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 Příloha č. 3  
Věcné vyhodnocení projektu 

 

Číslo rozhodnutí 0061/2009 

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách 
v roce 2009 

Název projektu Rozvoj výuky EVVO na  ZS Jasanová 

Název právnické osoby Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace, Jasanová 2, 637 00 Brno  

IZO školy 044994290 

 

Náš projekt zahrnoval několik samostatných částí: 

 

1) Vydělávání pedagogického sboru v oblasti EVVO 

V rámci teoretické přípravy projektu absolvoval pedagogický sbor seminář zaměřený na práci s pomůckou „ Krabice 
plná jehličí“, který vedl pracovník ekologického centra Rozmarýnek. Tento seminář byl pedagogům inspirací při 
vytváření programu týdne projektové výuky. 

 

2) Uspořádání týdne projektové výuky 

Během týdne projektové výuky absolvovali žáci školy specializovanou výuku na téma ekosystém les. K vytvoření 
programu bylo vyučujícímu využito pomůcek zapůjčených  z ekologického centra Roymarýnek. V rámci projektového 
týdne vytvořili pedagogové vlastní pracovní listy využitelné i při frontální výuce. 

 

3) Vzdělání koordinátora EVVO 

Mgr. Petra Havlíčková, která je koordinátorem EVVO na naší škole, absolvovala specializační studium potřebné 
k výkonu specializačních činností – školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (MŠMT, 
č.j. 10 197/2005-22) a naplnila tak paragraf 9 vyhlášky č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších úprav. Celé studium mělo dotaci 250 hodin a proběhlo v šesti 
výukových blocích od dubna 2009 do prosince 2009. 

 

4) Vícedenní pobyt  žáků ve středisku ekologické výchovy 

Žáci 7. ročníku absolvovali ekologicky zaměřený vícedenní pobyt ve středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy 
provozované  zájmovým sdružením Toulcův dvůr. Během  pobytu  žáci absolvovali čtyři výukové programy 
a navštívili historické památky hlavního města.  

 

5) Vybavení zahradní učebny pro výuku EVVO 

Zahradní učebna byla vybavena stoly a lavicemi. V budoucnu se plánuje její zastřešení, čímž by se zvýšila její 
využitelnost  v nepříznivém počasí. 

 

6) Vybudování skalky  

Na školním pozemku byla založena bylinná skalka, o kterou se budou  i nadále starat žácí školy v hodinách pracovního 
vyučování. 
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       Projekt byl obohacením výuky jak pro žáky tak i pro pedagogický sbor. Veškeré finanční prostředky byly využity v 
souladu  ze základními parametry Rozvojového programu MŠMT a naše škola se na spolufinancování podílela 20%.  

      Zpráva o výsledcích projektu bude zveřejněna na webových stránkách školy na adrese: www.zsjundrov.cz  
od 25. 1. 2010, zde bude vyvěšena  nejméně po dobu dvou let. 

 

 

Přehled o čerpání dotace v roce 2009 (v Kč) dotace skutečné čerpání 

Neinvestiční výdaje celkem: 80 000,- 100 011,-- 

z toho:-  platy   

       - ostatní osobní náklady (OON) 30 000,-- 30 000,-- 

7) odvody (zdravotní a sociální 
poj.) 

  

             - FKSP   

       - ostatní běžné výdaje celkem (ONIV) 50 000,-- 70 011,-- 

Datum: 31.12.2009  

Jméno a podpis ředitelky/ředitele 

Školy otisk razítka školy 

 

 Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy 
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(1) Listinné formy žádosti se zasílají na adresu: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
 
 
 


