
Projekt: Přilož ruku k     dílu – zahradní besídka  
ZŠ a MŠ Višňová

„  Škola pro udržitelný život“  

Projekt „Přilož ruku k dílu“ je projekt určený k revitalizaci školní zahrady v obci 
Višňová. 

Za základě společného jednání zástupců školy a partnerů projektu bylo v říjnu 
2007 rozhodnuto, že součástí projektu bude vybudování zahradní besídky, která 
poslouží jako prostor pro společné setkávání lidí, pro pořádání různých kulturních 
akcí ve škole a obci, k oddychu dětí a ostatních spoluobčanů a v neposlední řadě pro 
výuku žáků v přírodě.  Vybudování besídky v podobě jednoduché dřevostavby 
doplněné o elektrickou přípojku tak vyplní chybějící místo v obci, které poskytne 
možnost konání drobných kulturních a společenských akcí a současně bude umožňovat 
škole naplňování jedné z priorit vlastního školního vzdělávacího programu, a to 
otevřenost školy pro žáky, jejich rodiče, obec a veřejnost.

 O konečné podobě zahradní besídky rozhodne soutěž mezi žáky a občany obce 
v průběhu listopadu. Po získání všech potřebných povolení by měly začít vlastní práce, 
které budou provedeny svépomocí žáky a jejich rodiči, dobrovolníky z řad hasičů, 
myslivců a dalších občanských složek obce v průběhu jarních měsíců roku 2008.

Hlavní výstupy projektu:
1. Zahradní besídka s cca 20 místy k sezení
2. Elektrická přípojka
3. Terénní úpravy s ozeleněním okolí besídky (vysázené jehličnany a listnaté keře – cca 
    20 ks, popínavé rostliny – cca 20 ks)
4. Umístění odpadkových košů – 3 ks

Rozpočet:
Položky rozpočtu Celkové náklady Výše žádaného grantu
Dřevo (kulatina)       25 000,-                 0,-
Opracování dřeva         5 000,-              5 000,-
Spojovací materiál         2 500,-              2 500,-
Další dřevené prvky (OSB desky, laťové stínění)         9 000,-              9 000,-
Nátěr         2 700,-              2 700,-
Beton         4 000,-              4 000,-
Elektrická přípojka         3 700,-              2 000,-
Zhutňovací materiál            750,-                 0,-



Dopravné         3 000,-              3 000,-
Ochranné a pracovní pomůcky         3 000,-              1 000,-
Náklady na vyjádření k projektu         5 000,-              5 000,-
Lavičky       10 000,-                 0,-
Odpadkové koše         1 500,-                 0,-
Ozelenění         2 000,-                 0,-
Občerstvení         1 000,-                 0,-
Celkem       78 150,-            34 200,-


