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V'lichaela Lužová, Ríšova t49/21, 641 00 Brno

méno a adresa statutárního
ástupce:
]íslo běžného účtužadatele:

,99195 1000V5500

tlázev činnosti nebo akce:

lealizace 1.etapy vybudování Přírodní učebny pro žáky ZŠHeyrovského

čožadatele:122823557

rodrobně rozvedeno v příloze projeku

itručná charakteristika činnosti nebo akce jež je

lředmětem žádosti o dar (možno formou přílohy):
Místo konání činnosti {akce):

ikolní hřiště a školnípozemky při ZŠHeyrovského 32

lermín konání:

ryěten rok 2012

méno osoby odpovědné za realizaci:

Michaela Lužová

\dresa osoby odpovědné za realizaci:

Ríšova 149/21, 641 00 Brno

|'elefon

(

606 760

fax, e-mail) odpovědné osoby:

7

42, inf o@vetrna-energie.cz

lozpočet činnosti nebo akce s rozpisem příjmů a

podrobně rozvedeno v příloze projektu

rýdajů na jednotlivé položky s označením položek

inancovaných z požadovaného daru (možno formou
lřílohv}:
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]elková uíšepožadovaného daru:

)řehled darů požadovaných na činnost (akci) od jiných

;ubjeků s uvedením jejich

podrobně rozvedeno v příloze projketu

v,ýše (možno formou

lřílohvl:
Přehled darů od jiných subjektů schválených na činnost

podrobně rozvedeno v příloze projketu

iakci} ke dni podání žádosti s uvedením jejich v,iše
Imožno formou přílohy):

lovinné přílohy
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Jméno a podpis osoby
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odpovědné za realizaci:

KLUB RODČŮ

PŘl

n823*í7

odboru finančního k vyúčtováníposledního

32, o.a

podpis statutámího
organizace:

REALIZACE PROJEKTU
„PŘÍRODNÍ UČEBNA PRO ŽÁKY ZŠ HEYROVSKÉHO 32 V BYSTRCI“
MÍSTO REALIZACE:
Základní škola ZŠ Heyrovského 32 - školní hřiště za školou
HISTORIE A CHARAKTERISTIKA ŽADATELE
V roce 2009 začal při škole ZŠ Heyrovského v Bystrci fungovat Klub rodičů a přátel ZŠ
Heyrovského. Díky nesmírné aktivitě zástupců jednotlivých tříd se za tuto krátkou dobu
existence může Klub pochlubit mnoha úspěšnými akcemi – realizací projektu Úprava chodeb
školy s ohledem na využití sportovních a relaxačních koutků, kde děti tráví volný čas, Bazar
knih, Výtvarnou soutěží s tématikou bezpečného pohybu dětí na vozovce v rámci akce
Brněnské dny bez úrazu 2011, Upíří stezkou – pochodem rodin s dětmi, úpravou
stravovacího režimu dětí ve ŠJ. Všechny tyto aktivity směřují k jedinému cíli – zajistit dětem
příjemné zdravé prostředí ve škole a blízkém okolí. Klub úzce spolupracuje s vedením školy,
školním dětským parlamentem, vedením bystrcké radnice, která část aktivit finančně
podporuje. Klub má již své bezpečné místo mezi rodiči a je nebývale aktivní díky spoustě
obětavých rodičů.
V souběhu s hlavní charakteristikou školy ZŠ Heyrovského jako je:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klidné prostředí a přátelská atmosféra
výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu ve všech ročnících
škola je zařazena do projektu SZÚ a nese titul „Škola podporující zdraví“
Školní poradenské pracoviště – činnost školního psychologa, výchovného poradce,
metodika prevence a speciálního pedagoga, pracoviště zajišťuje péči o žáky s
poruchami učení, chování a o žáky nadané, poradenskou a preventivní činnost
Projekt EU peníze do škol s názvem „Zdravé učení“ – zajišťuje mimo jiné zvýšení
úrovně čtenářské gramotnosti a zkvalitnění výuky anglického jazyka
zavádění nových forem a metod práce
třídní a celoškolní projekty, projekty patřící do oblasti environmentální výchovy
akce školy pro všechny bystrcké děti, pro rodičovskou i ostatní veřejnost
pravidelná spolupráce s Kanceláří Brno-Zdravé město
Dny otevřených dveří
přípravka na 1. třídu - edukativně stimulační skupiny
pestrá činnost školní družiny
nabídka zájmových kroužků
školy v přírodě, výlety, exkurze
možnost aktivního zapojení do činnosti žákovského parlamentu
zapojení do projektů např.: Zdravé zuby, Stonožka, Školní mléko, Celé Česko čte
dětem

