
PROJEKT VÝZVY 16/2017 MŽP 

ZŠ MARKVARTICE - 2017 

ÚVOD: na základě Výzvy 16/2017 MŽP jsme se rozhodli pro realizaci:  

c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol. 

ZAPOJENÍ VYUČUJÍCÍCH: 

- Mgr. Miroslav Kroupa, vedoucí projektu 

- Mgr. Martin Drahoš, zástupce ředitele 

- Martina Ťukálková, vychovatelka 

- Mgr. Jana. Prokešová, učitelka 1. st. 

- Mgr. Martin Drahoš, zástupce ředitele 

- Bc. Jindra Křovinová, učitelka 

- Mgr. Milena Hajná, učitelka 2. st. aprobace přírodopis 

-  

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE: 

- Ing. Libor Kunte Ph.D. – ředitel SZŠ Libverda Děčín 

- Ing. Pavlína Kunteová – zahradní architektka 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU – TOP PRIORITY: Mgr. Nikola Vodičková  

ÚPRAVA PLÁNOVANÉHO PROSTORU: areál školní zahrady, viz. půdorysný nákres 

PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE: do 340 000,- Kč (85% dotace) 

PODMÍNKY PODPORY: - participace dětí a rodičů na přípravě a realizaci projektu. 

    - zpracování dle metodik MŽP, viz.Výzva 16/2017 

POŽADAVKY ZADAVATELE: 

1. Ekologická kritéria projektu (zdůvodnění potřebnosti) 

2. Environmentální vzdělávací program 

3. Vazba na dokumenty EVVO 

4. Zapojení místní veřejnosti a žáků (fáze – plánování, realizace, údržba) 

5. odborné a organizační zkušenosti žadatele 

6. Propagace záměru 

7. Míra využití přírodních a recyklovaných materiálů 

8. Způsob údržby areálu (následně) 

9. Technická úroveň projektu 

10. Nákladovost projektu 

11. Finanční udržitelnost projektu (způsob financování v průběhu projektu a 

následně) 



NÁZEV PROJEKTU: „Zahrada v srdci školy“ 

POPIS PROJEKTU: 

1. EKOLOGICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU 

1. 1. Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Pozemek vhodný k realizaci našeho projektu se nachází v centru čtyř budov naší školy, 

kterými jsou: hlavní budova s učebnami pro 5. – 9. ročník, tělocvična v níže položené části 

parcely, budova školní jídelny s ateliérem a dílnami, a budova 1. stupně s učebnami pro 1. - 4. 

ročník a odděleními školní družiny. Proto zvolený název projektu „Zahrada v srdci školy“. Po 

mnoho let je tento pozemek s pěti starými jabloněmi a několika ozdobnými keři udržován jen 

v rámci sekání porostu trávy. Záměr vytvoření zahrady k využití ve výuce a jiným 

vzdělávacím činnostem žáků, nosíme v hlavě již několik let. Z finančních důvodů měla 

přednost vždy realizace důležitějších projektů, např. zateplení budov, oprava tělocvičny 

zasažené povodní, nebo nákup výbavy dílen pro pracovní činnosti a další potřeby žáků. Výzva 

č.16 MŽP je tedy pro nás velkou nadějí k získání tolik potřebné dotace k uskutečnění 

popisovaného záměru. Projekt úpravy zmíněného areálu vhodně doplní výuku předmětů: 

přírodopis, pracovní činnosti, vlastivěda a prvouka, výtvarná výchova, a to nejen v období její 

realizace, ale samozřejmě v následných letech. Tím chceme potvrdit i udržitelnost projektu po 

dobu dalších školních let. Při realizaci návrhu využijeme trvalé přítomnosti ředitele Střední 

školy zahradnické a zemědělské Děčín – Libverda- v místě jeho bydliště v Markvarticích. 

Svými zkušenostmi a odbornou způsobilostí se zapojí v době příprav projektu i samotného 

uskutečnění, a v případě úspěšného schválení dotace i následné trvalé udržitelnosti a 

vylepšování zahrady. První medializace projektu na stránkách školy nám přinesla pozitivní 

ohlasy a slíbenou výpomoc ze strany rodičů a především řemeslníků – truhlářů, tesařů, 

instalatérů i zedníků. Podobně jsme získali i podporu zastupitelstva obce Markvartice při 

seznamování se s projektem na jejich zasedání. Z řad pedagogů se s velkým 

entuziasmem zapojilo 6 vyučujících, což je více než jedna třetina pedagogického sboru. 

Rodiče i žáci se zapojí v průběhu úprav pozemku i při jednotlivých činnostech spojených 

s vytvářením stanovených prvků zahrady. Žáci jednak ve zmíněné výuce pracovních činností 

a zároveň se zapojí společně s rodiči při organizovaných brigádách. V současné době příprav 

diskutují vyučující se žáky všech věkových kategorií a o výtvarné výchově navrhují 

jednotlivé součásti a prvky zahrady tak, aby se líbila především dětem a měly chuť v ní 

pracovat, resp. stát se součástí jejího života.  

