
 

 

Nabídka na realizaci projektu v rámci programu Škola pro udržitelný život 

 

A. Základní informace 

Název projektu: Žijeme ve školní zahradě 

Výzva: Škola pro udržitelný život 2016 

Celkové náklady: 74.000,- Kč 

Požadovaná částka: 40.000,- Kč 

Číslo účtu: 986 100 349/0800 

Plánovaná doba realizace projektu: 

- od: 1. 2. 2016 

- do: 30. 6. 2016 

 

 

B. Žadatel 

Název žadatele: Základní škola a mateřská škola Višňová, okr. Liberec, p. o. 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 72743522 

Adresa: Višňová 173, 464 01 Frýdlant 

Ředitel:  Mgr. Helena Roubalová 

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Roubalová  

Pracovní pozice: ředitelka, učitelka, metodik prevence 

Email: h.roubalova@visnova.cz 

Telefon: 488 881 201 

Mobil:  602 602 495 

Internetová stránka: www.zsvisnova.cz 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C. Popis projektu 

Anotace, cíle a výstupy projektu budou sloužit k propagaci vybraných projektů! 

Anotace: Úprava školní zahrady by měla poskytnout zázemí pro žáky v době školního  

vyučování a pro žáky navštěvující školní klub, dále pak využití herního koutku pro malé  

děti s rodiči, naučného koutku spolu s ohništěm a pergolou pro veřejnost (místo setkávání)
  

Hlavní cíl(e) projektu: Vytvoření zázemí pro žáky školy, otevření zahrady školy veřejnosti 

 

Výsledky a výstupy projektu (Doporučujeme při plánování zároveň vybrat jeden menší záměr, který by 

mohli vaši žáci uskutečnit i když byste podporu, o níž požádáte, nezískali. Mělo by se jednat o aktivitu (věc), 

kterou zrealizujete v každém případě, bez ohledu na získání či nezískání podpory.):  

Hrací zóna pro děti (vybudování hracích prvků) 

Odpočinková zóna (ohniště, přírodní dřevěné posezení, odpadkové koše, výsadba zeleně) 

Oprava venkovní pergoly 

 

Rozšířený popis 

1. Charakteristika školy (počet učitelů a žáků, zaměření školy, zkušenosti s projekty 
ekologické výchovy a dalšími). 
Naší základní školu navštěvuje 68 žáků a mateřskou školu 40 dětí. V celém zařízení pracuje 10 
pedagogů a 4 nepedagogičtí pracovníci.  
 V současné době se zaměřujeme na vytvoření pozitivní vazby žáků a dětí ke svému 
bydlišti v projektu Naše obec, dále pak na environmentální výchovu. V minulosti jsme prošli 
několika zajímavými projekty, z nichž některé byly podpořeny finančními prostředky 
z dotačního programu Libereckého kraje (vytvoření naučného koutku v zahradě školy, projekt 
společných aktivit školy, rodičů a dětí, Archa obojživelníků, atd.). V rámci Projektu Škola pro 
udržitelný život jsme v roce 2008 provedli výstavbu učebny v přírodě. 
 Využíváme blízkosti státní hranice s Polskem a spolupracujeme se školou v Sulikówu. 
V minulosti jsme s touto školou zrealizovali výuku českého jazyka v Polsku (projekt byl 



 

 

podpořen z nadace Euroregion Nisa), v současnosti pravidelně pořádáme jednodenní 
výměnné pobyty žáků, kulturní a sportovní akce. 

 

 
2. Charakteristika partnerů školy v projektu (Pokud na projektu spolupracujete s nějakou 
organizací, spolkem, místní iniciativou či dalšími partnery, uveďte). 
Spolupracujeme s: 
- spolkem (dříve občanským sdružením) I. O. – Inteligentní odpoledne, které pracuje při škole  
  jako organizátor volnočasových aktivit pro děti a žáky 
- SRPDŠ (pořádání kulturních akcí – karnevaly, Pohádkový les, Školní akademie, …) 
- hasiči Višňová, Předlánce (pořádání volnočasových aktivit pro děti, ukázky práce spolku,  
  organizace dnů s IZS, …) 
- TJ Jiskra Višňová (pořádání sportovních akcí) 
- myslivecké sdružení Harta Višňová, Předlánce 