- se Klub snaží podpořit tyto aktivity vlastními projekty, jako je Zdravá a bezpečná
hygiena dětí, na kterém průběžně pracuje a nyní – projekt Přírodní učebny.

CÍL A OBSAH PROJEKTU:
Zpracoval pan učitel ze ZŠ Heyrovského 32 Mgr. Jiří Mitaš.
V říjnu 2011 byla podána žádost o dotaci na Odbor životního prostředí MMB na realizaci
projektu Přírodní učebna pro ZŠ Heyrovského 32. Výsledky by měly být známy v měsíci
březnu 2012. Dotace by měla pokrýt velkou část realizace stavební části altánu a základové
desky. Část finančních nákladů je připraven nést Klub rodičů, o finanční příspěvek žádáme
touto cestou i ÚMČ Brno Bystrc, protože předpokládáme, že Altán bude využíván i pro
veřejnost v rámci aktivit spojených s rekonstruovaným hřištěm za školou.
Přírodní učebna
Základní škola Heyrovského sídlí v městské části Brno Bystrc, tedy na okraji města
v blízkosti řeky Svratky a Brněnské přehrady. Do přírody to tedy naši žáci mají blízko. Škola
má k dispozici poměrně velký školní areál, ve kterém jsou nově vybudovaná sportovní hřiště
a několik travnatých ploch bez využití. Část areálu bychom rádi přetvořili pro venkovní výuku.
Rádi bychom postavili přírodní učebnu v podobě zastřešeného altánu a v návaznosti na ni
realizovali další aktivity, které budou zakotveny v dlouhodobých cílech plánu environmentální
výchovy.
Učebna v přírodě má své nezastupitelné místo ve školní výuce stejně jako tělocvična nebo
počítačová učebna. Podle průzkumu provedeného na naší škole, by přírodní učebnu uvítali
všichni vyučující a také většina žáků.
Cíle spojené s využíváním přírodní učebny:
1. Zdravá škola – učíme se v přírodě
Naše škola užívá statut zdravá škola, čemuž odpovídá i výuka a odpočinek žáků ve zdravém
prostředí, tedy i na čerstvém vzduchu v přírodě. Jako zázemí pro takový pobyt by sloužila
právě přírodní učebna.
2. Využití pro výuku
Přírodní učebna je ideálním místem pro praktickou výuku přírodovědných předmětů na I. i II.
stupni školy. Hlavně přírodopisu, pěstitelských prací, prvouky, zeměpisu a vlastivědy, ale i
jiných předmětů. Propojení řady témat přípovědných předmětů má zásadní souvislost s
vyučovacím prostřením. Přírodní učebna je vhodná zejména na různá pozorování či realizaci
přírodovědných projektů přímo v terénu, kdy nedochází k časovým ztrátám z důvodu
přemisťování žáků z terénu do tříd. V neposlední řadě je výuka zejména v jarních a letních
měsících pro žáky i učitele jistě příjemnější venku, než ve třídě v budově školy.
3. Naplňování cílů environmentální výchovy
Cílem výuky environmentální výuky na naší škole je šířit myšlenky souladu člověka s
přírodou a principu trvalé udržitelnosti, pomáhat jejich uvádění do života výchovou,
vzděláním a vlastním příkladem .
Environmentální výchova je na naší škole nedílnou součástí vzdělávacího programu. Podílí
se na ní většina vyučujících a je uskutečňována v několika rovinách. Environmentální témata
zařazujeme do výuky jednotlivých předmětů na I. i II. stupni. Velmi často se žáci s těmito
tématy seznamují formou projektového vyučování k čemuž bychom rádi využívali přírodní
učebnu.

