
  Příloha č . 2  

1/39                                                        

Popis realizace projektu1 

Podporovaná aktivita c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol 

a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním 

prostředí 

Úprava „Země“ dětem2 

1 Stručné představení projektu 

Spolek Země se již ze své podstaty zaměřuje na environmentální výchovu (dále jen EVVO) 

dětí i jejich rodičů. Vzhledem ke svému poslání, stavu zázemí a potřeb dětí si dovolujeme 

zažádat o dotaci na pořízení nových venkovních prvků, příspěvek na EVVO vzdělání 

a zakoupení drobného edukativního materiálu. Jedná se o vylepšení prostor areálu ve formě 

vytvoření subtilního zastřešeného zázemí u stávajících staveb sloužících k výuce a k obsluze, 

doplnění „outdoorové“ rukodělné dílny, projekt Zahrada Země (jedlé keře, záhony atd.), 

vzdělání a pořízení prvků sloužících k EVVO výchově ve formě literatury a dalších materiálů.  

 

2 Předkladatel projektu 

Země, spolek 

Sídlo: Na Kopanině č. ev. 181, Řevnice, 252 30 

Adresa: Sportovní 3553, Řevnice, 252 30 

IČO: 22847901 

Statutární zástupce: Eliška Kašparová 

Kontaktní osoba: Mgr. Nora Koubová 

tel: 736 751 012 

  

                                                 
1 Průvodní text obsažený v každém z textových polí Žadatel nahradí v souladu s instrukcemi. Velikost textových polí 

může Žadatel dle potřeby měnit.  
2 Název projektu musí být shodný s názvem uvedeným ve formuláři Žádosti 
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3 Podrobné informace o projektu 

Projekt  bude financován z úspor spolku Země, které jsou uloženy na bankovním účtu a jejich 

výše bude doložena aktuálním výpisem. V následujících letech bude údržba areálu součástí 

pravidelných brigád pro rodiče a členy spolku, současně se počítá s vložením vlastních 

prostředků na údržbu. 

Výčet nákladů na pořízení vybavení je v přehledné tabulce v závěru popisu projektu. Ceny bez 

DPH jsou zaokrouhleny na celá čísla a jejich výše jsou v místě i čase obvyklé. 

3.1 Areál dětem – zlepšení prostor pro výuku 

3.1.1 Nové opláštění jurty (7m2) 

Jedná se o nové opláštění na jurtu sloužící výchově školních a předškolních dětí.  V tomto 

prostředí mají děti uložené učební pomůcky, slouží k edukaci „uvnitř“, jsou zde stolky, židličky 

a nábytek sloužící k uložení pracovních materiálů. V jurtě probíhají mimo běžné výuky 

participační schůzky s rodiči, dětský parlament, semináře a školení. Vzhledem k danému 

opotřebení pláště jurty, která byla zakoupena z vlastních prostředků spolku Země na samém 

počátku fungování v roce 2009, je nutné opláštění vyměnit. V případě výměny bude jurta 

moci dál sloužit k edukaci cílové skupině, v první řadě předškolnímu a školnímu vzdělávání 

v rámci výuky. 

Jurta byla zakoupena v roce 2009 z „druhé ruky“ a přivezena ze Španělska. I přes pravidelnou 

údržbu odpovídajícím nátěrem (impregnací), je již její momentální stav velmi nevyhovující. 

I přes četné opravy rámci brigád pro rodiče, i po odborných úpravách experty již opláštění 

nevyhovuje podmínkám potřebným k náležité EVVO výchově a vnitřnímu pobytu dětí. 

Bylo již naplánováno zakoupení nového opláštění, bohužel pro jeho vysokou pořizovací cenu 

nebylo zatím pořízeno.  

Popis materiálu 

Materiál – plachtovina, bavlna + polyester v gramáži 500 g s vodoodpudivou 

a protiplísňovou úpravou a vetkanou vazbou ripstop. Pro větší odolnost proti vodě bude nad 

izolací dána ještě jedna vrstva pojistné paropropustné folie. Jako pohledová vnitřní plachta 

bude použita impregnovaná bavlna v gramáži 200 g v bílé barvě. Další možností je vnější 

umělá plachtovina s akrylátovým zátěrem. Ta je dražší, ale více odolná proti hnilobě. 
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Opláštění, střecha, boky a dvě „čepice“ v základní verzi přírodní verzi. Ceny jsou uvedeny 

s i montáží, a jsou v místě a času obvyklé. 

U přírodní tkaniny je v ceně i pojistná folie. 

Plánek: 
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Stávající jurta: 
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Detail stávajícího opláštění: 

 

V případě poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) bude nové 

opláštění zakoupeno z finančních rezerv spolku Země, a následně, po předložení všech 

potřebných dokumentů bude zažádáno o proplacení uznatelných výdajů. V tomto případě je 

spolek Země schopen opláštění zálohově uhradit. 

Co se týče dalšího financování následné údržby, zde se bude postupovat jako u ostatních 

komodit spolku. Opláštění bude pravidelně impregnováno v rámci společných prací a brigád 

a tím se prodlouží jeho životnost a bude i nadále sloužit činnosti spolku k edukaci dětí. 

Údržba a drobné opravy jsou vždy naplánovány na společné brigády rodičů a dětí. 

V tomto případě je s participací dětí vzhledem k bezpečnosti (jak při instalaci či impregnaci) 

počítáno pouze při pomocných pracích, jako je vyklízení jurty před realizací nového opláštění, 

úklid a následné stěhování věcí zpět do jurty. Avšak samotná realizace bude provedena 

odborně, pod vedením experta. S participací rodičů se zde počítá při renovaci konstrukce 

a následném umístění samotného pláště na opravenou konstrukci. 
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3.1.2 Projekt ZAHRADA ZEMĚ  
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3.1.2.1 Výstavba vyvýšených záhonů, zemina do záhonů, osivo a sazenice na osázení. 

Země klade, ve svém celoročním vzdělávacím environmentálním plánu důraz na poznávání 

životního prostředí lidí, zvířat i rostlin. Pro děti vytváří takové prostředí, aby si mohly 

uvědomit, jak nezbytné je zachovávání podmínek pro život. 

Zahradu vnímáme jako prostor, který dokáží děti obsáhnout a přitom se v něm mohou 

mnoho naučit. Hlavně při pozorování všech jevů a dějů, v bezprostředním kontaktu 

o vztazích, vazbách a zákonitostech přírody. Možnost péče o půdu, sledování růstu rostlin, 

úcta a schopnost hospodaření s přírodními zdroji vnímáme jako nedílnou součást lesní 

pedagogiky. 

Ve školním roce 2016/ 2017 jsme na pozemku, který využívá spolek Země zkušebně 

svépomocně vybudovali několik vyvýšených záhonů, zavezli je zeminou a oseli či osázeli 

sezonní zeleninou (např. ředkvičky, hrách, brambory) a bylinami. Na přípravě záhonů se 

podíleli v rámci pravidelné brigády děti, průvodci školy a školky a rodiče dětí. Děti pak 

o záhony pod vedením průvodců pečovali po celé vegetační období pod lektorkou Petrou 

Kasovou. 

Pilotní projekt se velmi osvědčil a zdařil. O budování záhonů byl ze strany rodičů zájem větší, 

než jsme mohli využít a děti byli možností předpěstování sazenic, péče o rostliny, jejich 

pozorování i sklizní nadšeni. 

Máme zájem o rozšíření pěstitelských ploch, které nám umožní pestřejší výběr plodin 

a možnost. 

V případě získání dotace usilujeme o trvanlivější a kvalitnější konstrukci vyvýšených záhonů. 

Tento způsob pěstování je v našich podmínkách vhodnější hned ze dvou důvodů. V první 

řadě nevhodná půda pro pěstování na pozemku a pro dále snadnější obslužnost záhonků 

pro děti. 

Plánujeme vybudování 6 vyvýšených záhonů, které budou sestavené z dřevěných 

modřínových fošen a akátových kůlů. Záhony budou ošetřeny proti hnilobě opálením. 

Materiál na záhony připraví truhlářská dílna pod vedením truhláře, který v rámci výuky zapojí 

děti do participace dle jejich možností a bezpečnosti práce. 

Velikost jednoho záhonu bude 80 x 150 x 50 cm. Na jejich sestavení se budou dále již podílet 

rodiče dětí na předem plánovaných brigádách, které spolek pravidelně vyhlašuje. Taktéž na 

založení záhonů zeminou. 
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Materiál na záhony je zcela ekologický. Zemina bude objednána v některé z nejbližších 

kompostáren, aby byli podpořeni místní služby. 

Zahrada bude k dispozici dětem školy a školky spolku Země a návštěvníkům z řad školek 

a 1. stupně ZŠ, kteří přijdou na připravené výukové programy například: „O hlíně“, „Jak krtek 

ke kalhotkám přišel“, „Kuřátko a obilí“, atd. 

