
dovednosti vytvořit něco nového. V závěru se naučily hodnotit výsledky své práce.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU / odpovědi učitelů
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k Řádu školy, navazujícímu na ně, klást 
důraz na environmentální výchovu, na 
výchovu odpovědného ekologicky mys-
lícího jedince, žáky získávat pro třídění 
odpadů. Kompetence pracovní – pomá-
hat žákům poznávat a rozvíjet vlastní 
schopnosti i reálné možnosti, aby pak 
získané vědomosti a dovednosti mohli 
uplatňovat při profesní orientaci, vést 
děti k pořádku a čistotě jak v prostorách 
školy, tak i v jejím okolí, k péči o zeleň 
(zahrada, okrasné plochy, interiéry ško-
ly), pěstovat v dětech pracovní návyky, 
seznamovat je s novými pracovními po-
stupy a technikami, netolerovat jakékoli 
projevy vandalismu.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Žáci se těší na výuku v zahradě, která je 
jim v rámci počasí v hojné míře dopřává-
na. Zahrada slouží jako tělocvična, jako 

učebna prvouky, přírodovědy a přírodo-
pisu, ale i jako přednáškový sál. Pro žáky 
je motivační také to, že v rámci pracov-
ních činností či předmětu člověk a svět 
práce pečují o zahradu, ze které pak 
budou mít užitek ve formě jedlých plodů. 
Na závěr těchto hodin mohou odpočívat 
v relaxačním koutku s hamaky.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřej-
nost, rodiče?

Rodičovská veřejnost byla zapojena od 
samého prvopočátku. Byla seznámena 
s plánem přebudovat zahradu a od té 
doby se většina rodičů velice aktivně za-
pojila. Jedna maminka vypracovala plán 
nové zahrady, další rodiče přispěli mate-
riálními i finančními dary, někdo sehnal 
drobné sponzory z řad místních podni-
katelů. Velká část rodičů se zúčastnila 
dvou brigád, někteří pracovali v zahradě 

i mimo brigádní dny. Pracovnici měst-
ského úřadu, odboru životního prostředí 
žáci představili projekt. Ze strany úřadu 
pak následovala podpora formou mate-
riálních darů a zapůjčení mechanizace 
pro terénní úpravy. Místní firmy věnovaly 
písek, kamení, podílely se i dobrovolnic-
kou prací, opět nejčastěji na terénních 
úpravách. 

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Velmi důležité je, když partneři vidí, že 
projekt z velké části připravily samy 
děti. Dále je důležité, když děti dokážou 
partnery samy oslovit, vysvětlit jim svůj 
záměr. V neposlední řadě je samozřej-
mě důležité i to, že partneři mají k pro-
jektu nějaký osobní vztah (jsou to rodiče 
nebo známí dětí, popř. nějak souvisí se 
školou).
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Učitelé školy vytvořili podmínky pro 
uskutečnění školního veřejného fóra. 
Spolupracovali spolu žáci 1. až 5. roč-
níku a děti MŠ. Dokázali tak schopnost 
kooperace v rámci různých věkových ka-
tegorií. Ve skupinách diskutovali o tom, 
co by mohli v obci zlepšit, čím ji obohatit 
a přispět k jejímu rozvoji. Nejprve žáci 
začali diskutovat a navrhovat konečnou 
podobu prvků. Vzpomínali, kde se s ta-
kovými prvky na výletech s rodiči setkali, 
malovali a vytvářeli makety těchto prvků. 
Ředitelka školy spolu se starostkou obce 
pak návrh přednesly místnímu podnika-
teli, který prvky dle finančních možností 
přizpůsobil výrobě. Vzniklo tak i torzo 
hmyzího hotelu. Žáci v pracovní výcho-
vě i děti v EKO kroužku vytvářeli díly do 
hmyzího hotelu. Nejprve navrhli, z čeho 
by prvky mohly být, a pak nosili materiál 
ze svých domovů. Vrtali, řezali, ukládali 
a skládali. Tímto si také vyzkoušeli svou 
manuální dovednost a zručnost v práci 
se dřevem a s dalšími nástroji.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt jsme začlenili napříč všemi ročníky 
v rámci vzdělávacích oborů Člověk a jeho 
svět a Umění a kultura. V rámci předmě-
tu Informační a komunikační technologie 
žáci vyhledávali obrázky dalších interaktiv-
ních prvků na počítačích a vytvářeli texty 
s informacemi. V rámci výuky výtvarné vý-
chovy se zaměřili na výtvarné zpracování 
prvků a v pracovních činnostech vytvářeli 
makety těchto prvků. Žáci se naučili dis-
kutovat nad problémem a své výsledky 
prezentovat nejen před dětmi z mateřské 
školy, ale i před paní starostkou, obecním 
pracovníkem a místním stolařem, se kte-
rým se domluvili na konkrétních krocích 
vypracování interaktivních prvků. Děti 
z mateřské školy tak mají možnost kdy-
koli využívat těchto prvků a získávat tak 
znalosti o přírodě hravou formou.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje mladí 
získali – co se prací na projektu naučili?

V rámci občanských kompetencí žáci 
zúročili získané poznatky při deba-

tě s paní starostkou, obecním pra-
covníkem, stolařem a dětmi z MŠ. 
Kompetence sociální spočívaly ve spo-
lupráci napříč ročníky, ve věkově smíše-
ných skupinách. Žáci se naučili respek-
tovat jeden druhého, ustoupit, když bylo 
potřeba, nebo dát najevo svůj názor, 
souhlas či nesouhlas. Na začátku škol-
ního roku si žáci 5. třídy zvolili žáka 1. 
ročníku, o kterého se starají, a stali se 
tak jejich patronem. Museli se domluvit 
mezi sebou a zvolit si jedno téma ve 
skupině, následně pak prezentovat své 
výsledky.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Zájem žáků o učení se zvýšil díky užiteč-
nosti tématu. Žáci věděli, že vytvářejí 
prvky, které budou vyrobeny pro děti 
předškolního věku. Někteří žáci si uvědo-
mili, že tak malé děti neumí číst, a proto 
museli vymýšlet jiné metody vhodné pro 
tuto věkovou skupinu. Uvědomili si, že 
také jejich nápadu někdo naslouchá a je 
možné ho zrealizovat. 

Základní škola a Mateřská škola Zbyslavice
Název projektu Stezka pro nejmenší Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Moravskoslezský

Webové stránky www.zbyslavice.cz

  

 

Nápad vytvořit Naučnou stezku s názvem STEZKA PRO NEJMENŠÍ vznikl na základě 
reakce našich žáků. Uvědomili si, že děti předškolního věku neumí ještě číst a chtěli jim 
také nějakým způsobem zpřístupnit informace o místní fauně a flóře, která se nachází 
u zdejších rybníků, jejichž součástí je Naučná stezka Dolní louky vybudovaná v tomto roce. 
Toto místo je velmi často navštěvováno nejen dospělými, seniory, ale také dětmi. Všichni 
zde rádi tráví čas a setkávají se zde také u různých příležitostí. I to byl jeden z důvodů, 
proč interaktivní prvky pro děti předškolního věku umístit právě zde. Jako cíl si žáci spolu 
s pedagogy stanovili vytvořit interaktivní prvky, kde by se nejen děti předškolního věku se-
známily s živočichy a rostlinami, ale také si procvičily svou motoriku. Prvním krokem, který 
vedl k vytýčenému cíli, bylo vytvoření 3D maket z lepenky. Na ně žáci následně namalovali 
zástupce rostlin, stromů, plodů a živočichů, kteří jsou typičtí pro přírodu kolem rybníků. 
Poté předali své makety paní starostce a zastupitelům. Ti předali návrhy místnímu stolaři, 
jenž interaktivní prvky podle nich zrealizoval. Do tohoto projektu se zapojili všichni žáci ZŠ 
Zbyslavice a jejich učitelé. Při slavnostním otevření této stezky připravili rodiče žáků pro 
hosty malé občerstvení. 
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Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Plánování – vize Naučné stezky vznik-
la v době, kdy se obec Zbyslavice za-
pojila do programu místní Agenda 21. 
Hlavním cílem bylo zlepšování kvality ži-
vota v obci a zvyšování zapojení obyvatel 
do rozhodovacích procesů samosprávy. 
Starostka obce začala s procesem par-
ticipace. Začali jsme se setkávat a disku-
tovat o projektech. Zaměstnanci školy se 
účastnili fóra pořádaného pro veřejnost. 
Zde bylo přítomno asi 70 účastníků, 
mezi nimi i rodiče žáků. Spolupracovali 
jsme s obcí a místním sdružením rodičů 
Sluníčko, kteří nám aktivně při realizaci 

