
 

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová 



Program prezentace:   
 
1. Charakteristika školy a projektu  
2. Přípravná fáze 
3. Informace o projektu 
4. Realizace a stavba hřiště 
5. Zapojení žáků do projektu 

6. Zapojení dalších partnerů do projektu 
7. Podpořili nás 

8. Cíle a přínosy 



Jedná se o venkovskou úplnou základní školu 

rodinného charakteru - 180 ţáků, 20 pedagogů, 

MŠ - 2 odd., ŠD, ŠJ. Většina ţáků je 

dojíţdějících z 11 obcí. Ţáci mohou volný čas 

trávit na čerstvém vzduchu v pěkném areálu 

školy. Součástí pozemku je díky úspěšným 

grantům i vznikající školní zahrada a učebna v 

přírodě, kde probíhá výuka pěstitelství. Ve školní 

zahradě je výběh pro kozy kamerunské. 



 Úspěšní jsme byli i v Rozvojovém programu 

MŠMT - Podpora EVVO ve školách. V 

globálních grantech OP VK jsme získali 

podporu jiţ potřetí, velkou měrou i pro 

EVVO. Ţáci tvoří vlastní regionální 

učebnici, učitelé učební materiály, 

realizujeme e-learning (všichni učitelé). V 

minulosti jsme získali finance i z projektu 

„Nalaď se na zelenou“, z projektů týkajících 

se výuky cizích jazyků, či SIPVZ. 



Obec Kravsko vybudovala u školy nové, dětmi i 
širokou veřejností vytouţené, víceúčelové 
sportoviště na místě, kde dříve byly prostory 
pro školní druţinu a volnočasové aktivity dětí 
niţších věkových skupin. Nyní je tedy naším 
cílem vyřešit nedostatek herního místa v 
přírodě pro nejmenší děti. Jelikoţ sportoviště 
je velmi intenzívně vyuţíváno i v odpoledních 
hodinách a o víkendech, bude dětské hřiště 
vítaným prvkem i pro děti, které doprovázejí 
sportující rodiče. 

 



Plánování:  

1. Oslovení místního zastupitelstva - květen  

2. Rozhovory s občany a správcem nového 

sportoviště u školy – květen 2010  

3. Dotazníkové šetření - květen, červen  

4. Výstava dětských prací "Hřiště snů", 

"Moje hřiště" - květen, červen  

5. Informační kampaň - červen-září  

 



Dotazníky 





Realizace a stavba 

Popis 

 

-  Místo pro hřiště 

- Vyměření pozemku 

- Úprava terénu 

- Herní sestava Mája 

- Dodatečné úpravy  

Pokračovat 



Místo pro hřiště 



Vyměření pozemku 



Úprava terénu 



Herní sestava Mája - montáţ 

 





Dodatečné úpravy 

Další foto 



Další foto 





Ţáci se do projektu také sami zapojili. 

 

Vv- malovaní hřiště snů, koláţ, psaní-co 

bych si přál na dětském hřišti, tvorba plakátů 

Ov diskuse a kulaté stoly-škola dnes a škola 

za 10 let 

Rv- péče o dítě, jejich potřeby 

Mv- tvorba dotazníků, propagace projektu, 

fotodokumentace a její zpracování, 

rozhlasové vysílání, školní časopis Budíček 



 

M - rozměření pozemku, práce s 

nákresem, půdorys 

Pč - úprava okolí školy, zaloţení 

stromkové školky, vybudování bylinkové 

spirály, předpěstovávání rostlin do 

záhonků a bylinkové spirály, zaloţení 

záhonů, péče o záhony, vybudování 

hřbitova odpadků a hotelu pro ještěrky, 

péče o ptačí budky, péče o zookoutek s 

kozami kamerunskými 



 
Zapojení dalších partnerů do projektu 

Obec Kravsko 

 
Firma Zemní práce Stehlík 

  
Autodoprava Alexa 

 Firma Pegas 

 
Defita 

pokračovat 

Autodoprava Janík 

Autodoprava Němec 

Autodoprava Červenka 



Podpořili nás 

• Obec Kravsko – vybudování pískoviště a 

terénní úpravy okolí hřiště 

• Firma Zemní práce Stehlík – úprava terénu 

mechanickými stroji a bagrování dopadové 

plochy, výkop pro zavlaţování záhonů 

• Autodoprava Janík – dovoz tvárnic na 

pískoviště 

• Autodoprava Alexa – dovoz písku a štěrku 

• Firma Pegas – textilie na dopadovou plochu 
pokračovat 



Obec Kravsko 

 Obec Kravsko vybudovala pískoviště a 

zajistila terénní úpravy okolí hřiště 

zpět 



Firma Zemní práce Stehlík 

 Úprava terénu mechanickými stroji, 

bagrování dopadové plochy a výkop pro 

zavlaţování záhonů 

zpět 



Autodoprava Janík 

 Dovoz tvárnic na pískoviště 

zpět 



Autodoprava Alexa 

 Dovoz písku a štěrku 

zpět 



Firma Pegas 

 Textilie na dopadovou plochu a pískoviště 

zpět 



Defita 

 Herní sestava Mája – prolézačková sestava 
s klouzačkou, šplhací stěnou, ţebříkem a 
dvěma houpačkami 

 

zpět 



Problémy 

Při dovozu kačírku, došlo k poškození chodníku u 

MŠ 



Cíle a přínosy projektu 

 

 Pro místní komunitu 

 

 Pro ţivotní prostředí v obci 

 

 Pro výuku 



Pro místní komunitu 

Vzhledem k blízkosti nového víceúčelového velmi 
hojně vyuţívaného sportoviště předpokládáme 
nové moţnosti pro rodiče a děti. Výstavba má 
velký dopad na širokou veřejnost a pomáhá 
škole ucelit prostory pro výchovu a vzdělávání 
dětí. Podle jiţ vyplněných dotazníků, anket a 
malovaných přání dětí je vyuţití tohoto prostoru 
pro dřevěnou sestavu a pískoviště ideální. 
Prostor vyuţívají nejen děti školy, školní druţiny 
a MŠ, ale i rodiče s dětmi při návštěvě školního 
hřiště.  



 Pro ţivotní prostředí v obci 

 
Nové hřiště je v klidné zóně, ohraničeno vzrostlými 

stromy včetně sekvojovců, naproti kraveckému 

zámeckému parku. Hřiště se nachází v těsné 

blízkosti učebny v přírodě. Vznikl tak krásný, 

esteticky upravený, zelený koutek. Ten slouţí v 

rámci environmentální výchovy pro setkávání 

dětí nejen ze školy a školky, ale pro všechny, se 

kterými škola spolupracuje. Škola přispěla k 

udrţitelnému rozvoji obce. 



Pro výuku 

 
  Škola vytvořila společně se ţáky a 

veřejností něco, co prospívá lidem i 

ţivotnímu prostředí. Ţáky jsme zapojili do 

všech fází přípravy projektového záměru a 

podporujeme jejich schopnost komunikace 

a spolupráce, tolerance k jiným názorům. 













Autodoprava Červenka 



Konečná podoba hřiště 

Herní sestava Mája 

Pískoviště 

Posezení pro dospělé i děti 

Úprava zeleně a okolí 





Vyuţití ve výuce 





KONEC 