O záhony bude pečovat pověřený průvodce se školkovými a školními dětmi (1.– 4. třída), 

každý dle svých možností. Zahrada bude přirozenou součástí spolku Země a děti se budou 

těšit na bohatou sklizeň. 

Peče bude probíhat v souladu s ekologickým hospodařením – bez použití umělých hnojiv, 

pesticidů a rašeliny. 

Zároveň bude edukace založena na principech „přírodní zahrady“, inspirována publikace „Jak 

proměnit zahradu“ či „Živá zahrada“, tak aby děti měly možnost získat kladný vztah k práci na 

zahradě bez nadměrného pletí a okopávání záhonů. V této zahradě také vzniká výrazně lepší 

prostor pro pozorování rostlin a zvířat. 

Záhony začneme využívat dle daného vegetačního období, ve které budou záhony 

zbudovány, jejich provoz bude vyžadovat minimální pravidelnou údržbu a to v případě 

hniloby některé z fošen její výměna, což bude konstrukce záhonů umožňovat. 

Trvanlivost konstrukce záhonů odhadujeme na 10 let. 

S dětmi budeme na zahradě pracovat podle metodického plánu „Učíme se v zahradě“. 

Jaro – příprava záhonů, sestavení osevního plánu, výběr vhodných semen, předpěstování 

vlastních sazenic, nákup sazenic, výsev – děti se průběžně dozvědí informace o rostlinných 

druzích, naučí práci s nářadím, procvičí hrubou i jemnou motoriku. 

Léto – péče o záhony, mulčování přírodními materiály, zalévání – děti si v tomto období 

budou moci upevnit vědomí o potřebě a možnostech vhodné a nezbytné péče o rostliny, 

možnostech způsobu pěstování rostlin a v neposlední řadě ochraně přírodních zdrojů, při 

zalévání dešťovou vodou. 

Podzim – sklizeň, zpracování úrody, osetí záhonů zeleným hnojivem, hnojení kompostem – 

děti se dočkají zasloužené odměny v podobě úrody, je možné uspořádat i malou slavnost 

s účastí rodičů 
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Zima – údržba nářadí, uskladnění vlastních semínek, péče o kompost, výroba krmítek pro 

ptáky a jejich pravidelné krmení, včetně práce s atlasem – děti získají reálnou představu 

o cykličnosti dění v přírodě 

Ve školním roce 2016/ 2017 jsme spolupracovali s Gengel o.p.s., v této spolupráci hodláme 

pokračovat také ve smyslu přenechávání semen z vypěstovaných rostlin dalším školským 

a předškolním zařízením. Na osázení záhonů budou požity staré krajové i méně obvyklé 

odrůdy zeleniny, obilí, luštěnin. Většina dětí navštěvující výuku ve spolku Země žije ve městě, 

bez možnosti dlouhodobého a uceleného kontaktu s pěstováním a péčí o zahradu, ve které je 

zachována přirozená biodiverzita rostlin a živočichů, našim cílem je, aby děti měli možnost 

sledovat přirozený cyklus ve volné přírodě, ale i kulturních plodin. 

Nákres vyvýšených záhonů 

 

 
 

Garantem projektu je Petra Kasová absolvent ročního vzdělávání pedagogů „Pečujeme 

s dětmi nejen o školní zahradu“, který realizovala Chaloupky o.p.s. 

3.1.2.2 Osázení části pozemku „jedlými keři“ 

Pozemek, který využívá spolek Země se nachází na rozmezí zástavby a lesa, jeden z jeho 

okrajů je mírný svah, na kterém volně rostou náletové keře, zejména ostružiny. Plánujeme 

tento přirozený porost rozšířit o takzvané „jedlé keře“ a ovocné stromy. Například právě 

ostružiny zahradní, maliník obecný, rakytníky řešetlákovité, růže svraskalé, zimolezy 

kamčatské, kdouloně obecné, aronie, meruzalky červené a černé, meruzalku srstku. 

Z ovocných stromů jabloně a višně. 

Výsadbou chceme podpořit druhovou rozmanitost a bohatství původní zahrady. Která, jak 

předpokládáme, přiláká ptáky a drobné živočichy do blízkosti Země a tím zvýší možnost je 



  Příloha č . 2  

10/39                                                        

s dětmi pozorovat. Dá se tento projekt nazvat environmentální výchovou v praxi. Keře 

a stromy tak budou sloužit zvířatům jako úkryt a dětem umožní vidět růst rostlin, podílet se 

na péči o ně a v neposlední řadě dojde k ochutnávání známých i méně známých plodin. 

Děti (a při brigádách i rodiče) se budou podílet na samotném osázení a následné potřebné 

péči o keře a rostliny. Tento záměr je názornou ukázkou edukace environmentální výchovy 

v přímém přenosu s participací dětí samotných. 

Osázením a péčí si děti sami nejlépe prověří, jak funguje péče o plodiny v návaznosti na 

výukový program, jak starost o ně souvisí s chodem ročního období, a jak je třeba dbát na 

pravidelnou péči a údržbu. Děti se tak učí, že pokud nám má příroda dávat své plody, je třeba 

jí věnovat náležitou pozornost. 

V následujících letech se bude spolek Země sám starat o keře a rostliny ze svých vlastních 

prostředků. Jedná se mimo jiné o hnojení, a v rámci ročních období o nutnou vegetační 

údržbu. 

Obrázek keřů umístěných na pozemku: 

 

Garantem projektu je Petra Kasová absolvent ročního vzdělávání pedagogů „Pečujeme 

s dětmi nejen o školní zahradu“, který realizovala Chaloupky o.p.s. 
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3.1.2.3 Kompost 

Ekovýchova v praxi, aneb kam s biologickými odpady a jak je to vlastně s kompostováním? 

I tak by se dalo nazvat nutné rozšíření „kompostovacího“ místa na území spolku Země. 

V současné době spolek disponuje malým, zahradním plastovým kompostérem. Ten však 

začíná být nedostačující. V rámci výuky děti vytrhávají plevel, na pozemku se pravidelně seká 

tráva, a i po dětských jejich svačinách zůstávají biologické zbytky. V rámci EVVO se děti učí jak 

zacházet s biologickými odpady, co na kompost, vzhledem k následnému použití na 

záhonech, patří a co nikoliv. Celé kompostování tak krásně zapadá do environmentální 

výchovy, kdy se dětem vysvětluje, jak například žížaly přemění biologický odpad na ornou 

půdu. Děti se dozví ve výukovém programu co je kompostování a „bio“ odpad.  

Co se týče pořízení samotného kompostéru, zde budeme volit koupi hotového výrobku. A to 

vzhledem k finančnímu hledisku. V rámci dětské truhlářské dílny děti dřevěný kompostér pod 

vedením pedagoga postaví dle návodu. 

Třídění odpadu je samozřejmou součástí provozu spolku Země, kde jsou na odpad umístěny 

barevné tašky korespondující s barvami kontejnerů na tříděný odpad. 

Děti se tak krásně učí třídění odpadu v přirozeném prostředí. 

3.1.3 Lesní dílna na Zemi  EVVO na rukodělné práce a její vybavení  

Tato dílna rozšíří nabídku Ekocentra na území spolku Země pro všechny cílové skupiny 

návštěvníků včetně dětí i dospělých, kteří nenavštěvují nabízené aktivity spolku Země.  

Umožní dětem i dospělým tvorbu výrobků z přírodních materiálů, navíc ve venkovním 

prostředí. Děti Země dostaly od „Ježíška“ velký dřevěný ponk pro rukodělné činnosti- Bohužel 

na pozemku Země není žádný zastřešený prostor, kam by se dal ponk umístit a splňoval tak 

své požadavky na použití. Do jurt to pro svoji prašnost při práci není možné, a na zastřešené 

terase (kde momentálně stojí, aby nebyl vystaven povětrnostním podmínkám) je jeho 

umístění nevhodné.  

Dílna bude používána v rámci environmentálního vzdělávacího programu, ale nejen pro děti 

Země, ale pro všechny návštěvníky, kteří projeví zájem o naše nabízené aktivity. 

Co se týče vzdělávacího programu, zde je nabízen program rukodělných prací, při kterých se 

budou vyrábět například výše zmíněné záhony, ale také bude sloužit pro drobné úpravy. Děti 

se tak učí recyklaci materiálů, a také fakt, že většinu věcí lze opravit.  
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Co se týče plánování, plány přiložené k tomuto projektu byly zhotoveny nadšenými rodiči 

dětí docházejících do spolku Země.  Pomocných rukou bude zapotřebí i při stavbě samotné 

Lesní dílny. S tím se počítá opět v rámci brigády s rodiči. Vzhledem k velmi příznivému 

časovému plánování a si můžeme dovolit práci rozložit do více časových úseků a tím práci 

dobrovolníků krásně rozložit. 