tohoto projektu pomáhali. O umístě-
ní interaktivních prvků jsme jednali na 
obecním úřadě spolu se zástupci rodičů 
a zastupiteli. Požadavkem rodičů na paní 
starostku bylo i to, že by chtěli u interak-
tivních prvků lavičky na posezení. Technik 
spolu s místními pomocníky namontovali 
interaktivní prvky na dané místo. Rodiče 
ve spolupráci s nepedagogickými za-
městnanci školy připravili na slavnostní 
otevření malé pohoštění. Při slavnostním 
otevírání pomohli bývalí žáci školy, pře-
vlečení za pohádkové bytosti. Provázeli 
děti nejprve stezkou pro nejmenší a ná-
sledně prošli noční školou, sklepem, za-
hradou. V závěru stezky čekal rodičovský 
teplý čaj a bábovka.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Při realizaci projektu byla motivace veřej-
nosti i rodičů jednoduchá. Vznik stezky 
si rodiče vybrali při účasti na veřejném 
fóru, žáci jen doplnili stezku o interaktiv-
ní prvky pro nejmenší, obec dodala lavič-
ky. Mnozí mladí občané v rámci prochá-
zek uvítali tyto prvky, mohou tak strávit 
více času v přírodě se svými dětmi, rádi 
navštěvují tato stanoviště. Interaktivní 
prvky bezesporu zaujaly i děti z blízkého 
okolí a projíždějící cyklisty a turisty.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Projednávání a schvalování vlastního 
konceptu projektu proběhlo za účasti 
žákovského parlamentu. Žáci z druhého 
stupně sestavovali dřevěné konstrukce 
vyvýšených záhonů. Pomáhali připravo-
vat přírodní materiál k výplni vyvýšených 
záhonů. Vytvořili pozvánku na slavnostní 
den v rámci projektu “Co zahrada nabízí”. 
Žáci 6. a 7. ročníku se účastnili worksho-
pu k tvorbě vyvýšených záhonů. Žáci při-
pravovali občerstvení. Žáci 8. a 9. ročníku 
vytvářeli jednotlivá stanoviště kulturně 
– vzdělávacího programu pro veřejnost, 
spojeného s tématem přírody a podzimu 
(tvůrčí dílničky pro děti i dospělé). Žáci 4. 
a 5. ročníku se účastnili programu o zdra-
vé výživě s názvem Baštíme s úsměvem. 
Žáci 9. ročníku měli na starosti přípravu 
a organizaci Halloweenské party.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Vzniklé záhony budou sloužit žákům pro 
výuku v hodinách pracovních činností. 
Osm vzniklých záhonů se rozdělí pod 
patronát žákům od 1. do 8. ročníku tak, 
aby každá třída zodpovídala za svůj zá-
hon – posilování třídní sounáležitosti. 

Realizace vyvýšených záhonů a s tím 
související odborný workshop na dané 
téma byl pro žáky 6. a 7. ročníku součás-
tí náplně předmětu pracovních činností. 
Pozvánku na slavnostní akci projektu 
“Co zahrada nabízí” vytvářeli žáci 8. roč-
níku v rámci hodin informatiky. Přípravu 
občerstvení měli na starost žáci ze zá-
jmového útvaru – Vaření. Akce o zdra-
vém životním stylu a zdravé stravě s ná-
zvem “Baštíme s úsměvem” byla určena 
přednostně pro žáky 4. a 5. ročníku jako 
součást vzdělávací oblasti Člověk a jeho 
svět. Jednotlivá stanoviště kulturně – 
vzdělávacího programu připravovali žáci 
8. a 9. ročníku v rámci hodin výtvarné 
a občanské výchovy. 

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Naplnili jsme vzdělávací cíl osvojování 
a upevňování dovedností, spoluúčast 
na organizaci školních aktivit, veřejná 
prezentace, rozvoj manuální zručnosti. 
Důležitým vzdělávacím dopadem byla 
podpora spolupráce školy a rodičů, veřej-
nosti, schopnost žáků předávat získané 
dovednosti ostatním, podpora sebevě-
domí žáků, podpora zdravého životního 

stylu. V rámci ŠVP jsme naplňovali osob-
nostní a sociální výchovu – vytváření 
dobrých vztahů mezi vrstevníky, mezi 
žáky a dospělými, mediální výchovu – 
prezentace vlastní práce, výchovu de-
mokratického občana – propojení školy 
a obce, environmentální výchova – budo-
vání vztahu k přírodě, princip udržitelné-
ho rozvoje atd.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Tvorba vyvýšených záhonů byla pro 
žáky inspirující a zpětná vazba od vět-
šiny žáků byla velmi kladná. Kombinace 
teorie s praktickou výukou ve formě 
workshopu se velmi osvědčuje. Žáci 9. 
ročníku si počínali velmi dobře při pří-
pravě Halloweenu, díky tomu, že dostali 
důvěru celou aktivitu samostatně připra-
vit, jejich motivace uspět a zároveň pocit 
zodpovědnosti za výsledek celé akce byly 
maximální.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Jelikož jsme v rámci projektu Škola pro 
udržitelný život zapojeni několik let, 

Základní škola Želiv
Název projektu Co zahrada nabízí Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Vysočina

Webové stránky www.zszeliv.cz

 

  

 

Do již existující ukázkové přírodní zahrady jsme zakomponovali osm dřevěných vyvýše-
ných záhonů, které budou nejen důležitou součástí výuky pracovních činností, ale zároveň 
umožní efektivní využití školní zahrady. Vypěstovaná zelenina se bude využívat pro potřeby 
školní jídelny i pro akce určené široké veřejnosti. Stavbu dřevěných vyvýšených záhonů 
jsme naplánovali jako jednu ze součástí projektu zvaného „Co zahrada nabízí“. Součástí 
byla realizace odborného workshopu na téma vyvýšených záhonů i akce pro děti zaměře-
ná na zdravou stravu s názvem Baštíme s úsměvem. Z důvodu snahy zapojit do projektu, 
či alespoň seznámit s hlavními myšlenkami projektu co možná nejvíce zájemců z řad ve-
řejnosti jsme společně s našimi partnery vytvořili, u příležitosti slavnostního dne projektu, 
doprovodný kulturně vzdělávací program.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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máme již vytvořenou pracovní skupinu ze 
zástupců jednotlivých místních organiza-
cí. Všichni naši partneři byli seznámeni 
s plánem projektu a souhlasili s případ-
nou účastí na něm. Po schválení našeho 
projektového záměru jsme se sešli a na-
plánovali harmonogram celého projektu. 

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Jelikož je toto již naše několikátá společ-
ná akce, naše vztahy s partnery jsou vel-
mi dobré a spolupráce je bezproblémo-
vá. Vždy je ovšem důležité mít jednoho 
hlavního organizátora, který je schopen 
komunikovat s jednotlivými partnery 
a společně je motivovat a směřovat. Je 
důležité společně dopředu vytvořit časo-
vý harmonogram celého projektu s roz-
dělením rolí a úkolů jednotlivých zapoje-
ných partnerů. Také jsme se snažili o do-
statečnou medializaci celé akce s cílem 
přilákat co možná nejvíce zájemců z řad 
veřejnosti. Zapojením dětí do celé akce 
a jejich motivováním jsme chtěli působit 
i na jejich rodiče. 





