Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb
Seznámit žáky s problematikou a významem ozeleňování v okolí budov. Praktické uplatnění
enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ŠVP a VP. Vytvoření školního arboreta. Zapojení se
do chodu obce a veřejných věcí. Seznámení žáků s tvorbou projektové dokumentace a pravidel
výběrového řízení. Posílení významu školy v obci.
Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní
činností školy nebo s projekty, které škola realizuje
Okolí školy není v současné době dostatečně upraveno, je zde nedostatek zeleně, škola nemá možnost
získat školní pozemek. Zapojením žáků do projektu škola efektivněji naplní začlenění průřezového
tématu enviromentální výchova do ŠVP. Povede jedince k aktivní a tvořivé účasti na ochraně a
utváření prostředí a rozvíjí hodnotovou orientaci žáků.
Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat
Zřízení a vybavení přírodní pracovny, spolupráce s odborníkem v oboru, exkurze jiné, již zrealizované
akce, pořízení výukových a studijních materiálů, vypracování návrhu ozelenění žáky, výběr nejlepšího
návrhu za pomoci odborníka, nákup materiálu pro realizaci návrhu, terénní úpravy, realizace
ozelenění žáky v rámci výuky, využívání prostoru v dalších letech
Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy; přibližný počet osob, na který
bude mít projekt dopad; jiné údaje)
Do realizace ozelenění se zapojí všichni žáci školy a 11 pedagogických pracovníků, návrhy řešení
budou zpracovávat žáci 2. stupně. Projekt bude mít dopad na žáky, pedagogy, všechny obyvatele a
návštěvníky obce .
Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí
Zřízení a vybavení přírodní pracovny – červen 2008
Spolupráce s odborníkem v oboru – květen 2008
Exkurze jiné již zrealizované akce – květen 2008
Pořízení výukových a studijních materiálů – květen 2008
Vypracování návrhu ozelenění žáky – červen 2008
Výběr nejlepšího návrhu za pomoci odborníka – červen 2008
Nákup materiálu pro realizaci návrhu – červenec 2008
Terénní úpravy – srpen 2008
Realizace ozelenění žáky v rámci výuky – září - listopad 2008
Údržba zeleně žáky v dalších letech v rámci vzdělávacího programu a ŠVP
Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a
mechanismů průběžné kontroly realizace projektu
Materiální zabezpečení – zřizovatel poskytl škole vhodné prostranství v okolí školy, pro zřízení a
vybavení přírodní pracovny má již škola vyčleněnou místnost na školním dvoře.
Personální zabezpečení – na projektu se budou podílet pedagogičtí pracovníci pod vedením
odborného konzultanta, za celý projekt odpovídá ředitel školy.
Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu
Zřízení a vybavení přírodní pracovny, návrhy vypracované žáky a jejich prezentace veřejnosti,
ozelenění prostranství v okolí školy, využívání prostoru v dalších letech.
Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude
prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu

Hlavním motivem pro vypracování projektu byla snaha nabídnout žákům i občanům odborně a
esteticky vyřešené ozelenění veřejného prostranství s možností odpočinku. Prostor se nachází před
školou poblíž autobusové zastávky, kterou využívají žáci dojíždějící z 10 spádových obcí a kde tráví
čas před odjezdem autobusu.
Pro realizaci projektu je nutné zřídit z místnosti na školním dvoře přírodní pracovnu. Pracovna
bude vybavena pracovními stoly a regály, kde se bude připravovat sadba pro ozelenění. V části
pracovny bude umístěn studijní materiál (odborné knihy, časopisy, obrazový materiál) a v jiné části
nářadí.
Žáci a pedagogové budou vyškoleni odborným zahradním architektem. Školení bude probíhat
formou přednášek s projekcí, pracovními semináři a konzultacemi. Obsah školení bude zaměřen na
druhovou skladbu zeleně používané k ozeleňování v daných podmínkách, principy výběru
jednotlivých druhů, ukázky různých způsobů řešení, grafickou úpravu projektu na počítači.V závěru
školení se uskuteční exkurze na již realizovaných projektech v rámci regionu.
Po proškolení bude vyhlášena soutěž pro žáky školy na zpracování návrhu ozelenění dané lokality
pod vedením pedagogů. Žáci podají své návrhy zpracované na počítači se všemi náležitostmi
projektové dokumentace. Nejlepší projekt bude vybrán komisí pod vedením pedagogů a architekta a
nejlepší práce budou vystaveny ve škole a na stránkách školy.
Nákup materiálu (keře, stromky, traviny, osivo, dekorační prvky, zemina, hnojivo) pro realizaci
návrhu zabezpečí vedení školy ve spolupráci s architektem.
Terénní úpravy zabezpečí na své náklady Obec Mikulovice.
V poslední fázi projektu budou nejlepší návrhy realizovány a daný prostor v rámci výuky osázen
dětmi zelení. Jednotlivé druhy zeleně budou označeny tabulkami s názvy. Na pozemku bude též
umístěna tabule s poskytovatelem dotace.
Vytvořený prostor bude v dalších letech sloužit jako malé školní arboretum a bude v péči žáků školy.
Přírodní učebna bude využívána pro výuku EVVO v souladu s ŠVP i v následujících letech.
Projekt se prolíná ŠVP a VP především v předmětech prvouka, přírodověda, přírodopis, praktické
činnosti, člověk a svět práce, seminář z přírodopisu, zeměpis, matematika, informatika, výtvarná
výchova, multimediální výchova a dalších.
Celý projekt bude prezentován na webových stránkách školy i obce , na informačních tabulích
umístěných v ozeleněných prostorách a jiných místech v obci , v regionálním tisku, popř. televizi a na
vlastním DVD popisující projekt.