Co se týče samotné stavby a údržby, zde je kladen na velmi jednoduchý a subtilní „přístavek“, 

neboli spíše zastřešení, které bude celkem bezúdržbové. Natírání dřevěných konstrukcí je 

běžnou součástí pravidelné údržby všech dřevěných ploch spolku Země, nebude tomu jinak 

ani v tomto případě. 

Součástí Lesní dílny budou k police pro uložení materiálu. 

Zastřešená Lesní dílna může sloužit k environmentální výuce, bez věčného svlékání 

a obouvání, což je obzvlášť v zimním období náročné pro všechny zúčastněné a přinese při 

plánování EVVO výuky velké zjednodušení pro pedagogy. 
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3.1.3.1 Vybavení a nářadí Lesní dílny 

Pro zajištění péče o zahradu a také při rukodělné environmentální výchově nám chybí 

pracovní nářadí pro děti i dospělé. Jedná se: 

a) zahradní náčiní jako jsou zahradní kolečko, rýč, malé motyčky, přesazovací lopatky 

a konvice na zalévání v různých velikostech. 

b) nářadí potřebné ke kultivaci a péči o prostory Země, bude sloužit jak k výuce dětí, tak jako 

potřebné náčiní pro pedagogy a rodiče při nutné údržbě areálu sloužícího k pobytu 

a výuce dětí. 

Děti se při práci na zahradě naučí bezpečně pracovat s pracovním nářadím a jeho pravidelnou 

údržbou vztahu k materiálním hodnotám. Nářadí bude uloženo na předem určeném suchém 

místě a bude o něj pravidelně pečováno, aby byla prodloužena jeho trvanlivost. 

Používání nářadí je nedílnou součástí péče o rostliny a zázemí. Bohužel spolek Země nemá 

své vlastní finanční prostředky na zakoupení kvalitního náčiní, a tak jsou k údržbě zázemí 

používány soukromé prvky, což není zcela žádoucí. Spolek Země by měl mít vlastní nářadí, 

aby nebyl v rámci výuky závislý na zapůjčení. 

V rámci výuky se děti budou učit, jak správně pečovat o potřebné náčiní, a jak s ním zacházet. 

Samozřejmostí je dodržování bezpečnosti práce a všech ostatních podmínek při práci s dětmi. 

Nákup pracovních a ochranných pomůcek je potřebný v návaznosti na probíhající výuku. 

3.1.4 Zastřešené zádveří jurt 

Spolek Země vlastní dvě jurty. Jednu starší, zakoupenou z vlastních prostředků. A druhou 

téměř novou, velkou, která byla financována ze spolufinancovaného projektu „Zázemí LMŠ 

Země Ze-mě“ Operačního programu Životní prostředí, akce č. 15245537. Ta slouží denně jako 

zázemí dětí. 

„Velká“ jurta, která slouží také k pro pořádání pravidelných divadelních (a zároveň výukových) 

představeních pro děti (1x měsíc), které jsou otevřeny i ostatním subjektů pečující o děti, 

a které divadelní představení pravidelně navštěvují. Jedná se jak o spřátelené lesní kluby, 

Mateřské školky v okolí, ale také o pedagogické subjekty sídlící v městě Řevnice. 

Dále se ve „velké“ jurtě pořádají semináře, kurzy první pomoci pro pedagogy Země 

a veřejnost, pravidelné rodičovské schůzky. 
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Je nutno podotknout, že spolek Země má nyní 65 svěřenců. Docházka dětí je rovnoměrně 

rozložena do několika skupinek, přičemž na 1 dospělého náleží maximálně 8 dětí. A to 

počítáme pouze děti navštěvující spolek Země bez přítomnosti rodičů, tedy lesní klub 

a komunitní školu. Dále musíme počítat se stále se rozrůstající „klubíčkovou“ skupinkou, která 

navštěvuje pravidelně své „Klubíčko“, a to každý čtvrtek. Z těchto „klubíčkových“ dětí se 

rekrutují následní „školkáčci“, kteří po přirozené adaptaci začnou po čase navštěvovat školku 

sami, bez rodičů. 

V jurtách jsou umístěny kromě edukativního náčiní, literatury a výtvarných potřeb pro 

nejmenší a školu také kapsáře jednotlivých děti. A z toho důvodu nezbývá již mnoho místa na 

uložení svršků, odložení obuvi v případě výuky vevnitř, nemluvě o odkládání svršků a obuvi 

v případě „dospělých“ návštěvníků či při pravidelných schůzkách s rodiči. Vystavení „předsíně“ 

uvnitř jurt by ubralo prostoru našich svěřenců na úkor kvality výuky. Navíc pozemek se 

nachází pod lesem, je často velmi rozbahněn. A nošení blátivých bot je velmi nežádoucí 

a nehygienické. Malé děti se nemohou zout venku a přejít opatrně dovnitř, je to pro ně 

náročné. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že obě jurty, i přes svoji velikost, jsou hodně vytížené 

a potřebovaly by k sobě lehké zázemí v podobě vyvýšené podlahy a zastřešení. Zastřešení by 

sloužilo k odkládání bot a svršků, a tím se (i hygienicky) oddělí venkovní a vnitřní prostory. 

Tím vznikne větší prostor v jurtách pro pohybové, výtvarné a jiné vzdělávací aktivity sloužící 

k environmentální výuce dětí i dospělých. Také zde bude větší prostor pro odpočinkové 

aktivity, které malé děti také potřebují. 

Samotné zastřešené zádveří jurt s ochozem se bude montovat při společné brigádě rodičů 

a děti spolku Země, pod vedením odborného tesaře s ohledem na bezpečnost všech 

zúčastněných. Na výrobu tohoto žádoucího doplnění zázemí bude použito taktéž náčiní 

popsané v předchozím odstavci a nářadí sloužící k výuce environmentální výchovy. 

Zádveří jurt bude koncipováno jako lehký doplněk jurt bez základů, plně demontovatelný. 

Kvalitní dřevěné a kovové pororošty budou umístěny v poměru potřebnosti a v bezprostřední 

blízkosti hlavního vchodu, a budou tak dělat přirozené zádveří při vstupu do učebny. Funkce 

kovového pororoštu bude hlavně „očišťovací od bahna“, zato na dřevěném roštu již budou 

zhotoveny v Lesní dílně botníkové police a věšáky na odložené oděvy. Podlaha ochozu bude 

položena na roštu, který bude umístěn na kovových patkách. Jako opěrné sloupky bude 

použito přírodního materiálu dřeva, na zastřešení se použije lehké zastřešení ve formě 

polykarbonátu a rákosu. Polykarbonát (světlopropustný) bude dělat i jednu boční stěnu, 
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na které budou také umístěny háčky a věšáky na oděvy. Polykarbonát byl zvolen vzhledem 

ke své světelné propustnosti, s možností mírného zastínění rákosem. 

Velké předjurtí  

 

Malé předjurtí 

 

Zádveří  jurt bude přínosem všem návštěvníkům spolu Země, obzvlášť v zimním období. 
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3.1.5 Lesní vzdělání – EVVO edukace   

3.1.5.1 Knižní a výukové materiály pro děti i průvodce 

Budou používány v rámci lesní školky a školy dopoledních i v odpoledních hodinách. V době, 

kdy mají děti klidový stav a soustředí se buď na tematické vyprávění, nebo pohádku. V této 

chvíli budou využity zakoupené tituly pro předškolní děti vztahující se k ochraně přírody nebo 

k seznamování se s ní.  

Děti starší 6 let (škola) budou využívat knižní učební materiál během celodenní výuky. 

 Tematické klíče a atlasy 

 Pracovní listy pro předškolní a školní výuku od Ekocentra Lipka 

 Vzdělávací publikace 

Výše vyjmenovaný edukativní materiál je velmi potřebný při výuce EVVO. Napomáhá dětem i 

pedagogům lépe porozumět probírané látce. V knihovně spolku Země chybí edukativní 

literatura z nakladatelství Grada, Portál a Dharmagaia apod. 

Při práci s dětmi využíváme pracovní listy z organizací zaměřených na environmentální 

výchovu dětí. Například Chaloupky o.p.s., Záhony pro školky (nakladatelství Svojtka). 

Literatura bude zapůjčována průvodcům spolku Země v rámci „výpůjčního systému“. 

3.1.5.2 Knihovna na literaturu 

Knihovnička EVVO Země – rádi bychom do jurty pro předškolní výchovu zakoupili 

knihovničku pro potřebný materiál. Vybrali jsme osvědčený, dřevěný, policový, bez-údržbový 

systém IVAR. 

3.1.5.3 Vzdělávání  

Kurz 1. pomoci IPRK BABY 

Spolek Země pořádá vždy pravidelně 1x za dva roky, ve spolupráci s odbornou organizací 

IPRK Baby jednodenní kurz první pomoci. Ten je zaměřený přímo na pobyt s dětmi v přírodě. 