 

1. 2. Úpravy pozemku a použité materiály 

V současnosti je celý pozemek pokrytý travou, která se několikrát v roce upravuje 

křovinořezem. Staré jabloně jsou od počátku jejich růstu zanedbané a plody napadané škůdci. 

Po odborném posouzení, které již máme, dojde k jejich pokácení a výsadbě nových 

odolnějších druhů. Na pozemku se také nachází již nevyužitý betonový sloup bývalého 

elektrického vedení a ten zaměstnanci obecního úřadu odstraní. Stará betonová jímka je také 



delší dobu mimo provoz a měla být zlikvidována. Nyní se částečně zasype zbytkovou 

zeminou a sutí z úprav pozemku tak, aby zůstala hloubka v jezírku mezi 50 – 60 cm. Poté se 

zemina upěchuje a položíme přes ni kvalitní ekologickou fólii s metrovým přesahem po 

okrajích. Zde vyskládáme přírodní pískovce různé velikosti, které dovezeme z blízkého lomu. 

Mezi kameny nasypeme přírodní křemeny různých velikostí. Součástí vodní nádrže může být 

i lávka z neopracovaného dřeva, které nám poskytne obecní úřad ze svých zásob. Tato lávka 

poskytne některým rostlinám a především živočichům přirozený stín, v případě trvalého 

slunečního záření. Voda poteče do jezírka suchým korytem, které vytvoříme podobně 

podkladovou fólii a kameny různých velikostí a vhodně jej okrášlíme výsadbou různých bylin 

a rostlin vhodných pro toto teritorium. Zásobník vody s kapacitou 1 000 litrů bude umístěn 

pod zem a trvale doplňován dešťovou vodou ze svodů budovy školy. Venkovní učebnu 

umístíme v centru zahrady v mírném svahu. Plochu pro výuku vydláždíme přírodním kamen a 

rovněž stůl, kombinovaný s ohništěm vystavíme kruhového tvaru z kamene. Pracovní plochu 

necháme zhotovit z kvalitního tvrdého dřeva, aby odolala povětrnostním vlivům. Lavice na 

sezení uspořádáme do půlkruhu kaskádovitě nad sebou. Pevnou zástěnu na straně cesty 

k tělocvičně vytvoříme opět z oloupaných kůlů různé výšky zasazených vedle sebe do země. 

Zástěna nám poslouží k výuce (zavěšování výukových map, pomůcek i výstavě exponátu 

nebo sušení bylin). Pozorovatelna, na kterou se děti velmi těší, bude asi nejobtížnějším a 

nejnákladnějším prvkem zahrady. Po domluvě se zastupiteli se pokusíme využít dřevo 

z místních zdrojů. Celodřevěnou stavbu nutně zakotvíme k betonovým pilířům v zemi a celou 

stavbu necháme zkolaudovat, resp. pořídit revizní zprávou schvalující využití dětmi k výuce. 

Všechny další prvky, zhotovíme pouze z přírodních materiálů, tedy kamenů, dřeva, 

konopných lan a podobně. Dřevo naimpregnujeme ekologickými nátěry a vosky. 

 

SOUHRN:   

– projekt úpravy areálu vhodně doplní výuku předmětů: přírodopis, chemie, pracovní činnosti 

a vaření, vlastivěda a prvouka, výtvarná výchova apod.  

- při jeho budování se zapojí nejen žáci a učitelé, ale též rodiče a širší veřejnost v obci, včetně 

drobných živnostníků, kteří nám s některými pracemi pomohou (tesaři, truhláři, farmáři, 

zedníci apod.) 

- využijeme přítomnosti ředitele Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse  

Děčín - Libverda Ing. Libora Kunteho Ph.D. v místě bydliště v Markvarticích a využijeme 

jeho zkušeností i odborných znalostí ke spolupráci nejen v přípravě projektu, ale i trvalé 

udržitelnosti a vylepšování naší zahrady 

- žáci tak získají spolu s rodiči hlubší vztah ke vzniklé školní zahradě 

- naučí se novým pracovním postupům, získají nové poznatky o přírodě a soužití flory a fauny 

- v období školní výuky využijí všechny prvky a stanoviště zahrady k obohacení novými 

poznatky    



2. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

viz. příloha č. 1. 

 

3. VAZBA NA DOKUMENTY EVVO 

Požadavky na podání žádosti o dotaci MŽP vyplývají přímo z potřeb na výuku výše 

uvedených předmětů v plenéru naší školy a jsou dané ŠVP i školním programem 

environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty. Zároveň navazuje na Koncepci školy pro rok 

2017/18 a Koncepci výchovy ke zdravému způsobu života. Uvedené dokumenty přikládáme 

v přílohách č. 2. a 3.    

