
Projekty a granty v roce 2017/18  

Již mnoho let se snažíme získat finanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď 

jsme sami žadatelé, nebo se zapojujeme do projektů, které pro nás realizují jiné subjekty. 

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské university České Budějovice ve Vodňanech naší 

škole nabídla účast v projektu určenému nadaným žáků. V říjnu strávili naši žáci pod vedením 

paní zástupkyně Horázné v jejich vzdělávacím středisku týden, kdy měli možnost pracovat 

pod vedením vysokoškolských učitelů v jejich laboratořích, ale i v terénu. Během týdne 

zpracovávali zadaný úkol, na konci týdne prezentovali své výsledky před ostatními. Skupina 

ve složení Natálie Zídková, Martina Pazourová, Lucie Pechová, Challes Felix Zoglobossou, 

Leoš Janotka zpracovali téma Toxokologie, Maya Čuchna, Klára Pechová, Bořek Drobil téma 

Původní a nepůvodní druhy raků v ČR. Se svými prezentacemi a videi vystoupili pak také na 

Jihočeské konferenci Klubu ekologické výchovy v Českých Budějovicích a starší děvčata 

ještě svou práci o toxikologii prezentovala na celostátní konferenci KEV v Praze na 

ministerstvu školství. 

Škola zařídí – kraj zaplatí 
Podali jsme přihlášku a získali jsme dotaci od KÚ Jihočeského kraje na dopravu na exkurzi do 

provozovny, kde se likvidují automobily a do elektrárny Dalešice, exkurze se zúčastnili žáci 

8. a 9. ročníku. 

Jčk – O přírodě v přírodě 
V loňském školním roce jsme získali grant Jčk  na realizaci projektu Poznáváme přírodu. 

Některé aktivity byly realizovány na podzim v tomto školním roce. Záměrem projektu je 

vzdělávat žáky názorně, zábavně a hravě přímo v přírodě. Názorná výuka v přírodě je velice 

efektivní a prohlubuje u žáků zájem o přírodu a její ochranu. Aktivitami projektu jsou terénní 

exkurze, které jsou připraveny pro všechny žáky školy. 4 půldenní terénní programy v okolí 

Kunžaku, 4 vícedenní terénní pobytové exkurze v zajímavých lokalitách Jihočeského kraje a 1 

celodenní exkurze s environmentální tématikou. Pro žáky 1. třídy jsme zajistili půldenní 

program Louka v okolí Kunžaku od Hamerského potoka, pro žáky 4. a 5. třídy 2 půldenní 

terénní exkurze (pro každou třídu 1) na téma Potok, rybník a pro žáky 9. třídy půldenní 

program Mokřady. Tyto programy také zajišťuje Hamerský potok. Žáci 2. a 3. třídy jeli na 

jednodenní exkurzi s environmetální tématikou do ZOO Tábor, kde pro ně byla připravena 

prohlídka ZOO a program Zvířátkům na stopě. Pro žáky 7. třídy jsme od 8. - 10. 3.2017 

zajistili exkurzi do Stožce na Šumavu, zde program zajistilo SEV Stožec. 19. - 23. 6. 2017 jeli 

žáci 6. třídy na Šumavu do Horské Kvildy, zde program zajistilo SEV Horská Kvilda. Tyto 

akce proběhly v loňském školním roce. V letošní školním roce v době 12. -14. 9.2017 se 

uskutečnila pro 8. třídu terénní exkurze do Novohradských hor s programem Novohradsko - 

Tereziino údolí od CEGV Cassiopeia. Žáci 9. třídy jeli 19. - 20. 9. 2017 do Vodňan, kde jsme 

využili nabídek MEVPIS. Přínosem projektu je praktické, názorné poznávání přírody a jejích 

vztahů, budování kladného vztahu k přírodě a zodpovědné chování k životnímu prostředí, 

podpora zdravého klimatu v třídním kolektivu, spolupráce žáků při plnění úkolů. Díky 

exkurzím se výuka stane zábavnější a efektivnější. Cílem projektu je vzbudit u žáků zájem o 

ochranu přírody, poznávat chráněná území v Jihočeském kraji a umožnit dětem pobyt a výuku 

venku v přírodě. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 64 500,- Kč, získali jsme dotaci 

ve výši 43 531,- Kč. 