(více zde: http://www.zemezeme.cz/2016/09/01/zazitkovy-kurz-prvni-pomoci-iprk-pro-lesni-

skolku-zeme-v-revnicich/). 

Kurzu se účastní jak průvodci, tak v případě zájmu i rodiče dětí Země. V případě volných míst 

je nabízen dalším subjektům typu „lesní MŠ“ a široké veřejnosti. 
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Hlavní náplň tohoto kurzu tvoří první pomoc u dětí v situacích, kdy pouhé zavolaní záchranky 

nestačí, ale došlo i na mnohá témata z první pomoci u dospělých. Kurz byl veden v duchu 

zážitkové formy výuky, a tak se místo sezení a poslouchání hodně nacvičovalo a zachraňovalo 

pod širým nebem. 

Jak probíhal kurz v lesní školce Země v Řevnicích v roce 2017? 

Po úvodním představovacím kolečku u na účastníky čekala úvodní simulace, v rámci které 

každý z nich nalezl v okolí jurty zraněného pacienta v bezvědomí. 

Na tuto „rozcvičku“ plynule navázalo seznámení s univerzálním postupem „6 Z“ a po 

rozdělení do čtyř menších týmů čekal účastníky praktický nácvik přístupu k bezvědomému – 

uvolnění dýchacích cest, volání záchranky i ukázka resuscitace dítěte dle současných 

doporučení Evropské resuscitační rady. 

Další „kolotoč“ čtyř stanovišť pod vedením lektorů IPRK zahrnoval opět hlavně praktické 

nácviky a simulace. Zatímco na jednom stanovišti skupinky řešily případ rodiče s bolestí na 

hrudi, která přešla v jeho kolaps a následnou 15 minutovou resuscitaci figuríny, na dalším 

stanovišti se resuscitovaly děti. Další dvě stanoviště patřila první pomoci při dušení 

a simulacím zaměřeným na manipulaci s bezvědomým. 

Odpolední program kurzu byl naplněn tématy na přání, kdy účastníci kurzu rozebírali 

s přítomnou záchranářkou všechny možné (i nemožné) stavy a úrazy a paralelně se vydávali 

řešit čtveřici různých simulací, tedy v podstatě cvičných zásahů, kde zraněné představovali 

věrně namaskovaní figuranti a přítomný lektor IPRK jim posléze k akci dával zpětnou vazbu. 

Účastníci tak měli jedinečnou možnost vyzkoušet si nanečisto svoje reakce při masivním 

krvácení, záchvatu křečí, pádu ze stromu aj. Třešničkou na dortu byla simulace se zaměřením 

na požární ochranu, kde nechyběl skutečný oheň, kouř, závažné popáleniny ani otrava 

kouřem. Tato akce byla do kurzu zařazena s ohledem na nedávný požár v lesní školce. 

Po rozebrání všech témat na přání a závěrečných dotazů následovalo předání certifikátů 

absolventům kurzu a krátce po 17. hodině jsme všichni mohli vyrazit domů s dobrým pocitem 

ze smysluplně stráveného dne. 
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Tento kurz je jeden z nejlepších, které se na trhu nabízejí. Je velmi žádaný i přes svoji 

vysokou cenu. 

Další vzdělávací kurzy od Asociace lesních mateřských školek – potřebné pro průvodce 

pro kvalitnější práci s dětmi 

3.1.6 Potřeby pro děti k  EVVO výuce 

Lis na herbář 

Přenosný lis, perfektní na výuku environmentální výchovy „za pochodu“. Děti jej využívají 

přímo při svém putování přírodou, či ve venkovním areálu. Zde odpadá problém 

s přenášením rostlin připravených k lisování, které se většinou během cesty pomačkají a zničí. 

Používá se na lisování jedné nebo většího počtu rostlin najednou a nebo při výtvarné 

výchově. 

Pokud si lis vezmete sebou (je lehký a skladný), můžete lisovat rostliny hned na místě. 

Rostliny vám cestou zpět nezvadnou a po vylisování vypadají mnohem lépe. 
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Bílá popisová magnetická tabule + fixy  

 Magnetická tabule s možností pokreslení fixem, hliníkové obložení. Tato tabule bude sloužit 

dětem v jurtě pro potřebnou výuku, tak jako v téměř každém předškolním či školním zařízení. 

  
Kompasy a buzoly 

K čemu jsou dětem kompasy a buzoly? 

 děti se budou učit určit a vysvětlit polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke 

krajině a státu 

 dále určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného pohybu 

 rozlišovat mezi náčrty a plány a základními typy map, vyhledávat jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách 

 vyhledávat hledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a 

kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního a vlastnického 

V neposlední řadě se děti naučí se orientovat v prostoru bez mobilních telefonů a jiných 

digitálních pomůcek i v případě, kdy nejsou napojeni na wi-fi a nemají k dispozici elektřinu. 

Mikroskopy – vzhledem k environmentálnímu vzdělávání již i předškolních dětí je přínosná 

jak výuka hrou, tak i ukázka toho, o čem se děti učí. V případě mikroskopu si děti mohou 

ukazovat jak přírodní zajímavosti, tak se vzdělávat např. v rámci biologie či chemie. 

Akvarely waldorfského typu, didaktické a výtvarné potřeby (lupy, podložky pro práci 

v terénu, pravítka, nůžky, lepenky, děrovačky, čtvrtky, výtvarné pomůcky...) – jsou určeny pro 

všechny děti docházející do dětského klubu. Výtvarné vyjádření je v dětech navštěvujících 
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dětský klub aktivně podporováno. V dětském klubu pracuje několik průvodců, kteří se sami 

věnují uměleckým aktivitám. Během výtvarné práce se děti zklidňují a věnují se vlastní 

samostatné práci. Díky tomu se pak mohou i lépe soustředit na školní výklad či na informace 

průvodců. Děti jsou při práci s pomůckami vedeny také k tomu, aby se o ně staraly, uvedly je 

do původního stavu a uvědomovaly si tak jejich hodnotu. 

3.2 Environmentální vzdělávací program 

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a její propojení s využívání 

stávajícího i budoucího areálu: 

Spolek Země vzniknul jako jeden z prvních lesních klubů pro děti na území České republiky. 

Činnost spolku byla zahájena v roce 2009, v té době fungovala pouze Zelená školka u Liberce. 

Ta spolu s komunitní lesní školkou v blízkosti Vídně poskytla cenné rady a inspiraci 

v počátcích našeho fungování. 

Hlavním naším záměrem je, aby děti od útlého věku byly zodpovědné vůči celé své bytosti, 

svému tělu a svým přirozeným potřebám, vůči druhým lidem a vůči přírodě a Zemi. Proto byla 

školka pojmenována Země. 

V současné době spolupracuje je spolek Země právoplatným členem Asociací Lesních 

mateřských škol v ČR. Lektorujeme pro ně sebezkušenostní dílny v rámci vzdělávacího bloku 

„Školka blízká přírodě“, máme na starosti témata: péče o sebe v praxi průvodce lesních 

mateřských škol (obsahem vzdělávacího bloku je získání takové zkušenosti, která vede 

k vědomé péči o vlastní potřeby, díky čemuž se mohu stát zodpovědným obyvatelem planety 

Země). 

Poslání LMŠ Země Ze-Mě 

Hlavní ideou spolku Země je komunitní prostředí, kde se děti mohou po všech stránkách 

rozvíjet pod laskavým vedením dospělých pedagogů – průvodců. Velkou většinu času tráví 

děti venku v přírodě na čerstvém vzduchu, kde mají dostatečný prostor pro volnou hru a 

možnost vnímat proměny přírody a sebe sama v čase. V rámci ročního cyklu pořádá školka 

slavnosti přechodů jednotlivých období jako Díků vzdání za úrodu, Adventní zahrádka, 

Masopust, Otvírání studánek, vynášení Morény atd. a periodicky pracuje s elementy Země, 

Vzduch, Oheň a Voda. Průvodci se snaží vnímat děti v přítomném okamžiku a v různých 

situacích je podpořit v jejich tvořivosti, inspirovat je vlastním dobrým příkladem, rozvíjet jejich 

sociální schopnosti a konkrétní dovednosti pro jemnou motoriku a celkové vnímání a vědomí. 

Nedílnou součástí školkovného dne je úcta k přírodě a ke všem formám života v přírodě. 
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Plán činnosti spolku Země s ohledem na EVVO 

Spolek Země dlouhodobě svou činností přispívá ke zkvalitnění předškolní a školní výchovy 

a diverzifikaci vzdělávání. Jejím cílem je nabídnout rodičům pro jejich děti další možné 

alternativy vzdělávání. 