Realizované 
místní  

mikroprojekty 
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci se společně s učiteli podíleli na 
plánování. Při realizaci vysázeli cibule 
a okrasné keře, podíleli se na výběru 
a nákupu zahradního nářadí. Dále žáci-
dělají návrhy na pracovní listy, pexeso 
a karty na poznávačku. Tyto materiály 
budou využity na dnech otevřených dveří 
a při dalších příležitostech.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

V rámci biologie a biologických labora-
torních praktik žáci vysazovali rostliny, 
sbírali plody a semena, pracovali s pra-
covními listy a stereolupou, dělali fotodo-
kumentaci. Projekt se byl také začleněn 
do estetické výchovy a matematiky.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci se učili badatelské dovednosti, zís-
kali pracovní kompetence. Důležitou 
součástí bylo plánování a tvorba finanční 
rozvahy (finanční gramotnost). Naučili se 
spojit biologii s výpočetní technikou.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Studenty zajímala práce s mikroskopy 
a digitální technikou – zvýší se zájem 
o jejich využití, získali nový pohled na 
„staré“ skutečnosti. Dále je můžeme 
zapojit do práce na zahradě, provádět 
botanická pozorování, dobré je využití 
výpěstků, léčivých bylin atd. v kuchyňce. 
Ocenili také možnost předávání vlast-
ních nabytých znalostí a dovedností dal-
ším – při otevřených sobotách, dnech 
otevřených dveří, při práci s mateřskými 
a základními školami. 

Hořické gymnázium
Název projektu Vybavení venkovní učebny a areálu školní zahrady 

Hořického gymnázia Projekt přispěl k naplňování  
těchto Cílů udržitelného rozvoje

Kraj Královéhradecký

Webové stránky www.gymhorice.cz

  

 

V letošním roce jsme realizovali projekt „Výstavba venkovní učebny a úprava dvora 
Hořického gymnázia“. Již v průběhu realizace jsme postupně zjišťovali, co všechno k práci 
na zahradě potřebujeme, jak je třeba školní zahradu vybavit nářadím a zahradnickými po-
můckami. Mimo toho studenti připravili pro návštěvníky zahrady pracovní listy pro zkou-
mání léčivých rostlin v zahradě, a tak tu byl hned další nápad, jak můžeme zlepšit badatel-
skou činnost – pro určování semen, pozorování povrchových struktur rostlin, ale i pro práci 
s hmyzem a dalšími bezobratlými je dobré vybavit venkovní učebnu stereolupou a další-
mi optickými pomůckami. V rámci mikroprojektu jsme zakoupili a vysadili cibule a keříky 
okrasných rostlin, vybrali a koupili zahradní náčiní (rýč, hrábě, kolečko, nůžky) a objednali 
a koupili stereolupu. V rámci laboratorních prací z biologie vyrábíme sbírku semen, kterou 
postupně doplníme mikrofotografiemi, vyrobíme z nich poznávačku, pexeso pro menší 
děti, pracovní listy k poznávání a určování léčivých rostlin z naší zahrady.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Biskupské gymnázium, Základní škola 
a Mateřská škola Bohosudov
Název projektu Učíme se navzájem Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Ústecký

Webové stránky www.bgbzs.cz

  

 

Žáci 2. stupně ZŠ a gymnázia uspořádali pro své spolužáky z 1. stupně tematický multikul-
turní a poznávací den. Na stanovištích je seznámili se zajímavými plodinami, zvířaty, jídlem, 
ale i problémy vybraných zemí. Cílem bylo zvýšit povědomí žáků o globálních problémech, 
ekologických „zvěrstvech“ při pěstování palmy olejné, přiblížit žákům méně známé plodiny 
naší země i cizích zemí, tyto cizí země přiblížit i z hlediska zvyků, přispět k posilování pa-
triotismu a pocitu sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme i k lidem, se kterými žijeme. 
V průběhu dne se učili mladší žáci od svých starších spolužáků, ale i obráceně, protože 
i ti mladší měli spoustu zajímavých poznatků a zážitků, které mohli vzájemně sdílet. Žáci 
Ekotýmu vytvořili pro své spolužáky i zajímavá pexesa, která své využití najdou mimo pro-
jektových dnů i v běžné výuce, byla nabídnuta i klientům v Domě s pečovatelskou službou.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů

Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci byli zapojeni do všech fází projektu; 
tj. do přípravné fáze, plánovací, realizač-
ní, evaluační i medializační. Nad stano-
višti v rámci projektového dne se žáci 
Ekotýmu zamýšleli, nad pexesy žáci gym-
názia a 2. stupně ZŠ pomáhali při tisku 
listů, kompletovali, sestavovali, nakupo-
vali pomůcky, vařili tortilly, palačinky, ku-
řecí směs, kuskus, loupali a krájeli zeleni-
nu, vyráběli lodičky z vlašských skořápek.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Výstupy projektu zasáhly napříč předmě-
tovým spektrem – chemie (problematika 
znečištění vody a pesticidů při pěstování 
palmy olejné), biologie, přírodověda (eko-
systémy, biomy, rostliny a živočichové 
v ČR i ve světě, ekologie, mineralogie 
a geologie…), zeměpis, vlastivěda (orien-
tace a zápis do mapy), pracovní činnosti 
(tvorba pexesa, vaření a příprava pokrmů), 
výtvarná výchova (grafické zpracování vý-
stupů projektu, pracovní listy a pomůcky 
k projektovým dnům), environmentální 
výchova (udržitelný rozvoj v ČR i ve světě), 

český jazyk a literatura (jazyková kontrola 
správnosti a stylistiky výstupů projektu), fi-
nanční gramotnost (sestavení a dodržení 
rozpočtu), zájmové kroužky – mimoškolní 
činnost (ekologický kroužek). 

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Během projektu žáci naplňovali klíčové 
kompetence: sociální a personální, komuni-
kativní, k řešení problémů a k podnikavosti. 
Žáci během projektu také naplňovali průře-
zová témata ze ŠVP, a to: Environmentální 
výchova, Výchova demokratického občana, 
Multikulturní výchova, Mediální výchova 
a Osobnostní a sociální výchova. V průběhu 
PD se učili mladší žáci od svých starších 
spolužáků, ale i obráceně, protože i ti mlad-
ší měli spoustu zajímavých poznatků a zá-
žitků, které mohli vzájemně sdílet.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Žáci se naučili pracovat se zdroji infor-
mací, vyhledat to podstatné, třídit infor-
mace, přehledně zpracovat informace, 

plánovat svůj čas, mediálně se projevit 
(při prezentaci svých výtvorů). Měli vel-
kou radost, že vše připravili a vyrobili 
úplně sami, a také, že se vše velmi líbilo 
jejich spolužákům i učitelům. Zároveň ale 
zjistili, jak je to složitá práce a dřina – vše 
dokonale připravit a pak podat tak, aby 
zaujali ostatní.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Někteří učitelé, rodiče a další žáci školy 
se přišli podívat na průběh projektového 
dne, prohlédli si i pexesa. Mnozí z přihlí-
žejících chtěli okamžitě po Ekotýmácích 
recept na tortilly a na kuřecí směs i na 
úpravu kuskusu. Dále byla pexesa nabíd-
nuta i klientům v Domě s pečovatelskou 
službou při slavnostním setkání (akce 
s veřejností).

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Pokud je požádáte a vysvětlíte důvod, 
tak pomoc většinou neodmítnou.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Myšlenka na námět mikroprojektu vznikla 
již na konci školního roku 2015 – 16, kdy 
žáci plánovali projekt rekonstrukce atria. 
Projektu se ujali žáci dvou 2. ročníků a dis-
kutovali o něm při hodinách občanské vý-
chovy. Žáci sami přišli s nápadem pořídit 
lavičky a stojany, na které se umístí tabu-
le. Navrhli, že toto mobilní zařízení bude 
instalováno v atriu a bude se požívat pro 
výuku a další vzdělávací a kulturní akce. 
Žáci zjišťovali nabídku laviček a tabulí, po-
rovnávali ceny zboží, zajímali se o recenze 
zákazníků na služby firem a kvalitu zboží 
a sestavili rozpočet. Následně žáci sami 
vše objednali. Dále žáci jednali a diskuto-
vali s paní starostkou, v poslední etapě 
prací zpracovali fotodokumentaci a umís-
tili fotografie na korkovou tabuli. Nakonec 
instalovali lavičky a tabule v atriu a připra-
vili je na první naplánovanou akci.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt byl ve 2. ročníku od okamžiku plá-
nování až po realizaci začleněn do předmě-
tů občanská výchova a informatika, část 
přípravných prací probíhala také při výuce 