3. Problémy, které projekt v obci pomáhá řešit (Na jakou konkrétní potřebu, problém v obci 
projekt reaguje?). 
- nedostatek míst pro setkávání lidí → vytvoření setkávacího místa v obci v okolí školy, místa  
  pro vyžití dětí i dospělých  
- otevření školy veřejnosti, zapojení občanů do dění v obci 

4. Přínos pro místní komunitu a její zapojení (Jaký bude vliv realizace projektu na zapojování 
veřejnosti do řešení problémů, na kolik lidí bude mít projekt dopad?). 
Veřejnost má možnost:  
- účastnit se informačního odpoledne k danému projektu, kde probíhá řešení problémů,  
   stanovení časového plánu realizace projetu, hodnocení žákovských prací.  
- se vyjádřit k projektu prostřednictvím webových stránek školy, reagovat na výzvy v místním  
   tisku. 
Zrealizování a využívání výsledků projektu bude mít dopad na přibližně třetinu obyvatelstva 
obce. 

5. Přínos pro kvalitu života a životní prostředí v obci (Jaká konkrétní změna nastane díky 
realizaci projektu?). 
- místo pro setkávání lidí, herní prvky pro děti 
- propojení aktivit školy s aktivitami v obci 
- aktivní zapojení rodičů i veřejnosti do života školy 
- propagace práce školy 
 
- výsadba dřevin 
- instalace odpadkových košů 



 

 

6. Přínos projektu pro výuku a jeho začlenění do vzdělávacího programu školy. 
Aktivity probíhající v rámci projektu naplňují prioritní vzdělávací záměry školy: 
1) Škola otevřená žákům, jejich zákonným zástupcům, obci a veřejnosti 
- škola připravuje každoročně celou řadu akcí pro zákonné zástupce žáků a veřejnost, úzce  
  spolupracuje s obcí Višňová a dalšími institucemi v oblasti 
- škola je vzdělávacím centrem obce (propojení výuky, zájmové činnosti a kurzů pro dospělé) 
2) Škola zajímavá pro žáky 
- hlavní metodou žákova učení je jeho aktivní činnost a vlastní objevování poznatků pod  
  vedením učitele a s podporou moderních informačních médií a komunikačních strategií 
- škola podporuje spolupráci mezi žáky a práci na společných projektech 
3) Škola užitečná pro život  
- škola klade důraz na dovednosti použitelné v dalším vzdělávání a praktickém životě 
 
Projekt bude probíhat formou: 
- projektových dnů, kdy jsou žáci rozděleni do věkově různorodých skupin, ve kterých řeší  
  různé úkoly spojené s projektem. Využívá se při tom zkušeností a dovedností starších žáků,  
  kteří je předávají mladším (způsoby komunikace ve skupině, zásady diskuse, prosazování  
  vlastních názorů, atd.) 
- začleněním do výuky  
 - českého jazyka (tvorba mediálních sdělení pro místní tisk, pozvánek na akce, …) 
 - matematiky (výpočet množství spotřebovaného materiálu, ….) 
 - prvouky, přírodovědy (řešení problematiky životního prostředí, hledání řešení, …) 
 - vlastivědy (mapování míst vhodných pro projekt, zvýšení povědomí o místní krajině, 
           obci, …) 
 - pracovních činností (ČSP) (výroba truhlíků ze dřeva, jednoduché práce v terénu, 
               výsadba rostlin, …) 
 - výtvarné výchovy (výroba dekoračních prvků, výtvarné řešení problému – soutěž) 

7. Podrobný popis a časový plán realizace projektu, uveďte popis jednotlivých kroků dílčích 
aktivit, které bude třeba učinit, a jejich harmonogram - časovou návaznost. 

únor projektový den pro děti – vytvoření vize, práce s pracovními listy, výběr 
projektu 

výtvarná soutěž pro děti „Jak by měla vypadat naše školní zahrada“ 

informační odpoledne pro rodiče, veřejnost 

březen projektový den pro děti (výroba propagačních materiálů dětmi, příspěvky do 
místních novin) 

duben první pracovní odpoledne pro žáky, rodiče, veřejnost (budování ohniště, 
laviček, výsadba živého plotu) 

návštěva jednání obecního zastupitelstva (představení projektu žáky) 

květen projektový den pro děti – vytvoření pravidel používání školní zahrady 
(návštěvní řád) 