Cíle EVVO činnosti: 

 pobyt dětí v přírodním prostředí  

 vedení dětí k ekologickému uvažování a chování, rozvíjení zodpovědnosti vůči planetě 

Zemi 

 podpora všestranného rozvoje dětí, jejich dovedností a kreativity 

 prevence sociálně̌ patologických jevů u dětí 

 environmentální výchova zaměřená na zdravý vývoj místní komunity a rodiny 

s důrazem na harmonické a udržitelné fungování v souladu s přírodou 

 vzájemné setkávání rodin s cílem výměny zkušeností, týkajících se zdravého 

rodičovství a výchovy dětí v souladu s přírodou a přírodními cykly 

 integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a jejich rodin 

 pořádání vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro cleny spolku, místní 

komunitu i širokou veřejnost. 

Hlavní činnosti spolku Země a cílové skupiny, ke kterým je směřována EVVO výchova 

1. Děti ve věku 2–4 let – spolek Země provozuje “Klubíčko” – 1/2 program pro děti 

i rodiče 

2. Celotýdenní celodenní program pro děti v předškolním věku od 3–6 let navštěvující 

lesní klub Země 

3. Komunitní lesní školu, která funguje na principu domácího vzdělávání a její nedílnou 

součástí jsou rodiče děti navštěvující tuto formu vzdělávání. Nabízíme ucelený, 

celodenní projektový program pro děti, jejichž rodiče zůstávají zodpovědní za jejich 

vzdělání v rámci domácího vzdělávání. 

4. provoz ekologického centra 

5. Rodiče dětí, které LMŠ (navštěvují tato cílová skupina je oslovována během 

společných pravidelných prací a brigád pro zvelebení prostor spolku). 

6. Pedagogové a průvodci spolku Země 

7. Občané Řevnic a okolí (tato cílová skupina je oslovována během tradičních slavností 

školky, které jsou určeny i pro veřejnost, např. Masopust) 
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8. Přátelé spolku Země, které zajímá fungování spolku (tato cílová skupina se buď 

aktivně podílí na činnosti školky jako dobrovolníci, nebo sleduje její činnost a stává se 

potenciální cílovou skupinou 1., 2. či 3.) 

9. pořádání praktických dílen tradičních řemesel a ruční výroby pro děti i dospělé; 

propojení principů ekologického zemědělství se vzděláváním dětí a rodin; spolupráce 

s ochránci přírody a se správou městského lesa Řevnice 

Vzdělávací program: 

Provoz lesního klubu pro děti 3–6 let a současně komunitní školy: 

 celoročně, pondělí–pátek, 8.00–16.15 hod. 

 prázdninový provoz (červenec, srpen) – tzv. Letní školka (minimálně 2–3 týdny během 

prázdnin). 

Další aktivity:  

 Divadelní představení v zázemí spolku Země, také pro okolní místní mateřské školky 

a dětské kluby, cca 1x měsíčně 

 Spolu s obcí Řevnice každoroční pořádání Masopustního veselí 

 Plánovaná setkání s rodiči (př.: zima – týdenní pobyt na horách spolu s rodiči, březen – 

vynášení Morény, pravidelné brigády – 4x ročně, jarní slavnost, duben – setkání rodičů 

a přátel školky, květen – májková slavnost, červen – týdenní pobyt na koních) 

 Semináře zaměřené na EVVO, školení a různá zájmová setkání, která jsou v souladu 

s koncepcí environmentálního vzdělávání. 

Koncepce celoročního environmentálního vzdělávání (EVVO program) 

Celoroční environmentální program spolku Země 

Spolek Země sleduje ve své celoroční činnosti priority EVVO na úrovni kraje jako je koncepce 

EVVO Středočeského kraje, ale také na celostátní úrovni v souladu s dokumenty „Státní 

program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice“. Dále čerpá 

z metodických pokynů MŠMT a také v neposlední řadě z doporučení Asociace Lesních 

mateřských škol. Dále spolek jedná v souladu s prioritami města Řevnice v oblasti ochrany 

životního prostředí a EVVO. 

Spolek vlastní činností v rámci ročního harmonogramu podporuje principy udržitelného 

rozvoje, úcty člověka k přírodě, k místu, kde žije a ke všem formám života. Práce s dětmi 
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a pravidelné akce školky přispívají k informování místní veřejnosti o nezbytnosti ochrany 

přírody a o zásadách ekologičtějšího života. 

Projekt ZAHRADA ZEMĚ – aktuální projekt spolku Země 

Ekocentrum Země nabízí environmetální, výukové programy různých forem pro děti 

předškolního a školního věku. Vytváříme lesní školku a školu, jejíž stěžejní myšlenkou je 

respekt a úcta k přírodě. Děti prožívají většinu dne v krásné přírodě brdských lesů, jako 

zázemí jim slouží týpí a jurty. 

Pěstují si samy bylinky a opečovávají záhony, v průběhu ročních období vyrábějí z přírodních 

materiálů masti, šampóny, sirupy. Setkávají se pravidelně s tradičními řemesly. 

Dále nabízíme, semináře a projekty zaměřené pro dospělé či celé rodiny, jenž podporují 

celostní přístup člověka a přírody a jsou postaveny na principech trvale udržitelného rozvoje. 

Více v popisu projektu. 

Provoz spolku Země a uplatnění principů EVVO v životě školky 

Každodenní fungování školky se řídí zásadami ekologického provozu.  

Témata, se kterými se děti setkávají během celého roku a která jsou jim předložena v pro ně 

pochopitelné formě, jsou zaměřena na otázky: Co je to ekologie? Jaký je v přírodě koloběh? 

Co je vzájemná závislost, rozmanitost druhů, potravinový řetězec? Co to jsou ekosystémy, 

biotopy, biomy, biodiverzita versus monokultura? V čem spočívá cykličnost v přírodě? Jak 

člověk ovlivňuje přírodu? Jak vzniká odpad a co s ním? Jaký vliv má na přírodu spotřeba 

energie? 

Způsob, jakým jsou témata předestřena, klade důraz na pozitivní přístup k řešení problémů. 

Dětem je vždy nabízena možnost, jak mohou sami za sebe pomoci a jaké je případné řešení 

situace. Inspirace je čerpána také z příkladů ze světa. 

Den ve školce:  

Regionem cílové skupiny dětí je okres Praha - západ, Středočeský kraj, ale vzhledem 

k vysokému zájmu, je školka otevřena také dětem z Hl. m. Prahy.  

Den začíná ráno na Hlavním nádraží v Praze. Pražské děti nastoupí do vlaku směr Řevnice. 

V Řevnicích před 9 hodinou ranní vystoupí, připojí se k nim děti z Řevnic a blízkého okolí 

a následuje celodenní program v krásné krajině podbrdských lesů.  
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Přichází ranní vítací kolečko, kde si děti mimo jiné poví, co je ten den čeká, zazpívají si či se 

jinak naladí na náladu každého dne, případně svátek, který daný čas prostupuje. 

Následuje procházka a hraní v lese či na louce cestou na pozemek školky. Připraveny jsou 

různé trasy, náplň každého dne se odlišuje od specifických dovedností jednotlivých průvodců. 

Připraveny jsou jednodenní projekty v souladu s rytmem přírody, environmentální výchovu, 

tvůrčí dílničky navazující každý týden, projekty s externími pedagogy (výtvarná dílna, hudební 

dílna, divadelní dílna atd.) 

Před 13h je čas na oběd. Zpívání a děkování před jídlem, společné mytí nádobí, které vystřídá 

polední odpočinek. Průvodce čte pohádku, následuje volná hra, odpolední dílničky, 

dokončování započatých projektů.  

Kolem 14.45 hodin přichází čas vyrazit směrem k vlaku, proběhne závěrečné kolečko, 

rozloučení a shrnutí dne před odchodem. 

V 15.30 SEČ nastoupí mimořevnické děti do vlaku směr Praha – Hlavní nádraží, kde si je celé 

utahané, ale šťastné, spokojené a vyřáděné převezmou po 16. hodině rodiče. 

Uplatnění EVVO v rámci akcí pro děti, rodiče i veřejnost  

Během společných akcí prezentuje LMŠ Země Ze-mě svou činnost, způsob, jakým školka 

funguje, jaké principy prosazuje a jak přispívá k povědomí o ochraně krajiny. Jsou to také 

chvíle, kdy se školka více otevírá veřejnosti a dává o sobě vědět dalším potenciálním 

zájemcům o školku. 

Slavnosti 

Během roku pořádáme řadu slavností, které slouží dětem k orientaci v čase a spojení 

s přírodním rytmem a s generacemi předků. Slavnosti jsou také jakousi iniciační bránou, kde 

děti intimní a jemnou formou podstupují zkoušky vyspělosti (odvaha, vzájemná pomoc, úcta). 

Většina slavností se koná v zázemí školky a na okolním prostranství. Zpívá se, tančí se, děti se 

potkají s ostatními kamarády, kteří chodí do školky v jiné dny, setkávají se rodiče. 