českého jazyka. V občanské výchově disku-
tovali o typu zařízení a jeho množství, o ma-
teriálu, ze kterého má být vyrobeno a kde 
takové zařízení získat. Dále se učili plánovat 
postup prací, hledat řešení realizace plánu, 
a když se setkali s obtížemi – původní před-
stava zařízení byla nad finanční možnosti 
projektu – hledali jiné možné řešení. Na ho-
dinách informatiky žáci na internetu vyhle-
dávali potřebné zařízení, porovnávali ceny 
zboží, zajímali se o kvalitu hledaných výrob-
ků, pozornost věnovali také doporučením 
od jiných zákazníků a hodnocení kvality slu-
žeb daných firem. Učili se hospodařit s urči-
tou sumou peněz. Podle cen zboží museli 
sestavit rozpočet a určit kolik kusů laviček 
a tabulí mohou objednat. Zkusili si vyřídit 
objednávku laviček a tabulí. Seznámili se 
s fakturami za zboží a různými způsoby je-
jich proplácení. Po dodání tabulí jsme zjistili, 
že jedna tabule je poničená. Žáci se tedy uči-
li vyřídit reklamaci. Ve výuce českého jazyka 
koncipovali článek do Kladrubských novin.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Během realizace projektu žáci vyko-
návali činnosti, které přispěly k rozvoji 

komunikativní kompetence. Žáci disku-
tovali o problémech, hledali jejich řešení, 
vyjadřovali svoje názory a myšlenky, byli 
vedeni k vystupování podle zásad kultur-
ního projevu. Projekt napomohl k rozvoji 
kompetence k učení – teoretické zna-
losti získané v průběhu výuky mohli žáci 
konkrétně využít při realizaci projektu. 
Týmová práce žáků, jejich spolupráce 
s pedagogy a veřejnou správou přispěly 
k rozvoji personálním, sociálním a ob-
čanským kompetencím. V rámci průře-
zového tématu Člověk jako občan měli 
žáci možnost zapojit se do veřejného 
života a poukázat na existující problém 
v místě, ve kterém studují. V návaznosti 
na tento problém si žáci stanovili cíl, kte-
rý byl společný pro jejich společenskou 
skupinu, a rozhodovali o způsobu dosa-
žení tohoto konkrétního cíle. Uvědomili 
si pozitivní vliv projektu, který zlepší 
dané životní prostředí a bude přínosem 
pro školu i místní komunitu. Při plánová-
ní a realizaci projektu se žáci 2. ročníku 
seznámili i s učivem, které je vyučováno 
až ve 3. ročníku v rámci tématu Člověk 
a hospodářství. Sestavením rozpočtu se 
učili hospodařit s penězi. Během výuky 
informatiky žáci rozvíjeli kompetenci vy-
užívat prostředky informačních a komu-

Střední škola chovu koní a jezdectví  
Kladruby nad Labem
Název projektu Posezení před tabulí Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Pardubický

Webové stránky www.skola-kladrubynl.cz

 

Hlavním cílem mikroprojektu bylo vybavit atrium jednoduchým zařízením (lavice, tabule, 
nástěnky), které umožní využívat atrium jako venkovní učebnu a prostor pro konání besed 
a přednášek. Toto zařízení bude sloužit také potřebám obce při konání různých kulturních 
a společenských akcí. V rámci projektu byly nakoupeny čtyři mobilní dřevěné lavičky, kte-
ré podle potřeby budou umístěny v atriu. Dále byla zakoupena jedna magnetická tabule, 
která nahrazuje klasickou tabuli a bude se používat k psaní a tři korkové tabule, které bu-
dou sloužit jako nástěnky. Všechno toto zařízení bude sloužit k výuce ve venkovní učebně 
a dále se bude používat při prezentaci školy např. na dnech otevřených dveří a dalších ak-
cích školy a obce.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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nikačních technologií a pracovat s infor-
macemi při řešení konkrétního cíle. 

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Zvýšenou aktivitu žáci projevovali hlav-
ně při diskuzích, kdy mohli vyjadřovat 
svoje názory. Pochopili význam mezi-
lidské komunikace, která je a bude pro 
ně důležitá v soukromém i profesním 
životě. Díky praktickým činnostem po-
chopili význam těchto dovedností při 
jednání s nadřízenými pracovníky, veřej-
nou správou nebo v oblasti služeb. Dále 
žáci byli aktivní při realizaci konkrétních 
činností. Uvědomovali si, že úkoly, které 
řeší, vychází z reálného života, a chtějí-
-li je úspěšně vyřešit, musí disponovat 
jistými teoretickými znalostmi. Vědomí, 
že znalosti a dovednosti získané nebo 
rozvíjené v průběhu realizace projektu 
využijí v osobním praktickém životě, bylo 
pro žáky tou největší motivací. Účast na 
projektu byla přínosem i pro samotné 
pedagogy, kteří si ověřili, jak důležitá je 
spojitost mezi učební látkou a jejím pro-
pojením s praxí a reálným životem.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Do plánování projektu byli zapojeni 
prostřednictvím zástupců Ekotýmu 
a Parlamentu všechny třídy v rámci hodin 
pracovní výchovy, výtvarné výchovy, příro-
dovědy a přírodopisu. Starší žáci vyrobili 
a nainstalovali dřevěnou konstrukci se 
stříškou pro informační tabuli, pomohli ji 
navrhnout a podíleli se na výběru bylin, 
které byly na skalku doplněny. Mladší žáci 
doplnili bylinkovou zahrádku zeminou, 
novými rostlinami a také hnojivem, zapo-
jili se do sklizně stávajících bylin a jejich 
sušení. Všichni se poté zapojili do zdobe-
ní a popisování sáčků, sáčkování bylinek 
a dle zájmu také do akce pro seniory.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt byl při realizaci a nadále bude při 
využívání stanoviště začleněn do těchto 
předmětů: prvouka, přírodověda, příro-
dopis, pracovní výchova, výtvarná vý-
chova, výchova k občanství a výchova ke 
zdraví, a to ve všech ročnících. Důležitým 
kladem je zde zejména možnost přímo 
pracovat v přírodě a s přírodninami, což 
je pro výuku a zapamatování si velmi dů-

ležité. Díky výpěstkům stanoviště se žáci 
navíc naučili spolupracovat se staršími 
občany města. 

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci během práce na projektu získali 
zkušenosti s prací se dřevem a drobným 
nářadím, naučili se pečovat o rostliny 
a zpracovávat a využívat vlastní výpěs-
tky. Důležitým bodem byla při realizaci 
spolupráce žáků navzájem, ale také 
starších žáků s mladšími, dospělými oso-
bami a zástupci firem. Dalším přínosem 
projektu byla možnost zamyslet se nad 
soužitím s lidmi jiného věku. 

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Projekt jednoznačně zvýšil zájem žáků 
o učení a to zejména díky možnosti něco 
vlastnoručně vybudovat, ale hlavně poté 
přímo prakticky pracovat a vidět výsledky 
a další využití své práce. Žáci byli během 
realizace projektu mile překvapeni např. 
krásnou vůní bylin při přípravě na sáčko-
vání a také milými reakcemi seniorů.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Rodiče žáků se podíleli prostřednictvím 
svých dětí na sběru nápadů pro mikro-
projekt, někteří z nich potom také na 
výrobě stříšky pro informační tabuli a vý-
sadbě bylin. Partnerské firmy byly oslo-
veny po výběru projektu, byl s nimi plá-
novaný záměr konzultován a připravena 
také cenová kalkulace. Tyto firmy se poté 
podílely také na realizaci projektu – firma 
Stavebniny Černý pomohla s výběrem 
a dodávkou materiálu pro výrobu stříšky, 
firma Bon-art připravila grafický návrh 
informační tabule, pomohla s výběrem 
vhodného materiálu a tabuli vyrobila. 
Firma Dvořák a syn dodala byliny, zemi-
nu, kůru a hnojivo pro doplnění bylinko-
vé zahrádky. Materiál pro výrobu sáčků 
na bylinky a semínka dodalo papírnictví 
v sousedství školy.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Velmi se nám osvědčila dlouhodobější 
spolupráce s místními firmami, které 