 

 

červen druhé pracovní odpoledne pro žáky, rodiče, veřejnost – příprava ploch pro 
hrací prvky 

slavnostní otevření školní zahrady – školní akademie 

8. Měřitelné ukazatele výsledků a výstupů projektu (Podle čeho budete vyhodnocovat 
úspěšnost aktivit, množství zapojených osob, realizované úspory apod.?). 
- dvě pracovní odpoledne – předpokládané množství zúčastněných osob – cca 20 dospělých  
                                                  osob 
- úspěšnost aktivit - realizace ohniště, přírodního dřevěného posezení 
         - oprava pergoly (instalace nových odpadkových košů, zastřešení) 
         - výroba květinových truhlíků (10 ks), jejich osázení (sadba z produkce  
           školy) 
         - výsadba 10m  živého plotu 
         - herní prvky - instalace hotových prvků (3 ks) 
         - výroba vlastních prvků - vodorovné (např. skákací panák – 3 
           ks) 
        - informační tabule s návštěvním řádem (2 ks) 

9. Proces projednávání, výběru a přípravy projektového záměru (Kdo se účastnil 
projednávání? Vybíralo se z více námětů? Jak? Proč jste zvolili právě toto téma? Jak o něm 
bylo rozhodnuto? Při jakých příležitostech jste aktivitu projednávali?). 
 V průběhu únorového projektového dne žáci pracovali ve skupinách, kde zpracovávali 
své představy o místě, ve kterém žijí.  Na základě toho vyplynulo několik míst v obci, které by 
chtěli do budoucna zlepšit. Na prvním místě uváděly všechny skupiny školní zahradu, kterou 
si současně vybraly jako téma prvního projektu. 
 Současně byla místa, která vybraly děti v rámci projektového dne, přednesena na 
informační schůzce na konci února. I zde pak byl preferovaný projekt týkající se změn ve školní 
zahradě. Informační schůzky se zúčastnili kromě dětí zástupci rodičů, obecních zastupitelů, 
hasičů a SRPDŠ.  

10. Informovanost o programu Škola pro udržitelný život a předkládané nabídce. (Kdo je 
informován o předkládané nabídce – NNO, spolky, žáci, učitelé, podnikatelé, samospráva….?). 
- žáci a jejich rodiče 
- pedagogové a nepedagogičtí pracovníci školy 
- zastupitelstvo obce Višňová   
- občanské sdružení Inteligentní odpoledne (SRPDŠ) 
- spolky působící v obci (hasiči, sportovci, myslivci) 
- veřejnost (prostřednictvím místního tisku, webových stránek školy) 

11. Popis zapojení žáků (Kolik žáků a jakým způsobem bylo zapojeno do plánování a bude 
zapojeno do realizace a vyhodnocování projektu?). 
Plánování  
 - v rámci projektového dne se účastnili všichni žáci školy, na informačním odpoledni  



 

 

   pak 5 žáků 
 - výtvarné řešení problému (soutěž) – účast 20 žáků (vítězné návrhy vybrány v rámci 
           informačního odpoledne 
Realizace 
 - práce na článcích do místního tisku - v rámci projektového dne všichni žáci, jinak 
    v hodinách českého jazyka žáci 3. – 5. ročníků (36 žáků) 
 - výsadba živého plotu, výroba dřevěných truhlíků, výsev, výsadba a péče o okrasné 
    rostliny – v hodinách pracovních činností (ČSP) 2. – 5. ročníků (36 žáků) 
 - výroba výtvarných dekorací  - všichni žáci školy 
 - vytvoření návštěvního řádu školní zahrady – v rámci projektu všichni žáci 
Hodnocení 
 - zapojení členů školního parlamentu 
 

11. a. Podílí se na projektu speciálně žáci 1. stupně ZŠ? Pokud ano, uveďte a  popište způsob 
jejich zapojení: 

Ano, účastní. Zapojení je popsáno v bodu 11. 