Pro některé naše slavnosti jsou předlohou svátky tak, jak se slaví ve waldorfských školkách 

(svatomichalská, adventní zahrádka, jarní slavnost), jiné jsou inspirované tradičními slavnostmi 

našich předků (dušičky, díkůvzdání, otvírání studánek, májka, slunovraty…).  

Na slavnostech vítáme i rodiče a přátele školky, jsou to důležité okamžiky pro setkávání 

a sblížení celé komunity. 
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Přehled slavností: 

 Slavnost podzimní rovnodennosti a díkůvzdání 

 Michalská slavnost 

 Dušičky 

 Uspávání stromů 

 Martinská slavnost 

 Svatá Lucie 

 Adventní zahrádka 

 Zimní slunovrat s vánoční besídkou a divadlem 

 Masopust 

 Vynášení Morény 

 Jarní slavnost – Matka Zem 

 Otvírání studánek 

 Májka 

 Svatojánská oslava 

 Oslava konce školního roku   

Participace rodičů a přátel spolku Země na pravidelných aktivitách. 

Vzhledem k rozsáhlým participačním (výše uvedeným) aktivitám je víc než zřejmé, že spolek 

Země je nucena rozšiřovat své zázemí, zvelebovat je, a tím nabízet dětem i jejich rodičům 

kvalitnější prostor pro vzdělávání a učení se (s)žití s přírodou.  
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3.3 Vazba na dokumenty zohledňující EVVO 

Spolek Země a jeho edukativní část funguje v souladu se „Státním programem 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na období 

2016–2025.“ 

Samozřejmostí je práce na „Standardech kvality“, inspirované doporučenými dokumenty 

Asociace lesních MŠ. Cílem standardů LMŠ je zaručit dětem, rodičům, pracovníkům lesních 

MŠ a orgánům státní správy určitou kvalitu práce v lesní MŠ. Naplnění standardů je cílem 

pro každou členskou lesní MŠ či lesní klub pro děti. 

Dalším důležitým dokumentem jsou: 

 „Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeské kraje v letech 

2011–2020“ 

 „Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol 

(Vošahlíková a kol.)“ 

Další dokumenty, které pomáhají edukativním plánům a i celkovému rozplánování 

pořádaných akcí roku spolku Země jsou: 

 „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“ – příručka. 

 „Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání“ a „Živá zahrada“ – 

metodické pokyny. 

 Pracovní materiály Ekocentra Lipka 

Spolek Země splňuje klíčovou podmínku definovanou ředitelem Státního fondu životního 

prostředí ČR Petrem Valdmanem. Využívá pro environmentální výchovu a osvětu „svůj“ 

pronajatý a k potřebám edukativní výchovy upravený pozemek přímo pod lesem v krásném 

prostředí podbrdských lesů. Navíc spolek Země již od svého počátku garantuje celoroční 

zapojení rodičů i dětí do svého programu. Tedy i v případě schválení dotace spolek Země 

počítá s maximální možnou mírou zapojení dětí i rodičů, samozřejmostí je zaškolení 

personálu. 

Co se týče vazeb na interní strategické dokumenty, zde se spolek Země řídí již osvědčeným 

a dlouholetým programem „Čtvero – ročních období“, kde je sledován celý cyklus proměny 

přírody během roku. 

Další vazbu na dokumenty tvoří také speciální program pro předškolní dětí, který byl vytvořen 

v rámci povinné předškolní docházky.  
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Od září 2017 jsme zahájili předškolní, edukační program navazující na koncepce EVVO ve 

spolupráci s ekoškolkou Rozárka, jenž splňuje požadavky potřebné akreditace pro předškolní 

děti. 

Předškolní skupinka je otevřena zájemcům jak z řad předškolních dětí , tak mladších školáků 

lesní školky a školy Země a je o ní velký zájem. 

V rámci ročního rytmu pořádáme také řadu slavností, které jsou součástí EVVO a slouží dětem 

k orientaci v čase a spojení s přírodním rytmem a s generacemi předků. Slavnosti jsou také 

jakousi iniciační bránou, kde děti podstupují zkoušky odvahy, vzájemné pomoci a úcty. Pro 

některé naše slavnosti jsou předlohou slavnosti, jak je známe z waldorfských školek, jiné jsou 

inspirované tradičními slavnostmi našich předků. 

Na slavnostech vítáme rodiče i přátele, jsou to důležité okamžiky sblížení celého společenství. 

Od roku 2011 se na slavnostech podílí „živá“ kapela, slavnostní kapela Země z řad aktivních 

rodičů, průvodců a přátel. 

K slavnostem vznikají i zpěvníčky tematických, lidových písní. Aktuálně spolek Země tvoří 

zpěvník písní, které jsou pravidelně zpívány na slavnostech a pobytech. 
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3.4 Odborné a organizační zkušenosti žadatele 

Spolek Země má podložené zkušenosti v oblasti EVVO, jak s plánováním, organizací 

i realizací. 

V roce 2015 získal dotaci od Státního Fondu životního prostředí, „Zázemí LMŠ Země Ze-mě“ 

Operačního programu Životní prostředí. 

Díky této dotaci založil sekci „EVVO na Zemi“, která nyní mimo každodenního fungování 

v oblasti školního i předškolního vzdělávání nabízí také environmentální vzdělávání. Viz níže. 

Za spolek Země zde vystupují v roli organizátorů a realizátorů tito členové spolku Země: 

Petra Kasová – garant projektu 

 ukončené vzdělání: Střední zdravotnická škola a Pedagogická fakulta 

 zkušenosti jako speciální pedagog: 

 internát při ZŠ pro zrakově postižené a Odborné učiliště pro žáky s více vadami 

 sociální služby pro zrakově postižené o. s. Okamžik 

 práce pro Spoluzaložila jsem o. s. Designhelp 

 vzdělávacími kurzy a zájmy: práce s pamětí těla, aromaterapie, bylinkářství, 

zahrady blízké přírodě. 

Eliška Kašparová – hlavní pedagog 

 vedení „lesní před-školky“ Klubíčko 

 je organizační složkou spolku Země již od svého počátku 

 let pedagogické praxe v LMŠ Země Ze-mě 

 roky pedagogické praxe MŠ Vodnická, pedagogice pro děti od 2let a dospělé 

 absolventka taneční konzervatoř Duncan Centre v roce 1999 

 stáž na Rotterdamse Dansacademie v Holandsku (2000), 

 stáž v choreografickém centru Clauda Brumachona a Benjamina Lamarche v Nantes ve 

Francii 

 dílny Buto se Sumako Koseki 

 účinkuje v tanečních projektech bratří Formanů v pražském Národním divadle (opera 

Kráska a zvíře, Čarokraj), v interaktivních představeních pro děti Pohádka po kapkách 

autorek Lenky Tretiagové a Terezy Marečkové, Putování ve větvích Lenky Tretiagové 

a Ondřeje Lipovského a Krabat Lenky Tretiagové a Vojtěcha Švejdy 

(www.putovani.info) 

 zakládajícím členem skupiny současného tance Nanohach. 
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 v roce 2009 nominována na cenu Sazky za interpretaci představení Miluj mě, 

Nigela Charnocka 

Gabriela Čečo 

 průvodkyně lesní školky Země od roku 2010. 

 15 letá praxe s dětmi, také handicapovanými a z dětských domovů, 

 praxe v komunitním centru Camphill v Anglii. 

 vystudovala Akademii sociálního umění Tabor, obory jako arteterapie, muzikoterapie, 

dramaterapie a léčebná pedagogika 

 SMŠUD atelier výroby loutek a masek v Praze Čakovicích.  

 spoluzakladatelka divAdílny – divadelní dílničky pro děti předškolního věku. 

 lektorka plavání v babyclubu Plaváček, www.plavacek-deti.cz 

Nora Koubová, Mgr. 

 ukončené magisterské vzdělání na FF UK – Sociální práce a sociální politika 

 koordinátor provozu dětského koutku na FF UK (2009–2016) 

 poradna pro občanství, občanská a lidská práva (2010–2013) 

 ÚMČ Praha 2 – vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí (2005–2009) 

 FOD Klokánek - zástupce vedoucí vedení azylového domu, finanční správa azylového 

domu 

 Pověřený pracovník spolku Země jako hlavní administrátor dotace 

Petr Vohryzka 

 Pedagog 

 Permakulturní zahradník 

Michaela Formanová 

 Absolventka vzdělávacího cyklu „Školka blízká přírodě“ od Asociace Lesních M 

Pedagogové spolku Země se zapojují do environmentální výchovy denně, a to v rámci své 

činnosti s dětmi. 

Přirozenou součástí edukativních plánu je každodenní snaha o soulad s přírodou. Vše 

popsáno ve výše uvedených odstavcích. 

