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Příloha č. 2 
Věcné vyhodnocení projektu 

Číslo rozhodnutí 0654/2008 

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách 
v roce 2008 

Název projektu Vstupte s námi do přírody 

Název právnické 
osoby 

Základní škola, L. Kuby 48, České Budějovice 

IZO školy 060077212 
 

Věcné vyhodnocení projektu: 

Cíle projektu bylo dosaženo. Na školní zahradě byla vybudována učebna v přírodě s ekostezkami, kde jsou 
zastoupena rostlinná společenstva na různých druzích půd. Tato učebna bude sloužit nejen  pro rozšíření názorné 
výuky v mnoha předmětech žákům naší školy, ale i pro jejich odpočinek a relaxaci. Zároveň bude využívána i 
menšími dětmi z MŠ Papírenské. S postupně rostoucí vegetací získají žáci lepší přehled o provázanosti činnosti 
člověka s přírodou a zároveň si zakoření lepší vztah k přírodě. Zapojením dětí do rozšiřování a péči o tuto školní 
přírodní učebnu dosáhneme kladnějšího postoje k výsledkům vlastní práce , ale hlavně i k vytvořeným hodnotám 
jiných dětí  a učitelů. Tím bude docházet k minimalizaci poškozování výsledků práce nejen tohoto projektu, ale 
vegetace vůbec. 

V rámci tohoto projektu byly realizovány tyto aktivity: 

     -  odstranění starých stromů a keřů včetně kořenového systému v prostoru nově vzniklé učebny 

     -  úprava terénu a příprava podloží na výsadbu a výsev rostlin 

     -  byla postavena a založena skalka, kde byly vysázeny odpovídající rostliny  

     -  byly vysázeny  oblasti se suchomilnou vegetací, bylinková zahrádka, vřesoviště a okrasné keře 

     -  uskutečnila se výstavba chodníčků a ekostezky v přírodní učebně, které jsou osazeny lavičkami (v zimním 
období jsou lavičky odinstalovány) 

     -  byly vyrobeny orientační popisové tabulky k jednotlivým již zasazeným rostlinným druhům,  které budou 
postupně rozšiřovány ( v zimní období byly uskladněny – reinstalace proběhne v jarních měsících podle nastupující 
vegetace) 

     -  jsou vytvořeny pracovní listy v souladu se zasázenou vegetací, se kterými se bude pracovat zejména                   
v předmětech prvouky, přírodopisu, pracovních činností, ekologické výchovy a chemie  

     -  z časových a hlavně finančních důvodů proběhla úprava pouze v nejbližším okolí přírodní učebny, konečná 
úprava celého pozemku bude dokončena v průběhu roku 2009 již pouze z vlastních zdrojů  

    -  výsledky tohoto  projektu nejsou časově ohraničeny, ale neustále se rozvíjí, proto je postupně vytvářena a 
doplňována časová osa růstu a kvetení rostlin podle vegetačního období 

 

V současné době uběhlo krátké časové období od výsadby rostlin, a proto není možné další plánované aktivity 
projektu ( např. lab. práce z chemie, zájmové přírodovědně – ekologicky zaměřené  kroužky). 

V jarních měsících každého následujícího roku musí dojít k revizi stavu jednotlivých rostlin a v případě jejich 
vymrznutí k opětovné výsadbě již z vlastních zdrojů. 

Velkým kladem tohoto projektu je fakt, že došlo k estetickému zlepšení vzhledu školního pozemku, což je oceňováno 
i obyvateli z okolí školy. 
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Přehled o čerpání dotace v roce 2008 (v Kč) dotace skutečné čerpání 

Neinvestiční výdaje celkem: 97 000,- 97 000,- 

 z toho platy   

 z toho OON 45 000,- 45 000,- 

 z toho odvody   

 z toho FKSP   

 z toho OBV celkem 52 000,- 52 000,- 

Datum: 12.1.2009 

 

Jméno a podpis ředitelky/ředitele 
školy otisk razítka školy 

Mgr. Miroslav Kůs 

 

 
 
 