 

Návaznost na EVVO 

Environmentální vzdělávání je především nezbytným nástrojem v procesu celoživotního 

učení. Jeho přínosy jsou získané znalosti včetně nejnovějších poznatků výzkumu a vědy, 

nových legislativních norem, metod práce s veřejností nebo s konkrétními cílovými 

skupinami, aplikace znalostí a využívání zkušeností v odborné, profesní i soukromé sféře. 

Hlavním úkolem výchovy je systematické působení na mladou generaci (včetně dětí 

předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o 

životní prostředí. Úkoly osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřené na 

dospělou populaci a obecně na veřejnost.  

Návaznost na EVVO v tomto konkrétním případě: 

Citace z našeho programu EVVO:    

   Mezi dlouhodobé cíle zařazujeme: 

 praktickými formami výuky vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, 

propojovat informace s osobní zkušeností 

 zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale udržitelným 

rozvojem obce 

 vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou školní zahrady 

 rozvíjet dosavadní spolupráci s vybranými státními institucemi, ekologickými organizacemi a 

firmami, a navazovat nové kontakty a vztahy se subjekty zabývajícími se environmentální 

problematikou 

 v oblasti postojů vést žáka k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu 

prostředí 

 různými formami výuky si připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí. 

https://www.mzp.cz/cz/evvo


 

4. ZAPOJENÍ MÍSTNÍ VEŘEJNOSTI A ŽÁKŮ (fáze – plánování, realizace, údržba) 

4. 1. Plánování 

- plánování proběhlo spontánně a od samého počátku se zainteresovalo 6 vyučujících a ředitel 

školy. Společně se nám podařilo získat pro odbornou spolupráci ředitele Střední zemědělské 

školy Libverda v Děčíně p. Ing. Libora Kunteho Ph.D. a zahradní architektku Ing. Pavlínu 

Kunteovou. Stejně pozitivní přízeň jsme získali i u pana starosty a celého zastupitelstva obce 

Markvartice. To také schválilo na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2017 návrh naší školy na 

podání dotačního programu na projekt „Zahrada v srdci školy“ a současně odsouhlasilo 

stanovenou 15 ti % spoluúčast na financování projektu. Tyto informace jsme zveřejnili na 

webových stránkách školy a požádali rodiče i místní řemeslníky o případnou pomoc spojenou 

s realizací projektu. I zde jsme obdrželi pozitivní přísliby spolupráce z řad rodičů i zmíněných 

řemeslníků, místního Svazu žen a obecního úřadu. 

4. 2. Realizace    

- v případě úspěchu v dotačním řízení máme stanovený plán realizace a budování zahrady 

následovný: 

1/ podle odborně zakresleného plánu zahrady proběhnou nejprve zemní práce – vykácení 

starých stromů a přerostlých keřů, bagrování jámy na nádrž pro dešťovou vodu a suchého 

koryta vedoucího do jezírka, vyhloubení nového svodu pro kanalizační potrubí, ruční 

vyhloubení zeminy pro půlkruhové sezení venkovní učebny, vykopání jam pro podkladové 

pilíře k ukotvení pozorovatelny a ruční vyhloubení základů pro vyvýšené záhony bylinného 

arboreta – u všech uvedených činností počítáme se zapojením veřejnosti, tedy rodičů a přátel 

školy, učitelů, řemeslníků a pracovníků obecního úřadu 

2/  následovat bude zasypání stávající jímky zbytkovou zeminou a sutí, položení fólie do 

suchého koryta a vzniklého jezírka, dovoz drobných říčních kamenů a malých a velkých 

pískovcových kamenů, které rozmístíme podél koryta a u jezírka, současně mohou probíhat 

všechny práce spojené s pokládáním kamene (podklad venkovní učebny, stavba kamenných 

zídek pro bylinné arboretum, zabetonování kotvení pro podstavy pozorovatelny atd.) formou 

brigád zmíněných složek a samozřejmě v tomto období již budou moci žáci při pracovním 

vyučování pokládat fólii do suchého koryta a rozvážet a upravovat drobné kamínky – kameny 

různých velikostí budou samozřejmě korespondovat s naší regionální skladbou půdy a 

povrchu, tedy pískovcem, říčními kameny apod.   

