
 

 

Název poskytovatele 

dotace 

Liberecký kraj 

Název dotačního 

programu 

G6 - Program podpory ekologické výchovy a osvěty 

Školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí 

 

1. Identifikační údaje o předkládající právnické osobě 

Název právnické osoby Střední škola hospodářská a lesnická , Frýdlant 

Obec Frýdlant 

PSČ 464 01 Kraj Liberecký 

Ulice Bělíkova  

Č.p. 1387 Č.o.  

Telefon 482 428 861 Fax 482 312 238 

E-mail info@sshlfrydlant.cz  

Prezentace na 

Internetu 

www.sshlfrydlant.cz  

IČO 00082554 

Zřizovatel 

právnické osoby 

Liberecký kraj 

2. Ředitel/ka školy 

Jméno ředitele 

školy 

Ing. Alena Dvořáková 

Telefon 482 428 862 

Email alena.dvorakova@sshlfrydlant.cz  
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3. Název projektu Zelená učebna 

Místo realizace 

projektu 

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, pracoviště Bělíkova 1387 

Anotace 

projektu  

Projekt „Zelená učebna“ je zaměřený na vybudování přírodní učebny. 

Postupně vlastními silami přetvoříme rozsáhlý školní pozemek v místo 

pro získávání pracovních dovedností, pro pozorování vzájemných 

vztahů mezi organismy, pro ověřování teoretických informací z výuky 

k mezipředmětovému využití, místo k uskutečňování projektového 

vyučování, pro sžívání třídních kolektivů, místo k odpočinku a relaxaci, 

zároveň však k získávání návyku ohleduplného pohybu a chování 

v přírodě. 

Cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb 

Cíle projektu vyplývají z potřeby pozorovat a učit se praxí o přírodě 

- posílit její význam v životě a prioritách žáků 

- vybudovat přírodní učebnu, která bude sloužit k výuce klíčových a oborových kompetencí 

našeho ŠVP tak, aby žáci získali na základě vlastních prožitků, pokusů a pozorování 

informace o složitostí a podmíněnosti dějů v přírodě, krajině i na poli. 

- doplnit stávající systém EVVO (třídění odpadů, projektová činnost, spolupráce 

s ekologickými organizacemi) o nové podněty a materiální podmínky k experimentování 

- posílení vzdělávání pedagogů pro tuto oblast  

 

Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s 

ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje 

Jsme střední škola sídlištního charakteru, která v současnosti řeší dva problémy: 

 účelné využití rozlehlé školní zahrady a její modernizace  

 přístup žáků ze sídlištní zástavby k přírodninám a posílení ekologických prvků do výuky 

 

Škola má zkušenosti s projektovou činností (viz. projekty z grantového řízení zřizovatele): 

 Krajina včera a dnes ( spolupráce se správou Zámku a Hradu Frýdlant, tvorba 

informačních tabulí žáky naší školy a jejich zabudování  v zámeckém parku) 

 

 



Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat 

1. Zapojení žáků do vlastní realizace venkovní učebny  

- žáci oboru zpracovatel dřeva vyhotoví kruhovou učebnu tj. dřevěné lavice a příslušenství  

- žáci oboru farmář provedou urovnání pozemku pro usazení kruhové učebny, osetí 

pozemku trávním semen, vysazení živého plotu 

- žáci oboru opravář zemědělských strojů zhotoví-svaří konstrukci pro usazení kruhové 

učebny 

- žáci oboru zedník provedou vlastní zabudování kruhové učebny 

2. Učebna bude sloužit všem žákům naší školy včetně žákům ubytovaným na internátu jako 

místo odpočinku a relaxace (cca 400 žáků/pracoviště Bělíkova, Frýdlant) 

3. Tvorba metodických listů pro výuku v zelené učebně 

Tým pro realizaci přípravné fáze tvoří Bc. Miroslav Kudrna a další pedagogové se vztahem k této 

oblasti.  

 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí 

Duben 2011 ( po přiznání dotace) 

□ dotvoření týmů, podrobný plán 

□ zpracování konkrétních úkolů (školní pozemek rozčlenit na jednotlivá stanoviště podle nároku, 

případně účelu použití, připravit k osevu nebo sadbě, zasadit živý plot kolem venkovní učebny,  

□ Květen  

□ zakoupení materiálu  

□ zahájení první etapy řešení v jednotlivých částech (např. výsadba živého plotu) 

□ informace o průběhu řešení projektu na www, Zpravodaje města Frýdlant 

Červen 

□ vyhodnocení stavu projektu 

□ druhá etapa - příprava řešení (nákup odborných publikací a metodických materiálů) 

□ příprava 3 ukázkových metodických listů pro využití ve výuce v zelené učebně  

 

 

Září – květen  2011/2012 

□ zahájení příprav žáky školy – zpevnění pozemku pro venkovní učebnu, zhotovení příslušenství 

□ vlastní výroba kruhové venkovní učebny žáky školy 

□ zabudování kruhové učebny žáky školy 

□ vyhodnocení přínosu pro posílení ekologického povědomí dětí 

Budování zahrady nebude záležitostí jednoho roku. Zahrada bude vznikat postupně za účasti žáků a 
s uplatňováním jejich nápadů  



 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a 

mechanismů průběžné kontroly realizace projektu 

Za realizaci a koordinaci projektu bude odpovědný Bc. Miroslav Kudrna, školní metodik EVVO. 

Společně s vytvořeným týmem pedagogů zajistí naplnění jeho podmínek. Za průběžnou kontrolu 

hospodaření s případnou dotací, zodpovědnost za efektivitu jejího využití, řádného vyúčtování 

zodpovídá ředitelka školy Ing. Alena Dvořáková. 

Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu 

1. Přehled pravidelné výuky na zahradě (tabulka počtu návštěv, obsahu výuky a 

hodnocení pedagogů) 

2. Zřízení venkovní učebny (foto z jednotlivých míst, které byly pořízeny a vystavěny) 

3. Vytvořený metodický materiál (pracovní listy pro výuku v zelené učebně) 

Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude 

prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu 

O realizaci projektu budeme průběžně informovat na internetových stránkách školy, zpráva do 

místního Zpravodaje, regionálního tisku. Současně zařídíme fotodokumentaci z průběhu projektu, 

kterou zveřejníme na internetových stránkách školy.  
 

Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace 

rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby 

Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný 

v položkovém členění rozpočtové skladby   

Neinvestiční výdaje: (orientační ceny dle aktuální nabídky) 

Materiální vybavení: 

             Osivo, sazenice                                                           4 000,- Kč  

             Stavební materiál (např. stavební kámen)                 10 000,- Kč 

             Dřevo (pro výrobu kruhové učebny)                         20 000,- Kč 

             Nákup odborných publikací                                        5 000,- Kč 

Služby: 

             Propagace (foto, plakáty)                                            1 500,- Kč 

Celkem 40. 500,- Kč 

Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci Libereckého kraje. 

Vlastní podíl finančních prostředků školy činí 4200,- Kč (tj. 10,37% z celkových maximálních 

nákladů projektu)  

Rozpočet je kvalifikovaným odhadem, který se může v jednotlivých případech odlišovat 

v závislosti na cenách a dodavateli. 
 

 

Datum: 18.2. 2011 

Jméno a podpis 

ředitelky/ředitele školy 

otisk razítka školy a 

koordinátora EVVO 

Ing. Alena Dvořáková 

Bc. Miroslav Kudrna 

 

 