4. Využití mimo vyučování
Přírodní učebna by byla využívána i v době po vyučování např. školní družinou, pro další
akce pro děti a veřejnost, které naše škola ve spolupráci s rodiči pořádá a jistě by posloužila
jako příjemné odpočinkové místo pro veřejnost sportující na školních hřištích v odpoledních
hodinách.
5. Další aktivity navazující na přírodní učebnu
S využíváním přírodní učebny souvisí i další projekty, které bychom rádi postupně realizovali
v areálu školy. Sloužily by k praktickým činnostem ve výuce (pozorování, výzkumy, projekty)
a přispěly by ke zpestření a zkrášlení prostředí okolo školy. Patří mezi ně například:
- vytvoření dendrologické naučné stezky
- výsev květné louky
- vytvoření záhonu pro pěstitelské práce
- rozmístění ptačích budek a krmítek
- založení kompostu jako ukázka využití bioodpadu
- výsadba okrasné zeleně a ovocných stromů
- malé jezírko s vlhkomilnými rostlinami a drobnými vodními živočichy
CÍLOVÁ SKUPINA:
Cílovou skupinou jsou žáci základní školy ZŠ Heyrovského 32 v rámci školní výuky, děti ze
ŠD, další zájemci o využití prostorů Přírodní učebny z řad brněnských ZŠ a MŠ, veřejnost.
HARMONOGRAM:
Po získání dotace proběhne pracovní schůzka zástupců školy, Klubu rodičů a vedení
bystrcké radnice, kde budou projednány kroky potřebné k realizaci výstavby Přírodní
učebny. Dle výše finančních prostředků, která bude přidělena bude případně upraven a
přepracován rozpočet a stanoveny priority v nákupu potřebného materiálu potřebného
k realizaci akce. Pracovní schůzky Výboru klubu jsou vždy 1x za měsíc. Jsou otevřeny všem
rodičům, kteří mají vůli a ochotu pomoci.
Harmonogram:
- příprava a koordinace prací na realizaci akce Přírodní učebna, komunikace s partnerem
akce (firma Česmad Bohemia)
- nákup stavebního materiálu na základovou desku
- terénní úpravy, příprava základové desky
- osazení dřevěného altánu – zajistí dodavatelsky firma, výběr firmy proběhne na základě
výběrového řízení oslovených firem
- slavnostní předání altánu v rámci Slavnosti otevření Přírodní učebny – s pozvánkou
zástupců Odboru životního prostředí MMB, vedení bystrcké radnice, zástupců školy,
rodičů a žáků školy, médií, brněnské televize, RTA atd.
- zhodnocení aktivity
- příprava projektu na II.etapu - návrhy na příští rok na zasedání výboru Klubu
v červnu 2012 vytvoření dendrologické naučné stezky,výsev květné louky, vytvoření
záhonu pro pěstitelské práce, rozmístění ptačích budek a krmítek, založení kompostu jako
ukázka využití bioodpadu, výsadba okrasné zeleně a ovocných stromů, malé jezírko
s vlhkomilnými rostlinami a drobnými vodními živočichy
- vyúčtování projektu, odevzdání vyúčtování