…a další (www.zemezeme.cz/kdo-jsme/rada-a-pruvodci/) 
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3.4.1.1 „EKOCENTRUM ZEMĚ“ 

Ekocentrum Země nabízí environmentální, výukové programy různých forem pro děti 

předškolního a školního věku. Vytváříme lesní školku a školu, jejíž stěžejní myšlenkou je 

respekt a úcta k přírodě. Děti prožívají většinu dne v krásné přírodě brdských lesů, jako 

zázemí jim slouží týpí a jurty. 

Pěstují si samy bylinky a starají se o záhony, v průběhu ročních období vyrábějí z přírodních 

materiálů masti, šampóny, sirupy. Setkávají se pravidelně s tradičními řemesly. 

Dále nabízíme, semináře a projekty zaměřené pro dospělé či celé rodiny, jenž podporují 

celostní přístup člověka a přírody a jsou postaveny na principech trvale udržitelného rozvoje. 

Projekt Zahrada Země 

 

Garantem projektu je Petra Kasová absolvent ročního vzdělávání pedagogů „Pečujeme 

s dětmi nejen o školní zahradu“, který realizovala Chaloupky o.p.s., osvědčení o odbornosti 

v příloze. 
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3.5 Zapojení místní veřejnosti a žáků škol do jednotlivých fází projektu – plánování, 

realizace, údržba 

Místní veřejnost a její zapojení do jednotlivých fází projektu bude jednoduché. Už vzhledem 

k tomu, že spolek Země již spolupracuje se spřátelenými lesními kluby či školkami a společně 

pracují a vytvářejí projekt Zahrada Země. V rámci projektu budou také oslovení hlavně rodiče 

dětí Země. Rodiče našich děti jsou v souladu s akcemi spolku Země a plně se účastní brigád 

a jiných prací zvelebujících pozemek, který má spolek pronajatý ke svému účelu. 

Plánování – děti se podílejí na plánování návrhů doložených v této žádosti (zádveří, záhony ...) 

Spolu s hlavním pedagogem vytvořily „plán“ projektu Zahrada Země a plánují další projekty 

jako je: stavba vrbového domečku, plán osetí pozemku Země apod. 

Realizace a údržba 

Realizace byla výše popsána u jednotlivých dílčích částí projektu. 

Peče bude probíhat v souladu s ekologickým hospodařením – bez použití umělých hnojiv, 

pesticidů a rašeliny. Zároveň na principech „přírodní zahrady“, tak aby děti měli možnost 

získat kladný vztah k práci na zahradě bez nadměrného pletí a okopávání záhonů. V této 

zahradě také vzniká výrazně lepší prostor pro pozorování rostlin a zvířat. 

Záhony začneme využívat od jara 2019, jejich provoz bude vyžadovat minimální pravidelnou 

údržbu a to v případě hniloby některé z fošen její výměna, což bude konstrukce záhonů 

umožňovat. Trvanlivost konstrukce záhonů odhadujeme na 10 let. 

S dětmi budeme na zahradě pracovat podle metodického plánu „Učíme se v zahradě“. 

Jaro – příprava záhonů, sestavení osevního plánu, výběr vhodných semen, předpěstování 

vlastních sazenic, nákup sazenic, výsev – děti se průběžně dozvědí informace o rostlinných 

druzích, naučí práci s nářadím, procvičí hrubou i jemnou motoriku. 

Léto – péče o záhony, mulčování přírodními materiály, zalévání – děti si v tomto období 

budou moci upevnit vědomí o potřebě a možnostech vhodné a nezbytné péče o rostliny, 

možnostech způsobu pěstování rostlin a v neposlední řadě ochraně přírodních zdrojů, při 

zalévání dešťovou vodou. 

Podzim – sklizeň, zpracování úrody, osetí záhonů zeleným hnojivem, hnojení kompostém – 

děti se dočkají zasloužené odměny v podobě úrody, je možné uspořádat i malou slavnost 

s účastí rodičů. 
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Zima – údržba nářadí, uskladnění vlastních semínek, péče o kompost, výroba krmítek pro 

ptáky a jejich pravidelné krmení, včetně práce s atlasem – děti získají reálnou představu 

o cykličnosti dění.  

Ve školním roce 2016/ 2017 jsme spolupracovali s Gengel o.p.s., v této spolupráci hodláme 

pokračovat také ve smyslu přenechávání semen z vypěstovaných rostlin dalším školským 

a předškolním zařízením. Na osázení záhonů budou požity staré krajové i méně obvyklé 

odrůdy zeleniny, obilí, luštěnin. Většina dětí Země žije ve městě, bez možnosti dlouhodobého 

a uceleného kontaktu s pěstováním a péčí o zahradu, ve které je zachována přirozená 

biodiverzita rostlin a živočichů, našim cílem je, aby děti měli možnost sledovat přirozený 

cyklus ve volné přírodě, ale i kulturních plodin. 

Zapojení místní veřejnosti je jedna z priorit spolku Země. Každoročně se účastní festivalu 

„Hravě a zdravě“, který se stal v Řevnicích velmi oblíbeným. 

3.6 Míra využití přírodních a „použitých“/recyklovaných materiálů 

Co se týče využívání přírodních a recyklovatelných materiálů, zde spolek Země velice dbá na 

dodržování hlavních zásad. 

Návaznost pomůcek na možnosti využití použitých/recyklovatelných materiálů: 

Opláštění jurty 

Opláštění by spolek rád objednal od Martina Synáka (www.sapazi.cz), který využívá k šití 

plachet bavlnu s polyesterovým zátěrem. Látku pořizuje z Českých tkalcoven a tím podporuje 

tuzemskou výrobu. Co se týče dalších materiálů, zde je kladen důraz na kvalitní a netoxické 

impregnace. 

Projekt Zahrada Země 

 Projekt sám o sobě je vystaven na základech využívání přírodních materiálů 

a přirozeného koloběhu přírodních cyklů. 

Výstavba záhonů 

Záhony budou zhotoveny z přírodních materiálů – dřeva. Samotná výstavba a péče o záhony 

je příkladem využití environmentálního vzdělání v praxi. Děti si sami vyrobí, o záhonky se 

musejí starat, a sklizeň si sami snědí. 

 Dřevo, hlína, sazenice – recyklovatelné z darů přírody. 

 Vybavení edukační dílny 
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Zastřešené zádveří jurty a venkovní edukativní zastřešená dílna 

 Zádveří i dílna jsou téměř celé naplánovány z recyklovatelného materiálu, který bude 

zakoupen u místních obchodníků. 

 Podlaha – dřevo 

 Sloupky – dřevo 

 Police – dřevo 

 Zastínění – rákosový rošt 

Pouze na střechu je plánován polypropylen, který je světelně propustný a není nijak finančně 

nákladný. 

Osázení pozemku jedlými keři 

 Zde je jasná ukázka edukace v praxi. Přírodní sazenice, vypěstované podle základů 

permakulturních vzorců, budou dětmi (pod dohledem garanta projektu Petry Kasové) 

zasazeny na pozemku Země, kde se o budou děti s náležitou péčí pečovat. A podle 

své péče také sklízet plody. 

Kompost – nákup kompostéru 

 Kompostér bude vyroben ze dřeva se zapojením dětí při výuce rukodělných prací. 

 Kompost sám, už ze své podstaty, produkuje recyklovaný a recyklovatelný materiál. 

Co se týče dalších bodů projektu, jako je vzdělání průvodců či zakoupení edukativních 

pomůcek, zde bude dbáno na výběr od firem, které dbají na ekologii a mají prokazatelnou 

zkušenost s „společenskou odpovědností firem“. 
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4 Publicita projektu 

Spolek Země zajistí prostřednictvím svého webu (www.zemezeme.cz) informování veřejnosti 

o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu.  

Volba relevantních prostředků a opatření zajištění publicity projektu podlého spolku Země. 

Každý nástroj k naplnění povinné publicity bude v souladu s Grafickým manuálem Národního 

programu Životního prostředí a bude označen povinným sdělením: „Tento projekt je 

financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí 

ministerstva životního prostředí a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná 

o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz“. 

V rámci této výzvy je spolek Země povinen využít povinné nástroje publicity „médií“. Může se 

jednat o využití tisku, rozhlasu či televize. 

Média k propagaci projektu:  

 RUCH – tištěný měsíční zpravodaj města Řevnice 

 Dobnet – soukromý místní měsíční zpravodaj 

 Naše Noviny – Poberounský měsíčník  

 Vlastní internetová prezentace – www.zemezeme.cz 

 Internetový portál města Řevnice 

5 Údržba areálu/zahrady v následujících obdobích 

Údržba areálu spolku Země je běžnou a pravidelnou součástí péče o pozemek. 

Vzhledem k častým brigádám spolu s rodiči a pedagogy spolku Země je vcelku snadné 

plánovat údržbu. Musíme udržovat nejen zahradu, či pozemek Země, ale také její „stavby“. 

Údržba se provádí pravidelně, v každém ročním období dle vegetačních podmínek. 