Základní škola Antonína Sochora Duchcov
Název projektu S bylinkami napříč světy Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Ústecký

Webové stránky www.zssochora.cz

  

  

Cílem projektu bylo doplnit stávající stanoviště Ekostezky – bylinkovou zahrádku o nové 
druhy bylin a o informační tabuli mapující pěstované druhy bylin a jejich využití. Dalším 
cílem bylo naučit žáky i veřejnost využívat přírodní zdroje k léčbě i výživě, jako příležitosti 
k setkávání generací i jako zdroje budoucích rostlinných výpěstků. Žáci za pomoci někte-
rých rodičů vybudovali stříšku pro informační tabuli, dosázeli bylinkovou zahrádku a doplni-
li zeminu a mulčovací kůru. Naučili se sušit a správně skladovat byliny a semínka, vlastními 
silami ozdobit, naplnit, zabalit a také předat dárkové pytlíčky s výpěstky. V neposlední řadě 
se žáci naučili komunikovat se staršími lidmi a poznali, jak je důležité dělat jiným radost. Na 
projektu spolupracovaly se školou místní firmy, a to jak při dodávce materiálu, tak pomocí 
při realizaci.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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nyní již ví, jak pracujeme, 
a dokáží odhadnout naše 
přání a plány. Osvědčila 
se nám také spolupráce 
s rodiči, kteří jsou již zvyk-
lí na naše akce a projekty 
a často sami pomoc ať již 
přímo fyzickou či materi-
ální nabídnou. Motivovat 
v těchto případech lze ve-
řejnou pochvalou či podě-
kováním, k tomuto účelu 
využíváme webové strán-
ky naší školy, profil školy 
na facebooku či místní 
Duchcovské noviny.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Prvotní impuls k prohlídce transbordéru 
vzešel od žáků, začali si vyhledávat in-
formace. Intenzivně se podíleli na pláno-
vání a realizaci. Po exkurzi zpracovávali 
fotografie, tvořili výtvarné práce, stavěli 
modely ze stavebnice Merkur a tvoři-
li prezentaci pro veřejnost. Na besedě 
prezentovali vyrobené modely, výtvarné 
práce i fotografie, představili prezentaci. 
Aktivně se účastnili besedy a tvorby vize. 

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Ve výuce probíhala většina aktivit v rámci 
hodin prvouka, přírodověda, vlastivěda – 
šlo o zjišťování principů fungování, stav-
bu modelů a exkurzi. Ve výtvarné výcho-
vě a informacích a médiích pak proběhla 
příprava prezentace pro besedu.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Naučili se vyhledávat a třídit informace, 
připravit prezentaci. Vyzkoušeli si prak-
ticky některé fyzikální jevy. Posílili si ko-
munikační kompetence při představení 
projektu a získaných znalostí.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Žáky velmi bavilo samostatné vyhle-
dávání informací a tvorba prezentace. 
Důležité bylo nechat řízení práce na nich 
samotných.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Intenzivně se zapojilo asi 50 rodičů, ve-
dení obce a několik zástupců místních 
spolků. Účastnili se hlavně besedy, stav-
by modelů netradičních staveb, plánová-
ní vize, hlasování o nejlepší práce do sou-
těže. Další rodiče a veřejnost vyplňovali 
anonymní dotazníky.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Někteří rodiče se většinou nechtějí pro-
jevovat, co se nápadů týká, proto je nej-
jednodušší ověření potřebných informací 
formou anonymních dotazníků. 

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
Název projektu Z východu až na sever přilákal nás transbordér Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Pardubický

Webové stránky www.zsamslukavice.estranky.cz

  

  

Projekt představil žákům školy zajímavé prvky spojené s vodou a zároveň ekologickou do-
pravou. Vybraní žáci jeli na poznávací exkurzi. Následně žáci připravili prezentaci pro rodiče 
i jiné hosty, která byla předvedena při výstavě výtvarných prací ve škole. Následovalo vypl-
nění dotazníků a společné plánování umístnění podobně zajímavého prvku v obci či jeho 
okolí, což má vest k podpoře cestovního ruchu. Při exkurzi bylo pořízeno mnoho zajíma-
vých fotografií, se kterými se zúčastníme soutěže Příroda kolem nás. Do soutěže budou 
zaslané fotografie i výtvarné práce dětí, které byly veřejným hlasováním vybrané v rámci 
besedy.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci se zapojují zejména do praktických 
činností – přípravy ochutnávek, setí a sá-
zení bylinek a péče o ně. 

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt jsme začlenili a nadále budeme 
využívat v předmětu Člověk a jeho svět 
a v pracovních činnostech. Pracovní po-
stupy budou žáci popisovat v českém 
jazyce – slohu. Ve výtvarné výchově na-
vrhovali sáčky na semínka. Další využití 
projektu bude i ve školní družině při po-
bytu na zahradě a žáci mateřské školy ve 
vzdělávací oblasti zaměřené na přírodu 
a praktické činnosti.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Náš školní vzdělávací program má pod-
titul Škola – strom života. Už tento 
název ukazuje, na co klademe důraz. 
Propojenost všech získaných vědomos-

tí a dovedností s praktickým životem. 
A činnosti, které nám tento projekt 
umožnil a ještě umožní, jsou bezpochyby 
velmi praktické a využitelné. 

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Důležité pro děti byla možnost podílet se 
na činnostech, které mají praktické vý-
sledky – např. návrzích sáčků na semínka 
a na ochutnávce pro veřejnost.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Rodiče pomáhají s vytvořením záhonu 
a vyplněním zeminou a s dodáním saze-
nic bylinek. Také se účastnili ochutnávky 
a těší se na další.

Základní škola a Mateřská škola  
Moravské Prusy
Název projektu Pěstování bylinek a zdravé zeleniny  

v mobilních záhoncích Projekt přispěl k naplňování  
těchto Cílů udržitelného rozvoje

Kraj Jihomoravský

Webové stránky www.zsprusy.cz

 

   

 

I vesnické děti tráví většinu času u televize a počítačů. Rodiče dojíždějí za prací do města 
a vrací se často až v podvečer. Tradice, kdy děti pomáhaly rodičům nebo prarodičům na 
zahrádkách nebo na poli, zcela mizí. Proto nás zaujala možnost instalovat ve škole záhon 
pro pěstování nenáročných bylinek a krátkodobé zeleniny a kompostér, aby se děti učily 
správně zacházet s rostlinným odpadem. Nový sud na dešťovou vodu je názornou ukáz-
kou, jak hospodařit s přírodními zdroji. Žáci se tak učí základním dovednostem, potřebným 
k pěstování rostlin. Obohacují si vědomosti o tom, jak se rostliny pěstují, ale i jak se dají 
prakticky využít. Zařazením ochutnávky pro děti i rodiče jsme podpořili zájem nejen o naše 
konání, ale i o zdravější životní styl.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci vyráběli a zavěšovali ptačí budky. 
Napsali také články do místního zpravo-
daje Trháku a připravili článek do okres-
ních novin. Při budování zahrady bylo je-
jich úkolem vykopání jamek pro stromky 
a zasázení, odnos kamenů a jejich zabu-
dování do skalky.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt byl začleněn hlavně v 6. ročníku 
do hodin přírodopisu, výtvarné výchovy 
a přírodopisných praktik. V 7. ročníku do 
přírodopisných praktik, českého jazyka 
a v 8. a 9. ročník do pracovní činnosti

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci se seznámili s různými druhy hornin 
a stromů, typem ptačích budek, naučili 
se spolupracovat při přenášení kamenů 
a zavěšováním budek. Naučili se respek-

tu k přírodě, zjistili, že obnova a ochrana 
přírody je nejen záslužná, ale i velmi dů-
ležitá práce.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

I když zahrada není dobudována, již 
v tomto školním roce tam probíhala vý-
uka některých předmětů, žákům se líbí 
vytvářet nové ostrůvky, kde jsou nové 
a nové druhy, také mají rádi výpěstky ze 
zahrady (maliny, jahody, ostružiny, mrkev, 
bylinky). Společně vyrábíme sirupy, mar-
melády, odšťavňujeme, pečeme a vaříme 
ve školní kuchyni.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Dopravce nám doporučilo město, hasi-
či přesouvali solitéry, učitelé pracovali 
společně s dětmi. Rodiče byli seznáme-
ni s projektem na stránkách školy, pro-
střednictvím žáků a hlavně sledují reali-
zaci projektu na školní zahradě.