12. Popis zapojení dalších partnerů do realizace projektu - počet osob a způsob zapojení 
(včetně přípravy, plánování, realizace a vyhodnocení).  

 v rámci školy: 
o žáci: 68 
o učitelé: 6 
o nepedagogičtí pracovníci: 3 

 rodiče: cca 30 osob (účast na pracovních odpoledních, zajištění materiálu pro projekt) 
 veřejná správa, neziskové organizace, spolky, sdružení, místní iniciativy, podnikatelé: 

obecní zastupitelstvo (přípravy projektu, získání části finančních prostředků, účast na 
   realizaci – pracovních odpoledních) – 15 osob 
Inteligentní odpoledne (SRPDŠ - plánování a realizace projektu – účast na pracovních 
   odpoledních, zajištění materiálu, propagace) – cca 20 osob 
Hasiči, sportovci, myslivci (realizace projektu – účast na pracovních odpoledních,  
  zajištění materiálu) – cca 20 osob 
 

 další partneři – upřesněte: 

13. Udržitelnost a následná péče (Jak bude zajištěno dlouhodobé fungování výsledku 
projektu, jaké bude případné pokračování aktivit?) 
- udržování školní zahrady v rámci hodin pracovních činností (péče o dřeviny, květiny, drobná  
  údržba, obnova výtvarných dekorací, ...) - spolupráce žáků školy s pracovníky obecního  
  úřadu 
- pravidelné revize herních prvků (specializovaný pracovník, školník) 



 

 

- zajištění dohledu nad zahradou v době školních prázdnin (nepedagogičtí pracovníci,  
  pracovníci OÚ) 
 

14. Které SDGs 2015 - 2030 (Cíle udržitelného rozvoje) váš projekt naplňuje? U 
vybraného/ných SDG/s stručně popište, jak vaše aktivity daný SDG naplňují (náměty viz výzva). 
SDG 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku 

Realizace projektu vytvoří ve školní zahradě zázemí pro pohybové aktivity dětí předškolního i 
školního věku, čímž se umožní rozvoj jejich pohybového aparátu a zajistí dostatečná pohybová 
aktivita v době školního vyučování i pro mimoškolní trávení volného času.   
 

SDG 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce 
Stromy a zeleň 

Upravené okolí školy bude sloužit všem obyvatelům obce – nově instalované herní prvky 
v zahradě, ohniště s lavičkami, pergola.  Otevření a podmínky využívání školní zahrady bude 
ošetřeno návštěvním řádem. Přístup do zahrady je bezbariérový. 
Bude vysázen živý plot, který oddělí ohniště s lavičkami od místní komunikace. Budou vysázeny 
okrasné rostliny (letničky) pro estetické zlepšení zahrady. Naučný koutek, který je již nyní 
součástí zahrady a je využívaný v rámci výuky, bude doplněný o přístupové cesty, a v okolí 
budou vysázeny dřeviny, které byly zničeny při povodni v roce 2010. 
 
SDG 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů 
SDG 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, 
udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a 
zastavit úbytek biodiverzity 
Stromy a zeleň 

Součástí projektu je výsadba živého plotu a zeleně. Následně pak dlouhodobá péče o školní 
zahradu, která bude přístupná veřejnosti. Péči zajistí žáci a pracovníci školy v rámci výuky 
(výstup ŠVP). 
 
SDG 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke 
spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních 
Zapojování různých skupin veřejnosti do řešení problémů v obci, spolupráce samosprávy, dalších institucí a 
veřejnosti, opatření ke zlepšení dostupnosti informací o rozvoji obce. 

Při plánování, řešení a hodnocení projektu spolupracujeme se samosprávou, NNO, rodiči a 
samozřejmě vítáme jakoukoliv pomoc veřejnosti. 
 

15. Potřebná součinnost od zadavatele (můžete upřesnit návrh platebních podmínek, 
potřebu zprostředkování facilitátorů, odborníků, informací, kontaktů ...) 

16. Návrh propagace programu ŠUŽ (popište, jakým způsobem, jakými kanály a jak často 
budete program propagovat) 

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/


 

 

 V médiích – místní tisk (měsíčně) 

 V obci a ve škole – vyvěšení pozvánek na pracovní odpoledne 
       - informace v místním rozhlase 
       - informační nástěnka ve škole¨ 
       - webové stránky školy 

 Jinde – RCL, Liberecký deník 

17. Návrh umístění informací o projektu, tvorba fotodokumentace. 
 web (adresa stránek, kde budou informace umístěny, návrh umístění informací - např. 

na hlavní stránce, v menu Projekty, v menu Aktivity atd., kdo bude informace vkládat 
atd.). 

www.zsvisnova.cz – informace umístěny na hlavní stránce pod odkazem Škola pro 
udržitelný život (informace vkládá odpovědná osoba - ředitelka školy 

 fotodokumentace (jakým způsobem bude zajištěna, kdo má na starost atd.). 