3/ většinu dřevěných staveb, resp. doplňků budou řemeslníci vyrábět ze dřeva zakoupeného a 

případně zpracovaného v dílnách místních řemeslníků, část dřeva bude vytěžena z obecních 

pozemků, tyto stavby budou realizovány v souladu s odborným projektem a podléhat 

schválení revizní zprávou 

4/ k oplocení celého pozemku zahrady vyžijeme z poloviny stávajících nových sloupků a 

nového pletiva, nad betonovou zdí v délce 30 ti metrů zhotovíme nízký dřevěný plot a podél 



něj, v celé délce vyroste motýliště (různě barevné květiny a keře, které motýly přilákají vůní a 

barvou potěší kolemjdoucí), zbývající část oplocení realizujeme opět novým pletivem, pro 

které budeme muset zabetonovat nové sloupy, oplocení pletivem chceme ochránit i 

pozorovatelnu, aby se k ní nedostaly osoby, jež by jí mohly nějak poškodit nebo se samy 

zranit 

5/ nátěry dřeva proti škůdcům a plísním proběhnou hned po vyschnutí dřevěných prvků a poté 

dojde i k nátěru přírodními lazurami a vosky, které by měly ochránit dřevo proti povětrnosti – 

použity budou ekologické barvy a impregnace 

6/ pozorovatelna se stane asi jediným prvkem, který necháme zhotovit odborné firmě na 

základě výběrového řízení – pravděpodobně opět provedeme impregnaci a konečný nátěr 

svépomocí 

7/ osázení stromy, keři a květenou proběhne v průběhu realizace celého projektu, a to podle 

požadavků na dané rostliny, stejně tak tomu bude i u vodních rostlin a živočichů – do těchto 

prací se zapojí, již v průběhu různých výukových předmětů, žáci všech ročníků 

8/ pozorovatelna by měla sloužit především k pozorování ptactva a z 60 % stavbu situujeme 

k lesu, jež sousedí s budovami školy, na stromy tedy upevníme ve spolupráci s ornitologem 

budky různých velikostí – chceme se zapojit do programu „Ptáci online“ a vybavit tyto 

přístřešky pro ptactvo webovými kamerami a přenášet obraz nejen do naší školy, ale též 

zprostředkovaně do jiných školních zařízení, pokud se nám nepodaří do zmíněného projektu 

zapojit, vybavíme si budky kamerami na vlastní náklady, resp. z dotace projektu MŽP a 

přenos obrazu budeme zprostředkovávat žákům naší školy. 

4. 3. Údržba 

- údržba se stane přirozenou součástí chodu školy – zařazena bude do ŠVP v rámci výše 

uvedených předmětů a měla by žákům i vyučujícím přinášet radost a výsledky jejich 

hospodaření na pozemku zahrady, bylinky budou zpracovány nejen ve školní jídelně, ale i v 

rámci výuky vaření v naší školní cvičné kuchyni, větší zatravněné plochy poseče pan školník 

ruční kosou a v některých místech křovinořezem, plevel budou odstraňovat žáci v rámci 

pracovních činností, stejně jako novou sadbu bylin a dalších rostlin, pokud bude nutné, pro 

udržitelnost chodu zahrady, provést renovace nátěrů, svoláme brigádu z řad rodičů 

k výpomoci. 

 

5. ODBORNÉ A ORGANIZAČNÍ ZKUŠENOSTI ŽADATELE 

Naše škola je situována do přírodní scenérie, mimo hlavní i vedlejší silniční komunikace obce 

Markvartice. Ke čtyřem budovám, jimiž je tvořena, vede jen slepá místní asfaltová 

komunikace. Ve spodní části je školní pozemek ohraničen potokem Bystrá a v horní části 

naopak lesním smíšeným porostem. Prostranství zahrady má přibližně 900 m2 a je 

zatravněno. Lze tedy využít přímé souvislosti okolní přírody s plánovanou zahradou.         

Naše zkušenosti v oblasti environmentálního vzdělávání žáků jsou dlouhodobé, neboť 



v letošním školním roce již po dvacáté organizujeme týdenní pobyt všech žáků v tzv. 

„Přírodní laboratoři“. Jedná se o výuku v plenéru, kdy měníme každým rokem téma a 

přibližně po třech letech i místo pobytu. V minulosti se tedy jednalo o rekreační zařízení ve 

Všemilech, Chřibské, Svoru u N. Boru, Sloupu v Čechách, Starých Splavech. Téma je vždy 

stanoveno v ročním plánu a žáci plní úkoly vztahující se k dané lokalitě a spojené s přírodou, 

turistikou, historií a ekologií. Podobně organizujeme již 19 let „Podzimní tematické exkurze“ 

se zaměřením na ekologii, přírodovědu fyziku a chemii, prolínající i další výukové předměty. 