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Zapojení rodičů je hlavně prací žáků – 
nadšený žák se rovná nadšenému rodiči. 
Spolupráce s místními spolky je v našem 
městě velmi dobrá.

Základní škola a Mateřská škola  
Rájec – Jestřebí
Název projektu Kouzelná zahrada Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Jihomoravský

Webové stránky www.zs-rajec.cz

  

 

 

Cílem projektu bylo zkulturnění školní zahrady a doplnění o kamenné solitéry, dobudová-
ní skalky, založení bylinkové spirály a výsadba stromků a keřů. Žáci pracovali především 
na vytvoření skalky, kde usazovali kameny a pomáhali při výsadbě stromků. Vyučující pří-
rodopisu, praktik, praktických činností a matematiky se aktivně podíleli na práci se žáky. 
Pomáhali žákům při výrobě ptačích budek v praktických činnostech a vybírali vhodná mís-
ta pro zavěšení. Ve spolupráci s městem, místními hasiči a dopravcem jsme byli schopni 
umístit velké solitéry na místa, která by nám co nejvíce umožnila vytvořit estetická místa 
pro relaxaci. V rámci českého jazyka žáci napsali články do školního časopisu Trhák a také 
do městského zpravodaje. I přes méně příznivé počasí byli žáci prací na zahradě nadšení, 
hlavně proto, že vidí okamžitě výsledky své práce. Všichni se těšíme na jaro na další pokra-
čování v realizaci Kouzelné zahrady.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci vytvářeli návrh projektu (záměr, cíl, 
plánek), dále se podíleli na vybudování zá-
honu s bylinkami, osázení, zamulčování, 
doplnění záhonu cedulkami. Jejich úko-
lem bylo rovněž zajistit výrobu knihobud-
ky a zakoupit lavičku. Sami vyráběli krmít-
ko pro ptáčky, usadili ho do země a dopl-
nili krmivem. Celý projekt dokumentovali, 
vytvořili prezentace na stránkách školy 
a ve fotogalerii, informovali v místním tis-
ku. Seznámili všechny s naším záměrem 
a účelem knihobudky a zajistili následnou 
péči o nově vybudované místo.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Realizace projektu se účastnily třídy II. 
stupně základní školy. V hodinách pra-
covní výchovy budovali odpočinkové mís-
to. Žáci využili a prohloubili své znalosti 
z přírodovědy, fyziky, pracovní výchovy, 
výchovy ke zdraví, občanské výchovy 
a ekologické výchovy. Zaměřili jsme se 
zejména na porozumění vztahu mezi 
člověkem a prostředím, ve kterém žije. 
Vysvětlili jsme žákům souvislost mezi 
lokálními a globálními problémy. Snažili 
jsme se a stále se snažíme u dětí pěs-

tovat návyky nezbytné pro každodenní 
žádoucí jednání člověka vůči prostředí. 
Umožňujeme jim porozumět místu, kde 
žijí. Prohlubujeme vztah k místu bydliště.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Posílení vnímání místa, kde žijeme a kte-
ré bychom měli dobře znát, možnost 
spolupodílet se na dění v obci, ovlivnit 
kvalitu života v obci. Žáci si rozšířit kul-
turní a environmentální rozhled, pomohli 
jsme jim porozumět životu v obci, propo-
jovat mezigenerační vztahy a vzájemně 
si pomáhat. Vedli jsme je k porozumění 
a ohleduplnosti (např. ve vztahu ke star-
ším občanům, ke zvířatům – ptactvo). 
Měli možnost prakticky vyzkoušet např. 
fyzikální znalosti – využití při fyzické práci 
(např. zabudování krmítka) atd.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

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 moti-
vovat. Důležité bylo vysvětlit jim smysl 

naší práce. Těšilo je, když se mohli po-
chlubit, že i oni společně přispěli k reali-
zaci projektu. Motivace spočívala zejmé-
na v tom, že jsme od začátku do konce 
pracovali všichni společně (od plánování 
až po údržbu). Diskutovali jsme o záměru 
projektu, o našich možnostech, o tom, co 
je reálné a co je v našich silách, abychom 
to zvládli. Dívky se zajímaly především 
o bylinky a jejich využití. Vysvětlovaly 
ostatním účel knihobudky. Starší chlapci 
se hlásili zejména k fyzické práci.
 
Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Paní starostka a zaměstnanci městské-
ho úřadu v Třebenicích diskutovali se 
žáky, schválili projekt, poskytli materiální 
podporu (kmeny stromů na ohraničení 
záhonu a výrobu cedulek k bylinkám, do-
vezení hlíny do záhonu, zakoupení odpad-
kového koše, doprava a instalace lavičky, 
zabudování knihobudky, zapůjčení vaku 
na listí, odvoz listí). Členové zapsaného 
spolku Český granát pomohli při výrobě 
cedulek a dary – bylinky, knihy, časopisy 
a pan školník pomáhal žákům při výrobě 
knihobudky a jejím zabudování.

Základní škola a Mateřská škola Třebenice
Název projektu Odpočinkové místo pod starou vrbou Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Ústecký

Webové stránky www.zstrebenice.cz

  

 

Ve městem postupně budovaném parku, který vzniká na pozemku mezi zdravotním stře-
diskem a mateřskou školou, se nachází stará rozložitá vrba. Ve stínu tohoto stromu jsme 
vytvořili příjemné místo k posezení a odpočinku s výhledem na hrad Košťálov. V blízkosti 
stromu jsme zajistili instalaci lavičky a dřevěné knihobudky. Zákoutí jsme doplnili záho-
nem s bylinkami a krmítkem pro ptáky. S realizací projektu nám pomohli zaměstnanci 
Městského úřadu v Třebenicích, kteří zabetonovali knihobudku, přivezli a sestavili lavičku 
a místo doplnili o odpadkový koš. Paní starostka nám obstarala kmeny na ohraničení zá-
honu a na výrobu cedulek k bylinkám. Členové zapsaného spolku Český granát nám pak 
pomohli s výrobou cedulek, věnovali některé bylinky a také knihy a časopisy do knihobudky. 
Žáci společně s panem školníkem vyrobili krmítko pro ptáky, které následně společně za-
budovali do terénu. Celé místo jsme uklidili. Město ještě doplní odpočinkové místo o herní 
prvek – zábavný venkovní panel Piškvorky.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Co bylo důležité při zapojení dalších partnerů, veřej-
nosti, rodičů do projektu?

Důležité je oslovit partnery k účasti na projektu pokud 
možno osobně, poskytnout partnerům dostatek infor-
mací o projektu a získat podporu partnerů a přesvědčit je 
o významu a potřebnosti projektu pro naši obec. Žádoucí 
je také informovat o průběhu realizace projektu a jeho 
dokončení (místní zpravodaj, internet) a pozvat partnery 
k příležitosti dokončení projektu, aby se přesvědčili, že 
se nám podařilo splnit cíl, který jsme si vytyčili. Nesmí se 
zapomenout poděkovat partnerům za spolupráci (osobně 
a v médiích).
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci byli se záměrem projektu seznámeni 
v rámci výuky, kde se zapojili do plánování 
postupů pro výsadbu a plánovaní materi-
álního vybavení. Postup výsadby a sezná-
mení se s ovocnými dřevinami proběhlo 
výkladem a zpracováním vypracovaných 
pracovních listů. Na teoretickou přípravu 
navázala odborná přednáška od pracov-
níků zahradnictví, kterou žáci absolvovali 
při nákupu dřevin a materiálu. V rámci 
předmětu Práce na zahradě připravili plo-
chu školní zahrady pro výsadbu a tu reali-
zovali společně s rodiči a přáteli školy při 
„Netradiční rodičovské schůzce“. 

