FORMULÁŘ PRO ANOTACI AKTIVITY
Název nabídky: KRAJINA VČERA A DNES
Předkladatel nabídky: Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
Shrnutí nejdůležitějších aspektů (popis problému, cíl nabídky, postup řešení) – max. 1000 znaků:
POPIS
Nedostatečné naplňování EVVO ve vzdělávacím procesů i mimoškolní činnosti. Nedostatečné vyuţití
znalostí a dovedností studentů získaných při vzdělávacím procesu. Špatný stav vnímání a přístupu
studentů i veřejnosti ke krajině v regionu a ţivotnímu prostředí v běţném ţivotě
Projekt je rozdělen do dvou částí, které se liší především cílovou skupinou na niţ je zaměřen a také
mnoţstvím souvisejících aktivit a časovým harmonogramem.
Projekt řeší problém udrţení a podpory biodiverzity zámeckého lesoparku, který je majetkem správy
zámku a hradu Frýdlant.

1. část
Aktivity ţáků a pedagogů Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant ve spolupráci se
státní správou zámku a hradu Frýdlant, jako majitelem parku povedou ke zlepšení
podmínek zámeckého parku a současně tak umoţní vytvoření ,, přírodní učebny“ pro
ţáky a návštěvníky parku. Aktivitami projektu umoţníme ţákům naplňovat další z cílů
environmentálního vzdělávání tak, jak jej definuje dlouhodobý záměr Libereckého kraje
v této oblasti. Ţáci aktivně zapojené do konkrétních úkolů v péči o přírodu si tak nejen
utvářejí vlastní názory a postoje o potřebnosti těchto aktivit, ale ve své přirozenosti
ovlivňují i názory a postoje své rodiny a nejbliţšího okolí.
2. část
Je přenesením projektu pro veřejnost. Tj. uspořádání dvou tématických přednášek,
informovaní o průběhu projektu v místním tisku.
CÍL NABÍDKY
Předat ţákům znalosti a dovednosti z oblasti ţivotního prostředí, ovlivňovat u ţáků vztah k přírodě,
působit u ţáků na vytváření hierarchie ţivotních hodnot a ţivotního stylu ve smyslu udrţitelného
rozvoje.
Podpora spolupráce školy se správou zámku a hradu Frýdlant. Práce v terénu na podporu údrţby
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zámeckého parku. Zvýšení informovanosti ţáků a veřejnosti o problematice ochrany přírody a krajiny
v regionu.
Umístění informačních tabulí v zámeckém parku budou koncipovány jako propagační a informační
materiál pro potřeby turistů, návštěvníků a jako osvěta pro obyvatele zdejšího regionu (upozornit
návštěvníky na zajímavosti a přírodní zákoutí).
Osvětová činnost: přednášky na zámku a hradu Frýdlant nejen pro ţáky, ale i pro širokou veřejnost.
Časový plán
1.Začátek projektu – duben 2009
Jarní úklid zámeckého parku realizovaný ţáky Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant – termín
duben 2009.Vycházka studentů do zámeckého parku, poznávání a určování rostlin v parku – termín 25.5.
2009 (Připomenutí data 24.5. - Evropský den parků.)
2. Přednáška o historii zámeckého parku, zámku a hradu Frýdlant
Přednáška o historii zámeckého parku s dobovými fotografiemi realizovaná paní PhDr. Janou
Pavlíkovou na zámku Frýdlant pro ţáky Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant – termín červen
2009. Návštěva expozice zámku a hradu Frýdlant pro ţáky podílející se na jarním úklidu zámeckého
parku – termín červen 2009.
3. Výroba informačních tabulí
Výroba dřevěných informačních tabulí ţáky Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant oboru
zpracovatel dřeva – termín září 2009.
4. Výroba informačních fólií
Zadání zakázky fa. Kalendář Liberecka dle šablony vytvořené ţáky školy na zhotovení informačních
fólií s tématikou zámeckého parku – výplň informačních tabulí – termín září 2009.
5. Podzimní úklid zámeckého parku
Úklid zámeckého parku k zimnímu spánku realizovaný ţáky Střední školy hospodářské a lesnické
Frýdlant – termín září - říjen 2009.
6. Příprava ploch pro instalaci informačních tabulí
Úprava terénu – zpevnění ploch atd. pro instalaci dřevěných tabulí ţáky Střední školy hospodářské a
lesnické Frýdlant oboru zedník – termín říjen 2009.
7. Instalace informačních tabulí
Vlastní instalace dřevěných informačních tabulí ţáky Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant –
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termín říjen 2009.
8. Zakončení projektu
Slavnostní odkrytí dřevěných informačních tabulí – říjen až listopad 2009. Přednáška architektem na
zámku a hradu Frýdlant na téma tvorba a údrţba zámeckých parků pro studenty Střední školy
hospodářské a lesnické Frýdlant a širokou veřejnost – Termín říjen až listopad 2009.

Hlavní – ověřitelné výstupy:


Aktivní zapojení ţáků o péči a ochranu ţivotního prostředí v jejich okolí, jejich poznávání
v přirozeném prostředí.



Spolupodílení se na údrţbě zámeckého parku.



Spolupráce se správou státního zámku a hradu Frýdlant na údrţbě zámeckého parku ţáky střední
školy hospodářské a lesnické Frýdlant.



Zhotovení dřevěných informačních tabulí a jejich pouţívání k výuce předmětu základy ekologie
na střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant.



Osvěta veřejnosti-návštěvníků zámeckého parku pomocí informačních tabulí.



Organizace dvou přednášek nejen pro studenty střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, ale
i pro širokou veřejnost.



Prezentace projektu na webových stránkách školy www.sshfrydlant.cz , na webových stránkách
správy státního zámku a hradu Frýdlant www.hradzamek_frydlant.regin.cz/ , v místním tisku
Frýdlantský zpravodaj, na webových stránkách města Frýdlant www.mesto-frydlant.cz a
stránkách fa. Kalendář Liberecka www.kallib.cz , občanské sdruţení MASIF www.masif.cz ,
www.frydlantsko.cz .

NABÍDKOVÁ CENA A ROZPOČET NABÍDKY:
1) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (včetně DPH, nesmí
přesáhnout 70 000 Kč):

2) CELKOVÝ ROZPOČET:
Položky rozpočtu:
Zhotovení dřevěných informačních tabulí
Zhotovení informačních fólií – výplň dřevěných
informačních tabulí

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.
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Drobný kancelářský materiál potřebný pro realizaci
projektu KRAJINA VČERA A DNES (papíry,
barevný toner do tiskárny)
Pomůcky pro vytvoření prezentačních materiálů za
účelem medializace projektu KRAJINA VČERA A
DNES (vazač na krouţkovou vazbu, krycí fólie
apod.)
Náklady na přednášku o historii zámeckého parku
paní PhDr. Janou Pavlíkovou
Náklady na cestovné a přednášku o údrţbě a tvorbě
zámeckých parku panem Ing. Krejčiříkem
Náklady na nákup výukového materiálu pro
předmět základy ekologie

1.000,-

1.000,-

2.000,2500,5000,-

CELKEM:

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

25.500,-
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