Žáci se tak dostanou na místa a do prostředí, kam dosud s rodiči neměli možnost zavítat a 

rozšířit svůj obzor. Vždy dbáme na výstupy s těchto exkurzí – žáci zpracovávají poznatky 

v jednotlivých předmětech a s sebou vezou vždy pracovní listy. Navštěvujeme botanické a 

zoologické zahrady, pozoruhodnosti české přírody, spojené s pěšími výstupy (Koněpruské 

jeskyně, Třebenice, Labské pískovce, Česko-saské Švýcarsko, Jizerské hory – Ještěd, Krušné 

hory – Komáří vížka a též Polabí formou výjezdů lodí. Samozřejmě nechybí ani zaměření na 

historii a prohlídky pamětihodností našeho kraje i dalších regionů. Pravidelně vycházíme také 

do blízkého okolí pozorovat Měsíčnici vytrvalou v oblasti Křížového buku u obce Líska. 

Spolupracujeme s Centrem ekologického výzkumu a výchovy „KAVYL“ ve Svatém Janu pod 

Skalou.  V oblasti ekologie se dlouhodobě věnujeme třídění odpadu (plasty, papír, tetrapaky, 

elektroodpad, a další). Pořádáme již 20 let pravidelnou sběrovou akci na papír a zisk ze 

sebraných 10 – 15 t papíru věnujeme do Unie rodičů na nákup pomůcek a uhrazení dopravy 

žáků do škol v přírodě. Pravidelně pořádáme Den Země, kde ve spolupráci s obcí, rodiči a 

veřejností uklízíme nejen okolí školy, ale též povodí potoka Bystrá. Odpad se třídí a odvoz 

obstarávají zaměstnanci obecního úřadu. Pořádáme jednodenní pochody s environmentálními 

úkoly a vyhodnocením, např. Za prameny říčky Kamenice, Za Měsíčnicí vytrvalou a 

podobně. Žáci 1. stupně ZŠ se opakovaně zúčastnili environmentálního týdenního pobytu 

programu PAŽIT v Jiřetíně pod Jedlovou a programu Ekofarmy Natura v Rumburku. 

Pravidelně pořádáme „Týden zdravé výživy“, při kterém se žáci učí o bylinkách, vyhledávají 

zapomenuté zdravé recepty a vaří ze zásob domácích zahrad a podobně. 

Zapojení do projektů: ve spolupráci se Střední zahradnickou a zemědělskou školou Děčín - 

Libverda 

1/ Název projektu:                          „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ 

Registrační číslo:                                CZ.1.07/1.1.00/44.0005 

Číslo a název oblasti podpory:      Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Vyhlašovatel:                                       MŠMT 

Příjemce projektu:                              Ústecký kraj 

Termín realizace:                                1. 9. 2013 – 30. 6. 2015 

2/ Projekt, který bude realizován) 



Implementace Krajského akčního plánu – PRAKTICKÁ UČEBNA CHOVU DRŮBEŽE S UKÁZKAMI 

PLEMEN 

Příjemce projektu:                              Ústecký kraj 

6. PROPAGACE ZÁMĚRU 

V samotném počátku promýšlení záměru projektu a při prvních schůzkách členů realizačního 

týmu jsme se zabývali i způsobem, jak přiblížit naše myšlenky veřejnosti, jak probudit jejich 

entuziasmus, který i v nás nastartoval aktivitu a přesvědčit je o správnosti a především 

potřebnosti, mít takovou zahradu v srdci naší školy. Proto jsme naše stručné plány nastínili 

rodičům i širší veřejnosti formou článku na našich webových stránkách a v místním 

měsíčníku, viz příloha „Chceme se zapojit“. Oslovili jsme také některé řemeslníky v obci a 

získali jejich souhlas k případné spolupráci. Podrobnou zprávu o našich záměrech, jsme ústní 

i písemnou formou podali zastupitelstvu obce a dostalo se nám jednoznačné podpory k podání 

projektu i slíbené spolupráce ve všech směrech. V případně získání dotace MŽP na náš 

projekt bude naším prvním krokem informovat veřejnost o úspěchu a zveřejnění celého 

popisu projektu v plném rozsahu. V průběhu realizace pak stanovíme zaměstnance, který 

bude psát komentáře na webových stránkách školy a v místním, případně regionálním tisku. 

Bude tak rodiče i žáky a širší veřejnost seznamovat s postupy práce, chválit za vydařenou 

realizaci jednotlivých prvků, zvát účastníky na brigády a hodnotit plnění naplánovaných prací. 

Součástí propagace bude samozřejmě i video dokumentace a fotogalerie k jednotlivým 

činnostem. Závěrem uskutečněného díla by měla být publikovaná kniha jako památka i 

případný návod k realizaci podobných projektů nebo jen inspirace pro jiné školy. 