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Výsadba dřevin, plánovaná sklizeň a zpra-
cování ovoce bylo začleněno do výuky 
žáků praktické školy dvouleté v prvním 
a druhém ročníku. Současně jsme dané 
téma zapracovali do předmětů Člověk 
a příroda – žáci si osvojili poznávání jed-
notlivých vybraných druhů dřevin, získali 
základní poznatky o dřevinách a jejich 
společenstvech, o ekologii dřevin, o je-

jich funkci v krajině a o možnostech jejich 
praktického využití. Práce na zahradě 
– žáci si prakticky vyzkoušeli přípravu 
zahrady pro výsadbu keřů a činností tím 
spojených. Příprava pokrmů – žáci si prak-
ticky vyzkouší výrobu marmelád a džemů 
s možnosti dalšího využití bobulovitého 
ovoce v domácnosti. Matematika – při 
zpracování surovin budou žáci prakticky 
využívat osvojené měrné jednotky. Člověk 
a společnost – proběhne prezentace vý-
robků na společenských akcích, nácvik 
komunikace s veřejností.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

V praktické škole dvouleté se vzdělávají 
žáci s mentálním a kombinovaným posti-
žením. Vzdělávací proces je těmto žákům 
uzpůsoben dle jejich možností a postupu-
je se podle metodik práce pro jednotlivé 
druhy postižení. Na tento projekt byl žá-
kům poskytnut dostatek času, aby vše 
pochopili a mohli si potřebné vědomosti 
a dovednosti řádně osvojit. Vše vždy pro-
bíhalo od jednoduchého ke složitějšímu 
a s každodenním opakováním. Mimo jiné 

jsme projektem umožnili podporu pro sa-
mostatnou práci žáků, která zvyšuje mož-
nost jejich uplatnění na trhu práce.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Žákům se účast na projektu přišla atrak-
tivní, protože se vymykala stereotypům 
standardního vzdělávání, setkávali se při 
ní se spolužáky. Rovněž se velmi těší na 
sklizeň, až budou moci vyrábět (marme-
lády). Práce na projektu byla zatraktivně-
na exkurzí – výletem do zahradnictví (ten 
žáci hodní vždy pozitivně). Motivačním 
faktorem byla též spolupráce s rodiči, 
kdy byl zaznamenán nárůst výkonu při 
společné práci. Toto vše, včetně pochvaly 
a úspěchu, je velmi motivuje.
 
Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Aktivity v projektu naplánovali pedago-
gičtí pracovníci, kterým zástupci rodičů 

Základní škola a Praktická škola Svítání, 
Pardubice
Název projektu Výsadba keřů rybízu, malin a ostružin  

na školním pozemku Projekt přispěl k naplňování  
těchto Cílů udržitelného rozvoje

Kraj Pardubický

Webové stránky www.svitani.cz

  

 

 

V návaznosti na odborné zaměření výuky jsme projekt zaměřili na využití školní zahrady, 
na které se doposud udržovala pouze travnatá plocha, a je na ni umístěno včelstvo. Proto 
jsme zde vysadili keře rybízu, malin, ostružin, angreštu a josty, abychom mohli pěstovat 
ovoce a dále ho zpracovávat. Zároveň budou kvetoucí dřeviny poskytovat pastvu pro vče-
ly. V rámci projektu se 23 žáků Praktické školy dvouleté účastnilo nákupu dřevin, nářadí 
a ostatního materiálu, na které se nejprve teoreticky v rámci vyučování připravili podle 
vytvořených pracovních listů. Následnou výsadbou dřevin uskutečnili žáci s rodiči a peda-
gogickými pracovníky při „Netradiční rodičovské schůzce“. 

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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žáků a přátelé školy přislíbili spolupráci v letních měsících při 
sklizni ovoce. Úspěšně jsme navázali spolupráci s místním 
zahradnictvím, které žákům ochotně poskytlo odborný vý-
klad o výsadbě a pěstování dřevin a konzultaci při výsadbě, 
vhodném umístění a následné péči o dřeviny (včetně hnojení). 
Veškeré projektové činnosti byly prezentovány ve škole, na ak-
cích školy, pedagogických radách a rodičovských schůzkách.

Co bylo důležité při zapojení dalších partnerů, veřejnosti, 
rodičů do projektu?

K navázání spolupráce jsme volili formu osobního setkání žáků 
s partnery, diskusi o potřebném záměru a všeobecné vzájemné 
seznámení se. K ochotě ke spolupráci motivujeme minimálním 
časovým zatížením partnerů a darováním výrobku od žáků, 
jako poděkování za ochotu.
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci se podíleli na přípravě mikroprojektu 
– navrhovali činnosti, které budou reali-
zovány na tvůrčích dílnách, jaké prostory 
bychom mohli vyzdobit, jaké výrobky by se 
daly vyrábět. Při realizaci projektu připra-
vovali plakáty k místnostem, kde byly tvůr-
čí dílny, vánoční výzdobu a vánoční balíčky. 

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Výroba dekoračních předmětů a dárků 
byla začleněna do hodin praktických 
činností a výtvarné výchovy. V hodinách 
hudební výchovy se žáci připravovali na 
pěvecké vystoupení a v hodinách občan-
ské výchovy se diskutovalo o tom, jakým 
způsobem se vyzdobí prostory Domu 
s pečovatelskou službou, jaké výrobky 
použít. V hodinách se plánovalo zapojení 
při organizaci Dne otevřených dveří, kdo 
vyrobí plakáty, kam budou umístěny, kdo 
bude pomáhat v jednotlivých tvůrčích díl-
nách. V každém ročníku naší školy v ho-
dinách praktických činností a v hodinách 

výtvarné výchovy vznikaly výrobky s vá-
noční tematikou, které byly použity na 
výzdobu školy, tříd, školní jídelny, veřej-
ných prostor a do vánočních dárkových 
balíčků.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci získali povědomí o mezigeneračních 
vztazích, pocit, že jsou schopni vytvořit 
pro občany naší obce příjemné prostředí. 
Organizační schopnosti – během orga-
nizace výzdob veřejných prostor, při vy-
stoupení žáků, v rámci tvůrčích dílen při 
Dni otevřených dveří, schopnost poradit, 
spolupracovat. Dále měl mikroprojekt 
vliv na rozvoj polytechnického vzdělává-
ní, manuální zručnosti, kreativity.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Důležitá pro žáky je motivace a samo-
statnost při zapojení do aktivit motivace 
a uplatnění vlastních nápadů.

Jak se do plánování a realizaci pro-
jektu zapojili další partneři, veřejnost, 
rodiče?

Pracovníci Domu s pečovatelskou 
službou a tajemnice Městského úřadu 
Kaznějov zajistili termíny realizace jed-
notlivých aktivit, komunikaci s pedagogy 
školy, přípravu prostor pro zajištění vá-
noční výzdoby a vystoupení žáků. Rodiče 
spolupracovali při zajišťování materiálů, 
především přírodnin, potřebných na tvor-
bu výrobků

Co bylo důležité při zapojení dalších 
partnerů, veřejnosti, rodičů do pro-
jektu?

Vzájemná důvěra a ochota spolupraco-
vat, vstřícnost při realizaci aktivit, reali-
zace smysluplných aktivit. Důležitou roli 
hraje informovanost o realizovaných ak-
tivitách a především poděkování za spo-
lupráci a zapojení.

Základní škola Kaznějov
Název projektu Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Plzeňský

Webové stránky www.zskaznejov.webnode.cz 

  

  

Na naší škole proběhla realizace tvůrčích dílen v rámci Dne otevřených dveří. Součástí 
výstupu byla i výroba ozdob a dárečků při tvůrčích dílničkách v hodinách praktických čin-
ností, při výtvarné výchově a při práci v keramickém kroužku. Tyto výrobky byly použity 
na výzdobu Domu s pečovatelskou službou a prostor Městského úřadu v Kaznějově. 
Současně výrobky žáků tvořily obsah vánočních dárkových balíčků, které žáci předali po 
svém pěveckém vystoupení obyvatelům Domu s pečovatelskou službou. Žáci jsou touto 
formou nenásilně přirozeně vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k upevňování 
mezigeneračních vztahů, učí se žít společně, smysluplně s ostatními lidmi. Zapojení široké 
veřejnosti do tvůrčích aktivit v rámci Dne otevřených dveří a spoluúčast žáků na organizaci 
a realizaci tvůrčích dílen má pozitivní vliv na rozvoj vztahů v rámci komunity v důsledku 
realizace tvůrčích aktivit

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci se podíleli na plánování a přípravě 
projektu. Povídali jsme si o prostředí 
kolem nás a postupně děti přivedli k my-
šlence nutnosti výsadby. Při realizaci se 
žáci podíleli na výsadbě – zúčastnili se 
brigády.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt byl realizován v rámci zájmové 
odpolední činnosti.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Žáci rozvíjeli postoje, dovedností a způ-
soby rozhodování metodami, které 
umožňují přímou zkušenost, propojo-
vali informace se skutečným životem, 
učili se samostatnosti využívat vlastní 
úsudek, iniciativu, tvořivost a zodpověd-
nost. Důležitou součástí bylo i poznávání 
sebe a vztahů k jiným – spolupráce, pře-
vzetí osobní zodpovědnosti za výsledky 
společné práce a nést důsledky za svá 
rozhodnutí. Osvojili si základní pracovní 
dovednosti a návyky. Objevovali vzájem-
né vztahy a příčiny přírodních, společen-
ských a dalších jevů a dějů a naučili se 
ohleduplnému a citlivému vztahu k li-
dem, k přírodě a ke kulturním a etickým 
hodnotám.