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI
Koordinátoři projektu mají zkušenosti s vedením projektů, jejich realizací a vyúčtováním.
Vzhledem ke spolupráci jednotlivých členů Klubu rodičů a vzájemné komunikaci se školou a
jejím vedením předpokládáme bezproblémovou realizaci tohoto projektu. Výraznou měrou se
na přípravě a financování akce podílí pan Ing Vojtěch Máša, ředitel regionálního pracoviště
Brno, firma Česmad Bohemia. Tato firma ve spolupráci s Scania Czech republic a Renault
Truck zajistí dopravu materiálu. Tato firma má s pořádáním obdobných dobrovolnických
aktivit dlouholeté zkušenosti. Klub má zájem na další vzájemné spolupráci při realizaci
dlouhodobého projektu „Bezpečná a zdravá škola“.
HODNOCENÍ, VÝSTUPY PROJEKTU
Akce Přírodní učebna je tématicky zaměřena na rozvoj environmentální výchovy dětí ze ZŠ
Heyrovského. Po domluvě s vedením školy může být altán zapůjčen i ostatním bystrckým
školám bude tak sloužit jako pilotní projekt pro brněnské školy. Žáci 1. a 2.stupeň ZŠ získají
nové učební prostředí, které si budou moci sami tvořit, realizovat naučnou stezku, start se o
následné využití i udržitelnost celého projektu. Tento projekt navazuje na dřívější aktivity
školy, jako byla tvorba školních pozemků a výuka dětí venkovním zahradnickým pracem.
Další novátorskou myšlenkou je možnost realizace „malé vodní – větrné“ elektrárny – zatím
v jednání a ve fázi technických úvah
Výstupem akce bude podrobná fotodokumentace a video záznam, článek do bystrckých
novin, popis akce na webových stránkách klubu, nástěnka ve vestibulu školy. Klub připraví
osobní pozvánku pro všechny složky, které pomohly realizaci tohoto projektu, kteří budou,
v případě jejich zájmu, přizváni na slavnostní otevření Altánu. Pokud by se tento projekt
podařilo realizovat do září 2012, proběhlo by slavnostní zahájení v rámci Brněnských dnů
pro zdraví na konci září 2012.
ROZPOČET, SPOLUÚČAST, VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE
Rozpočet celé akce je podrobně rozpracován v příloze.
Příjmy
Vklad Klub rodičů
8.000 Kč
Požadovaná dotace
10.000 Kč
Sponzorský dar
2.000 Kč
Požadovaná dotace OŽP MMB
86.526 Kč
Celkem
106.526 Kč
Výdaje
Celkem
ROZDÍL

106.526 Kč
PŘÍJEM – NÁKLADY = ZISK

0,- KČ

Rozpočet na projekt Přírodní učebna pro žáky ZŠ Heyrovského 32 v Bystrci
Hrazeno ze zdrojů:
NÁKLADY
název položky
SLUŽBY
doprava materiálu
služby-telefon, kancelářské potřeby
kopírovací služby medializace akce

ÚMČ Brno-Bystrc

cena celkem Klub rodičů MMB OŽP dotace sponzorské dary
a ZŠ Heyrovského
a ÚMČ Bystrc
2000
0
2000
2000
2000
2000
služby celkem:
6000
4000
0

celkem

2000
0
0
2000

2000
2000
2000
6000

10000
10000

0
6300
2730
7100
1500
7056
8640
3000
1500
25000
12000
21700
96526

MATERIÁL
palubka střecha 19 mm 30m2
palubka obložení boční 14 mm, 16m2
bobrovka 30 m2
Ipa pod bobrovku
hranoly 100 x 100 56m
hranoly 120 x 60 90m
barva
patkyna kotvení + šrouby
dílenská práce
montáž
základová deska materiál, osazení, základové patky
materiál celkem

6300
2730
7100
1500
7056
8640
3000
1500
25000
12000
21700
96526

0

SLUŽBY ORGANIZAČNÍ
na akci Slavnostní otevření
medializace
organizace akce
dary sponzorům a dobrovolníkům - květiny
služby celkem

1000
2000
1000
4000

1000
2000
1000
4000

0

0

0
1000
2000
1000
4000

106526

8000

86526

12000

106526

Náklady celkem
PŘÍJEM
vklad Klub rodičů
dotace OŽP MMB
sponzoring, dary, dotace ÚMČ Bystrc
celkem
NÁKLADY
Příjem
Příjem-náklady, zisk

8000
86526
12000
106526
106526
106526
0

6300
2730
7100
1500
7056
8640
3000
1500
25000
12000
11700
86526

dotace ÚMČ Brno Bystrc

10.000,- Kč