 

7. MÍRA VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH A RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Pro realizaci projektu naší zahrady využijeme zcela cíleně všech materiálů, jež zůstanou po 

kácení stromů, odběru zeminy, demontáži oplocení a podobně. Kvalitní zemina se při 

úpravách pozemku umístí na plochu, jež zůstane beze změn a využije se na povrchovou 

úpravu, po prosetí na záhony atd. Nepotřebnou sutí zasypeme zčásti jímku před úpravou na 

jezírko. Z pokácených ovocných stromu vytvoříme po odkornění pláty dřeva, které povrchově 

upravíme a využijeme na výzdobu jako vzpomínkové artefakty. Využijeme i stávající kovové 

sloupky plotu na nové oplocení a v neposlední řadě nám poslouží i okolní vzrostlé listnaté 

stromy k umístění ptačích budek dle návrhu. Dále máme vedením obce Markvartice 

přislíbeno dřevo z obecních pozemků, které využijeme ke stavbě nízkého dřevěného oplocení, 

na výrobu laviček, a dalších prvků v zahradě. Kameny různých velikostí musíme přivézt 

z nedalekého lomu v České Kamenici. Jedná se o přírodní pískovce, křemeny a říční kameny, 

jež nás v našem regionu přirozeně obklopují.   

 

 

 



8. ZPŮSOB ÚDRŽBY AREÁLU (následně) 

- údržba se stane plánovanou součástí chodu školy – zařazena bude do ŠVP v rámci výše 

uvedených předmětů a měla by žákům i vyučujícím přinášet radost a výsledky jejich 

hospodaření na pozemku zahrady, bylinky budou zpracovány nejen ve školní jídelně, ale i v 

rámci výuky vaření v naší školní cvičné kuchyni, větší zatravněné plochy poseče pan školník 

ruční kosou a v některých místech křovinořezem, plevel budou odstraňovat žáci v rámci 

pracovních činností, stejně jako novou sadbu bylin a dalších rostlin, pokud bude nutné - pro 

udržitelnost chodu zahrady - provést renovace nátěrů, svoláme brigádu z řad rodičů 

k výpomoci. Pouze kotevní prvky a některé předepsané stavební části budou nové, tak aby 

odpovídaly schválení revizní zprávou. 

 

9. TECHNICKÁ ÚROVEŇ PROJEKTU 

    viz.   příloha č. 4. Textová část projektu       

 příloha č. 5. Nákresy jednotlivých prvků      

 příloha č. 6. Nákres – polohopis a výškopis 

 

10. NÁKLADOVOST PROJEKTU 

     viz. příloha č. 7. Rozpočet projektu. 

 

11. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A JEHO NÁSLEDNÉ UDRŽITELNOSTI  

Na základě předběžného rozpočtu na úpravu školního pozemku a vybudování ekologické 

zahrady jsme došli k přibližné částce 340 000,- Kč, s předpokládanou spoluúčastí zřizovatele 

školy Obecního úřadu Markvartice, ve výši 15% celkové částky. Tento záměr byl také na 

poradě zastupitelstva obce schválen dne 7. 12. 2017. Pokud by došlo ke schválení dotačního 

programu MŽP na náš projekt a v jeho průběhu by došlo k případnému překročení stanovené 

částky na realizaci projektu – především z nepředpokládaných důvodů navýšení cen za 

některé materiály nebo špatného odhadu některých nákladů na dopravu a různé práce, bude 

tento doplatek hrazen z prostředků zřizovatele školy. Další náklady na udržitelnost projektu 

v průběhu jeho užívání budou odhadnuty po dokončení projektu a zahrnuty do provozního 

rozpočtu školy. 

 

 

 

 



POPIS PLÁNOVANÝCH PRVKŮ ZAHRADY 

 

POZOROVATELNA 

Druhů volně žijících ptáků v krajině ubývá. Zejména v případě ptáků zemědělské krajiny je 

úbytek za poslední desetiletí výrazný. U těch činí dokonce 30 %. Mohou za to změny v 

krajině, nevhodné hospodaření a podstatný je také nedostatek vhodných podmínek pro 

hnízdění, což lze sledovat zejména v lidských sídlech a v krajině, výrazněji ovlivněné 

člověkem. Základem úspěšné ochrany takto ubývajících druhů je dostatek informací a rovněž 

zájem dětí, dospělých, celé široké veřejnosti o tuto problematiku. V projektu je navržena 

stavba pozorovatelny, která bude využita žáky školy (i rodiči) k pozorování chování různých 

druhů ptáků na instalovaných krmítkách, budkách a zároveň k pozorování dalších savců 

v okolí pozorovatelny a školy. Získané cenné poznatky a informace budou zaznamenávány, 

zpracovávány a nadále využívány při výuce a zároveň se stanou osvětou pro širokou 

veřejnost.   

 

VODA – vodní rostliny a živočichové v umělé nádrži, systém přepadu vody. 

 

Vytvoříme suché koryto se svodem dešťové vody do jezírka, které vybudujeme ze 

sběrné jímky splaškové vody. Ta je již mnoho let nevyužitá a prochází přes ní jen 

odpadová trubka, kterou svedeme přímo do odpadního řádu mimo jímku. Jímka se pak 

častečně zasype sutí a odpadovou zeminou, jež se využije z úprav stávajících prostor. 