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Zapojení žáci pracovali s chutí. Viděli 
konkrétní výsledky své práce a to je urči-
tě motivovalo.

Základní škola Pěnčín
Název projektu Zeleň kolem nás Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Liberecký

Webové stránky www.zspencin.cz

  

  

Žáci společně s učiteli připravili návrh na úpravu břehu pod parkovištěm u školy. Výstupem 
projektu je upravený a osázený břeh pod parkovištěm. Do realizace projektu byli zapojeni 
zejména žáci přírodovědného kroužku a žáci školní družiny. Nově upravený prostor je sou-
částí zelené plochy před školou a ohraničuje a odděluje parkoviště od prostoru k relaxaci 
a odpočinku. Využívají ho všichni žáci naší školy, školní družina. Celý prostor je volně pří-
stupný veřejnosti. Děti byly ze společné práce nadšené. 

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Jak se na plánování a realizaci pro-
jektů podíleli mladí lidé?

Žáci byli zapojeni do projednání zámě-
ru projektu ve školním žákovském par-
lamentu, diskutovali nad prostorovým 
uspořádáním realizovaných prvků v atriu. 
Při realizaci pracovali na výsadbě, natírá-
ní a úpravě terénu.

Jak byl projekt začleněn do výuky?

Projekt byl začleněn zejména do pra-
covních činností a ekologie na druhém 
stupni.

Jaké znalosti, dovednosti, postoje 
mladí získali – co se prací na projektu 
naučili?

Starší žáci svojí prací vytvářeli prostor 
pro aktivní trávení času svým mladším 
prvostupňovým spolužákům. Diskutovali 
a vybírali nejvhodnější prostorové uspo-
řádání herních a výukových prvků v atriu, 
trénovali pracovní návyky a dovednosti 
při úpravách terénu, vysazování i natírání 
konstrukcí. Osvojili si znalosti o rozdílné 
rezonanci různých druhů dřev (dendrofon).

Co žáky motivovalo a zvýšilo jejich 
zájem o učení? 

Smysluplná práce na tomto projektu 
s hmatatelnými výsledky motivuje žáky 
v hodinách pracovních činností – pěsti-
telství k manuální práci, která zpestřuje 
„běžnou“ péči o školní zahradu. Využití 
dendrofonu v hodinách hudební výuky, 
prvouky apod., i využití hmatové nášlap-
né stezky bude jistě vítaným zpestřením 
pro všechny. Pro výuku bude od jara 
2017 sloužit také vzorník našich ovoc-
ných dřevin (jabloň, hrušeň, švestka, 
třešeň), hmyzí hotel, pro hodiny výtvarné 
výchovy také listy z trsů okrasných trav 
(vyplétání).

Základní škola Školní Vrchlabí
Název projektu Hravé atrium Projekt přispěl k naplňování  

těchto Cílů udržitelného rozvojeKraj Královéhradecký

Webové stránky www.zsskolnivr.cz

  

 

Projekt završil revitalizaci dosud nevyužívaného atria 1. stupně. Trsy okrasných trav obo-
hatily vznikající hmatovou nášlapnou stezku, staré klepadlo na koberce se přeměnilo na 
dendrofon, lavičky rozšířily možnost sezení a odpočinku v atriu. To bude využívané k trávení 
volných přestávek i k výuce žáků 1. stupně a bude také sloužit jako prostor volnočasových 
aktivit pro rodiče s malými dětmi. Výsadbu, natírání madla i laviček a návrh na prostorové 
uspořádání prováděli žáci 6. a 9. tříd v hodinách pracovních činností. Na plánování celkové 
koncepce atria se podílely učitelky 1. stupně, ředitel školy a koordinátor projektu. 

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE  
PROJEKTU / odpovědi učitelů
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Závěrečné shrnutí,  
co dle zkušeností učitelů zapojených 
v programu Škola pro udržitelný život 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 výsled-
ky své práce, vidí za sebou kus odvedené práce, dota-
žené do zdárného konce – „musí vidět výsledek“

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

→ dovednosti pro život – praktické činnosti, realizované 
samotnými žáky, možnost ověřit si, že to, co se nauči-
li teoreticky, mohou skutečně využít prakticky

→ znalosti a dovednosti získané praktickou výukou si 
žáci lépe zapamatují a jsou dlouhodobější

MOŽNOST SPOLUROZHODOVAT  
A BÝT BRÁN VÁŽNĚ

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

→ je s nimi jednáno jako s rovnocennými partnery v ja-
kémkoliv rozhodování a jednání, dává se jim najevo 
jejich 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, že jsou v celém 
průběhu co nejvíce využity jejich nápady 

→ plné zapojení do celého projektu
→ možnost dokázat, že „to zvládnou“ a že to zvládnou 

dobře

ZAPOJENÍ OSTATNÍCH

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

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

samotná přítomnost „pracujícího“ učitele je vítanou 
změnou

ATRAKTIVITA, ZÁŽITEK 

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

→ pestrost činností
→ realizace projektu nesmí být příliš dlouhá 
→ využití jim blízkých technologií – ICT – v terénu a při 

výuce
→ nové objevování známých míst
→ předávání svých zkušeností a znalostí dále

OCENĚNÍ A PODPORA

→ možnost prezentace výsledků prací před spolužáky z ji-
ných 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 průběh čin-
nosti

→ možnost pochlubit se svým blízkým tím, co právě dělají 
→ pochvala za dobrou práci a jmenovité poděkování za 

práci



Středisko ekologické výchovy 

SEVER – je úspěšnou organizací za-

loženou v roce 1994. 

Prostřednictvím praktické ekologic-

ké výchovy, vzdělávání a osvěty usi-

lujeme o prohloubení odpovědného 

jednání vůči přírodě a planetě i mezi 

lidmi navzájem a směřujeme k trvale 

udržitelnému životu na Zemi. 

SEVER je pobočný spolek a Základní 

článek Hnutí Brontosaurus. Jsme 

také členem několika významných 

oborových sítí – Sítě středisek ekolo-

gické výchovy Pavučina, Sítě ekologic-

kých poraden – STEP, Asociace ekolo-

gických nevládních organizací Zelený 

kruh a Českého fóra pro rozvojovou 

spolupráci – FORS. V současné době 

máme pracoviště v Horním Maršově, 

v Hradci Králové a v Litoměřicích. 

Základním a středním školám nabízí-

me krátkodobé a vícedenní pobytové 

výukové programy. Pedagogickým 

pracovníkům a studentům učitelství 

nabízíme každoročně kurzy, seminá-

ře, konzultace, konference, stáže, 

učební pomůcky a literaturu. 

Zajišťujeme vzdělávání i pro další 

skupiny dospělých, jako jsou např. 

zaměstnanci státní správy a samo-

správy, zemědělci, drobní podnikate-

lé, pracovníci nevládních organizací. 

Pro další skupiny a pro širokou ve-

řejnost připravujeme vzdělávací, 

osvětové a kulturní akce. Rovněž 

nabízíme podporu při zapojování ve-

řejnosti do rozhodovacích procesů 

a pomoc při řešení problémů život-

ního prostředí.



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
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