- bude zajišťována ze všech akcí spojených s projektem (bude průběžně vkládána do  
  fotogalerie, kde bude vytvořena složka s názvem projektu) 
- odpovědná osoba - ředitelka školy 

18. Další důležité informace dle úvahy předkladatele. 

 

19. Reference (Uveďte alespoň 2 osoby, které mohou doporučit vaši nabídku (jméno, adresa, 
kontaktní e-mail, telefon). 

Mgr. Vladimíra Erbanová Višňová 93  vis93@seznam.cz 488 881 203 

Tomáš Cýrus   Višňová 184 starosta@ob-vis.net 482 348 168 

 

 

D. Rozpočet projektu 

Pokyny k vyplnění formuláře nabídky 

Neoprávněné náklady: 

 Takové náklady, které by vedly ke vzniku investice.  

 Jakékoliv další náklady, které by nesouvisely s předloženou nabídkou. 

Dále upozorňujeme: 

http://www.zsvisnova.cz/
mailto:vis93@seznam.cz
mailto:starosta@ob-vis.net


 

 

 Do rozpočtu je možné zahrnout i případnou přiměřenou finanční odměnu pro realizátory aktivit. 

 Dobrovolnickou práci jako případný vlastní podíl vyčíslete 100 Kč/hodinu. 

 Položky rozpočtu by měly mít přímou souvislost s nabídkou. 

 Popis aktivit, harmonogram a rozpočet by měly být logické a navzájem provázané. 

 Maximální nabídková cena je 60 000 Kč včetně DPH. 

Komentář k rozpočtu: 

Název položky Částka 
požadovaná 

Vlastní podíl Částka celková Částka schválená 

Herní prvky  – 3 ks 
balanční prvky, 
prolézačky z přírodního 
(smrkového) dřeva 
(regionální výrobce) 

40. 000,- 0,- 40.000,-  

Pergola – zastřešení 
(konstrukce, krytina), 
spojovací materiál, 
nátěry (barvy, štětce, 
rukavice) 

0,- 10.000,- *** 10.000,- ***  

Barvy na herní prvky 0,- 1.000,- * 1.000,- *  

Truhlíky 0,- 1.000,- * 1.000,- *  

Odpadkové koše (4 ks) 0,- 5.000,- *** 5.000,- ***  

Živý plot  - sazenice, 
osivo letniček 

0,- 1.000,- ** 1.000,- **  

Výtvarné potřeby 0,- 500,- ** 500,- ***  

Propagace (tisk 
materiálů) 

0,- 500,- ** 500,- **  

Informační tabule 0,- 1.000,- *** 1.000,- ***  

Dřevěné přírodní 
posezení 

0,- 1.000,- * 1.000,- *  

Dobrovolnická práce 
(120 h) 

0,- 12.000,- 12.000,-  

Občerstvení 0,- 1.000,- ** 1.000,- **  

Celkem 40.000,- 34.000,- 74.000,-  



 

 

* dar (materiál poskytnou dárci z řad rodičů, veřejnosti) 

** položky pokryté z vlastní produkce školy (osivo a sadba vyprodukovaná na školní zahradě) 

*** položky pokryté zřizovatelem 

 

Jiné zdroje (uveďte předjednané finanční i nefinanční zdroje, např. dobrovolnickou práci, 
materiální dary apod.): 

- dobrovolnická práce – předpokládáme, že se dvou pracovních odpolední zúčastní cca 20  

  lidí a každý odpracuje 3 hodiny (2 x 20 x 3 = 120 hodin) – terénní úpravy, zhotovení ohniště,  

  instalace přírodního dřevěného posezení, zastřešení pergoly, nátěrové práce, výroba  

  vodorovných hracích prvků 

- materiální dary – dřevo na výrobu truhlíků, přírodní dřevěné posezení, barva na vodorovné  

  herní prvky  

- položky pokryté z vlastní produkce školy (osivo a sadba vyprodukovaná na školní zahradě) 

- položky pokryté zřizovatelem (finanční příspěvek je součástí rozpočtu školy - předjednáno) 

 