Po udusání necháme jen hloubku 50 – 60 cm, což je vhodné pro vytvoření jezírka 

rozměrů 3 x 2 metry s nezámrznou hloubkou pro ryby. Nutností pro život 

oboživelníků v  ekologické tůňce, bude  vytvoření pozvolně sešikmené plochy, 

alespoň na jednom břehu. Oboživelníkům též vyhovuje, když voda nebude tůňkou 

trvale protékat. Na velkou část okraje jezírka by měla navazovat nejlépe travnatá 

plocha. Vzniklý prostor tůně pokryjeme silnou nepropustnou jezírkovou fólií a 

uchytíme na stranách. Do části okrajů umístíme přirozené kameny jako zábranu 

stékání vody z terénu do jezírka a mezi kameny zasadíme vhodné rostlin. Součástí 

vodní nádrže může být i lávka z neopracovaného dřeva, které nám poskytne obecní 

úřad ze svých zásob. Tato lávka poskytne některým rostlinám a především živočichům 

přirozený stín, v případě trvalého slunečního záření. Suché koryto zhotovíme odrytím 

dobré travnaté zeminy, kterou použijeme při úpravách dalšího pozemku. Koryto 

pokryjeme nepropustnou fólií a navrch nasypeme vrstvu kačírku – drobných křemínků 

a podél koryta opět vytvoříme ráz přirozeného potoka s vyčnívajícími kameny malé i 

objemné velikosti. Mezi nimi porostou vysoké  rákosy i nízké rostliny. Délka koryta 

bude přibližně 15 metrů a odvede přepadovou vodu z nádrže, umístěné pod zemí a 

napňované vodou z děšťového svodu budovy školy. Po naplnění nádrže voda poteče 

suchým korytem do jezírka, které doplní svou hladinu vždy na maximum a odvede 

přebytečnou vodu přepadem do hlavní trubky dešťového svodu, jež jí odvádí do 

potoka Bystrá. Jezírko se stane přirozeným domovištěm obojživelníků, žab i ryb a 



vodního hmyzu, pokvetou zde lekníny různých odrůd a další vodní rostliny, které jej 

ozdobí.   

 

 

VENKOVNÍ UČEBNA 

 

Výstavba proběhne ve svahu asi uprostřed zahrady. Její součástí budou tři půlkruhové 

řady na sezení, tedy pevné lavice osazené dřevěnými sedadly. Ve spodní části 

vybudujeme kameny vydlážděnou plochu o rozměrech 2 x 4 m s kameným 

podstavcem vhodným k využití, coby ohniště a po zakrytí dřevěnou deskou jako velký 

pracovní stůl. V pozadí zakotvíme vedle sebe do země dřevěné sloupky různé 

velikosti. Toto pozadí poslouží jednak jako zástěna a zároveň se stane výstavní stěnou 

pro různé výrobky, sušení bylin a podobně. 

 

BYLINNÉ ARBORETUM 

Bylinné arboretum“ a pokusné pěstírny všeho, co si žáci nižších ročníků sami vypěstují buď 

ze semen nebo z darovaných sazenic, poskytnutých rodiči nebo zainteresovanými dárci z řad 

veřejnosti, vytvoříme v pravé samostatné části, oddělené schodištěm k tělocvičně. Tento 

prostor bude oplocen dřevěným plaňkovým plotem, terén uvnitř prostoru bude srovnán a 

zbaven pařezů z pokácených tújí, vyvýšené záhony pro byliny (pěstírny) budou zhotoveny ze 

silných prken, připevněných na kovových (dřevěných) sloupcích, zapuštěných do země a 

z ekologické fólie, zaručující větší trvanlivost dřevěných stěn záhonů. Okolí každého ze 4 

plánovaných vyvýšených záhonů bude vydlážděno přírodním kamenem, zbytek bude 

zatravněn a udržován křovinořezem jako dosud.   V blízkosti jezírka, po levé straně schodiště, 

bude z kamenů vybudována kamenná spirála, rovněž pro výsadbu různých bylin, o které bude 

pečovat oddělení družiny. Nedaleko od bylinkových záhonů budou umístěny přírodní lavičky 

ze špalků a na půl přeříznutých kmenů z tvrdého dřeva, kde budou žáci sedat při studiu bylin, 

rostlin, či při výtvarné tvorbě, související s bylinkami. Výpěstky budou žáci dále používat při 

přípravě pokrmů v rámci pracovních činností ve školní cvičné kuchyňce. 