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená 

podpora EVVO ve školách - Hlavním cílem projektu je zefektivnění a zatraktivnění 

ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. K dosažení tohoto cíle využijeme nabídek 

organizací, které se zabývají EVVO pro žáky základních škol. Naše škola se nachází v 



okrajové části Jihočeského kraje a proto pro žáky 1. stupně uspořádáme 4 jednodenní 

programy v okolí obce Kunžak. Pro žáky 2. stupně 4 vícedenní pobytové terénní exkurze v 

zajímavých lokalitách Jihočeského kraje. Téma všech programů a exkurzí bude poznávání a 

ochrana přírody. Díky finanční podpoře se programy výrazně zlevní a stanou se dostupné pro 

většinu žáků školy. Žáci budou poznávat přírodu prakticky, názorně s prvky badatelství. 

Snažíme se tak budovat u nich pozitivní vztah k přírodě, místnímu regionu a obci, v které 

bydlí. Tyto programy jsou důležitým doplňkem výuky. Vzdělávací programy Louka, Les, 

Potok a rybník, Mokřad, Jindrova naučná stezka zajišťuje Občanské sdružení Hamerský potok 

Jindřichův Hradec. MEVPIS Vodňany zajišťuje vícedenní programy Vodní prostředí a život v 

něm. Český nadační fond pro vydru Třeboň zajišťuje vícedenní terénní exkurzi na Třeboňsku. 

Cassiopeia centrum ekologické a globální výchovy České Budějovice zajišťuje vícedenní 

terénní exkurzi do Novohradských hor. Získali jsme grant ve výši 49 600,- Kč. 

Mléko do škol - Již tradičně jsme se účastnili projektu Mléko do škol. Ceny mléčných 

výrobků jsou dotovány z prostředků ČR a EU. Výrobky nám dodává firma Laktea. V letošním 

školním roce všichni žáci dostávali jedenkrát týdně zdarma neochucené mléko a mohli si ještě 

dokupovat dotované mléko v ostaních dnech. Firma Laktea také připravila ochutnávku 

mléčných výrobků. 

Podpora výuky plavání v základních školách – MŠMT vypsalo grant na zajištění dopravy 

žáků na plavání, získali jsme grant ve výši 25 200,- Kč, tato částka pokryla celé náklady na 

podpravu do bazénu v Jindřichově Hradci. 

Ovoce a zelenina do škol 
Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, žáci celé školy dostávají zdarma 

jednou týdně ovoce, nebo zeleninu. Projekt je podpořen z financí ČR a EU. Zboží nám 

dodává firma Bovys, která letos pro všechny třídy připravila také ochutnávky exotického 

ovoce. 

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti 
V letošním roce učitelé školy pokračovali v účasti dvouletém projektu Mistři kolegiální 

podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který organizuje sdružení TEREZA za finanční 

podpory MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Na projektu spolupracují 

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

Brno, příspěvková organizace a Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, 

o.p.s.  Tento projekt podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů, zaměřuje se na 

kolegiální podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj 

mentorských dovedností. Účastní se ho 64 škol a zapojilo se přibližně 184 pedagogů. Projekt 

poskytne zkušeným pedagogům podporu, aby působili jako pedagogičtí lídři a interní mentoři 

na svých školách a v regionu. Učitelé společně připravují vyučovací hodiny a projekty, kdy 

využívají nových výukových metod (metoda clill, tandemová výuky, mentoring, 

mezipředmětové vztahy, párové vyučování). Letos jsme zorganizovali dvě otevřené akce – 

Pochod okolo Kunžaku ve spolupráci s členy mysliveckého sdružení a Den otevřených vrat 

do přírodní učebny. Vyučující připravili celoškolní projekt na téma výchova ke zdraví. 

Zopakovali jsme úspěšné aktivity z loňského roku: např. žáci 3. třídy navštívili místní 

zemědělské družstvo a pak vytvořili skupinové práce, kde prezentovali informace, které 

získali o chovu hospodářských zvířat. Další témata byla například: jak správně třídit odpad, 

mineralogie, počasí v cizích jazycích, bezpečně do školy, pracovní postup – propojení 

českého jazyka a pracovní výchovy, elektrický proud, práce s mapou (dějepis a zeměpis), 

výroba hmyzích domečků (spolupráce 4. a 6. třídy). Tento projekt je velmi přínosný, 

vyučující si vyzkoušejí nové postupy, spolupracují spolu napříč celou školou, výuka je 

intenzivní a pro žáky zajímavá. 
 

http://www.lipka.cz/
http://sever.ekologickavychova.cz/
http://sever.ekologickavychova.cz/