Jeden z pedagogů, Petr Vohryzka (osvědčení v příloze), který je také permakulturním 

zahradníkem, vždy s náležitou péčí plánuje údržbu pozemku. V největším vegetačním období 

se pravidelně 1x týdně seká zapůjčenou sekačkou (vlastní bohužel Země zatím nemá), 

zastřihávají se stromy. 

Děti během „pěstitelských prací“ vytrhávají kopřivy a plevel, upravuje se pravidelně pozemek 

po rozrytí louky kanci. 

http://www.zemezeme.cz/
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V rámci brigád se pravidelně natírají veškeré dřevěné konstrukce impregnací proti vlhkosti 

a plísním. 

Zde návrh na péči dle ročních období, který byl již popsán ve výše uvedených kapitolách. 

6 Jiné informace o projektu 
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3.1.1 
Nové opláštění jurty 

(materiál, střecha) 
1 3  13 430 21 % 48 751  

 Odborná práce 1 1  15 800 21 % 19 118  

 Doprava materiálu 1 1  3 950 21 % 4 780  

 Celkem 3.1.1     21 % 72 649 10 897 

3.1.2 Projekt Zahrada Země  

 Záhony ks 4      

 Modřínové fošny ks 100 250 207 21 % 25 047 3 757 

 Kůly akát ks 16 1 000 826 21 % 15 991 2 398 

 Doprava materiálu  1 1 000 826 21 % 1 000 150 

 Spojovací materiál  20 150 124 21 % 3 001 450 

 Truhlářská práce  1 18 000 14 876 21 % 18 000 2 700 

 Zemina m2 5  578 21 % 3 497 524 

 Náklady na dopravu 1 1 1 000 826 21 % 1 000 150 

 Semena        

 1 rok ks 60 10 9 21 % 653 98 

 2 rok ks 40 10 9 21 % 436 66 

 3 rok ks 40 10 9 21 % 436 65 

  Sazenice        

 Ostružiny zahradní beztrnné ks 2 200 165 21 % 399 60 

 Maliník obecný beztrnný ks 2 200 165 21 % 399 60 

 Růže svraskalé ks 3 150 124 21 % 450 67,5 

 Rakytník řešetlákový ks 3 150 124 21 % 450 67,5 

 Zimolez kamčatský ks 3 170 140 21 % 508 76 

 Aronie ks 1 120 99 21 % 120 18 

 Meruzalka červená ks 3 70 58 21 % 211 31,5 
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 Meruzalka černá ks 3 70 58 21 % 211 31,5 

 Meruzalka srstka ks 3 70 58 21 % 211 31,5 

 Myrobalán ks 1 150 124 21 % 150 22,5 

 Jabloň ks 2 250 207 21 % 501 75 

 Višeň ks 1 250 207 21 % 250 37,5 

 Kompostér ks 1 2 000 1580 21 % 1 912 750 

 Celkem 3.1.2      74 395 11 159 

3.1.3 Lesní dílna Země 

 Materiál 

 Dřevo smrk Kaplan ks 25 200 165 21 %  4 991 749 

 Krokve ks 27 148 122 21 % 3 986 600 

 Ostatní spojovací materiál ks 10 100 83 21 % 1 004 151 

 Polykarbonát – Marlon ks 4 1 500 1240 21 % 6 002 900 

 Nerez vrut balení 4 150 124 21 % 600 90 

 Kování 

 Zemní vrut ks 3 670 554 21 % 2 011 302 

 Tesařský vrut ks 30 10 9 21 % 327 49 

 Ostatní vrut ks 50 10 9 21 % 545 82 

 Truhlářská odborná práce  1 30 000 23 700 21% 29 887 4500 

 Nátěr – impregnace litr 20 120 99 21 % 2 396 360 

 Doprava   2 000 1 653 21 % 2 000 300 

 Zahradní náčiní 

 Motorová sekačka ks 1 6 000 4 959 21 % 6 000 900 

 Kolečko ks 1 1 500 1 240 21 % 1 500 225 

 Přesazovací lopatky ks 5 50 41 21 % 248 37 

 Malé motyčky ks 10 50 41 21 % 496 74 

 Konve na zalévání ks 12 58 48 21 % 842 126 

 Vybavení lesní dílny 

 Aku vrtačka Makita ks 1 3 500 2 892 21 % 3 499 525 

 Aku šroubovák ks 1 2 000 1 653 21 % 1 999 300 

 Vruty do dřeva 
sada/  

ks 
4 500 413 21 % 2 000 300 

 Poříz ks 3 350 289 21 % 1 049 157 

 Kladívko střední velikosti ks 5 120 99 21 % 599 90 

 Pilka na dřevo malá ks 3 350 289 21 % 1 050 158 

 Pilka na dřevo oblouková ks 1 500 413 21 % 500 75 
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 Šroubováky (křížové i ploché) ks 8 120 99 21 % 958 144 

 
Další drobné komponenty 

pro práci se dřevem 
ks 100 10 9 21 % 1 089 163 

 Celkem 3.1.3      75 578 11 337 

3.1.4 Zatřešené zádvěří 

 „Velká jurta“ 

 Latě dřevěné ks 24 85 70 21 % 2 033 305 

 Krokve + schody ks 8 125 103 21 % 997 150 

 Prkna ks 10 200 165 21 % 1 997 300 

 Patky ks 6 200 165 21 % 1 198 180 

 Vruty ks 20 150 124 21 % 3 001 450 

 Polykarbonát ks 3 300 248 21 % 900 135 

 Rošty – pozink ks 3 700 578 21 % 2 098 315 

 Truhlářská práce   24 000 19 835 21 % 24000 3 600 

 „Malá jurta“ 

 Latě dřevěné ks 24 85 70 21 % 2 033 305 

 Krokve + schody ks 8 125 103 21 % 997 150 

 Prkna ks 10 200 165 21 % 1 198  300 

 Patky ks 6 200 165 21 % 1 198 180 

 Vruty ks 20 150 124 21 % 3 001 450 

 Polykarbonát ks 3 300 248 21 % 900 135 

 Rošty – pozink ks 3 700 578 21 % 2 098 315 

 Truhlářská práce   24 000 19 835 21 % 24 000 3 600 

 Doprava materiálu   1 4 000 3 306 21 % 4 000 600 

 Celkem 3.1.4      76 448 11 467 

3.1.5 Lesní vzdělání – EVVO edukace 

 
Odborná literatura a pracovní 

listy 
ks 20 500 450 10 % 9 900 1485 

 knihovnička ks 1 1 000 826 21 % 999 150 

 
Kurz IPPK Baby – kurz 

pro skupinu 
kurz 2 15 500 12 245 21 % 31 000 6 000 

 
Další vzdělávací kurzy 

pro průvodce spolku Země 
osob 20 1 000 826 21 % 19 989 3 000 

 Celkem 3.1.5      61 888 10 633 

3.1.6 Pořízení didaktických EVVO prvků 

 Herba LIS ks 4 500 413 21 % 2 000 300 

 Tabule + fixy ks 1 2 000 1 653 21 % 2 000 300 

 Kompasy ks 5 206 170 21 % 3 086 463 
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 Mikroskop ks 3 1 500   21 % 4 501 675 

 Lupy ks 15 100 83 21 % 1 506 226  

 Podložky ks 50 50 41 21 % 2 481 372 

 
Další didaktické a výtvarné 

pomůcky (hlína Terakota,  
ks 50 200 165 21 % 9 978 1 496 

 Celkem 3.1.6      25 552 3 825 

Projekt CELKEM      381 281 Kč 57 192 Kč 

 

Nejsou zahrnuty výdaje na participační aktivity zahrnuté v rámci brigád pro rodiče. 

Vzhledem k cenám průměrným a nezaokrouhleným se ceny jednotlivých aktivit vůči 

přesnému rozpisu v xsl. tabulce mohou v závěru lišit.  

Ceny jsou v místě a času obvyklé. 

Sledované indikátory:  

 Úprava zahrad a hřišť – areálů  

 Instalace objektů  

 Terénní úpravy  

 Počet pomůcek, publikací 

 Počet vzdělávacích aktivit 

 Počet participačních aktivit 

Závěr – odůvodnění žádosti: 

Spolek Země a jeho součást Ekocentrum Země vzešli z iniciativy rodičů a příznivců 

environmentálního vzdělávání. Vzhledem k rozsáhlým aktivitám spolku je třeba zázemí 

rozšiřovat a je téměř naší povinností zdokonalovat se, posouvat úroveň vzdělávání v Zemi 

stále dopředu a tím lépe dostát vzdělávacím potřebám svěřených dětí. 

Díky možné dotaci bychom byli opět o krok dál. 

Děkujeme. 

Za spolek Země  

Mgr. Nora Koubová 

 

Datum a místo:  
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___________________________  

Podpis oprávněné osoby 

 