 

MOTÝLIŠTĚ 

Cílem našeho snažení v rámci návrhu i realizace zahrady není tvorba anglického trávníku 

s vysázenými okrasnými jehličnany, mulčovací kůrou a plnokvětými vyšlechtěnými kultivary 

rostlin. Chceme zahrádku našich babiček s loukou a planě rostoucími rostlinami v zadním 

cípu zahrady, kde neplánujeme žádný stavební prvek. Potřebujeme v motýlí zahradě vytvořit 

příležitost pro množení různých druhů motýlů i dalšího hmyzu. Životaschopnost jim obstarají 

živné rostliny. Housenky motýlů si vybírají divoké rostliny a zeleninu, jako jsou zelí, 

brukvovité a miříkovité rostliny, bodláky a jetel. K dalším patří pak šeřík, ptačí zob, plicník 

lékařský, hluchavky, smolničky, hadinec a šalvěj, chrastavec, chrpy měsíček a další. 

Vytvoříme motýlí záhon podél opěrné zdi, do kterého výsadbou dalších bobovitých rostlin 

přilákáme různé druky motýlů. Například modrásky, žluťásky, vřetenušky, soumračníky, 



perleťovce, otakárky fenyklové, pestrokřídlece podražcové nebo babočky. Magnetem pro ně 

mohou být vysazené třapatky nachové, dobromysl a levandule. Kromě rostlin vábících 

motýly, zakomponujeme do záhonů výhřevné kameny a pítka. Ta mohou vytvořit žáci 

v keramickém kroužku. Vlastní kompostování nám také pomůže dodávat živiny rostlinám a 

kus trouchnivějícího kmene poskytne útočiště hmyzu. Velkou část výsadby motýlího záhonu 

pojmeme jako trvalkový záhon prérijního typu. Počítáme i s výsadbou motýlího keře, zvaného  

- Buddleja Davidii – komule Davidova, kolem něhož bychom měly zachovat dostatečný 

prostor, aby keř jako solitér optimálně vynikl. Výčet dalších rostlin a podrobný popis 

obsahuje zpracování motýliště vyučující přírodopisu, který je součástí přílohy. Finanční 

náročnost, vytvoření výše uvedeného prvku zahrady, je odvislá od velikosti nakupovaných 

rostlin. Cenu výrazně snížíme nákupem menších rostlin nebo vypěstěním ze semen. V tomto 

směru máme přislíbenu výpomoc od pana Bradny z družební obce Markvartice u Sobotky, 

který nám řadu semen věnuje. 

viz. příloha č. 8. 

 

BROUKOVIŠTĚ 

Naučným cílem vytvoření broukoviště  - domova určeného k osídlení a rozmnožování 

samotářského druhu hmyzu, bude nejen místo k pozorování, ale též vytvoření zdroje potravy 

pro ptactvo, které chceme sledovat z pozorovatelny. Podobně jako u motýliště, vytvoříme 

umělý hmyzí domek, se kterým se některé druhy hmyzu spokojí, ale významnějším bude 

mrtvý strom, poskytující útočiště mnoha dalším druhům hmyzu, jejich rozmnožování a 

přirozenému žití. Postupné osídlování na mrtvém dřevě zahájí dřevokazné houby a hmyz. 

Vzniklé dutiny poskytnou ochranu nejen hmyzu, ale též ještěrkám, myšicím a třeba plchům. 

Součástí broukoviště se stane informační tabule pro žáky i ostatní návštěvníky s podrobným 

popisem druhů hmyzu, ptactva a hub. Aktivity spojené s broukovištěm i motýlištěm se spojí 

s péčí o rostliny, pozorováním živočichů okem i lupou, fotografováním, kresbou, sledováním 

vývoje společenstva, sledováním teplot v souvislosti se světovými stranami, studiem a 

zkoumáním.  

 

VRBOVÁ TÝPÍ 

Odpočinkovým prvkem naší zahrady by se měla stát týpí vyrobená z vrbového proutí. 

Počítáme se třemi týpí odlišných velikostí vhodných pro žáky různých ročníků, která by   

měla poskytnou klid a stín dětem při vykonávání samostatné práce, nebo jen odpočinek mezi 

jednotlivými činnostmi. Zde bychom chtěli navázat spolupráci s panem učitelem z blízké 

málotřídní základní školy v Horní Libchavě. Jeho zkušenosti s pletením větších stavebních 

prvků a výrobků nám pomohou jednak výukově, žáci se poučí a naučí plést z proutí, a 

zároveň se vyrobená stavba stane součástí zahrady a žáci si budou více vážit společně 

vytvořeného díla. Dalším pozitivním přínosem se stane navázání spolupráce s uvedenou 

školou, resp. jejich žáky, kteří do naší zahrady budou moci vstupovat častěji a stanou se i 

pozorovateli ptactva, buď v přímém přenosu, nebo ze záznamu internetovým přenosem. 

Spolupráce mezi školami obohatí a poučí vždy obě strany a může se stát inspirací pro další 

činnosti.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


