
INSPIRACE Z REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI JSOU V SÍTI ŠUŽ ZAPOJENY ŠKOLY: 

Základní škola a mateřská škola, Kravsko 

Základní škola Moravské Prusy 

Základní škola Rousínov 

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Brno 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno 

Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy 

Základní škola a mateřská škola Rájec – Jestřebí 

Základní škola a Mateřská škola Tučapy 

Základní škola Tvarožná 

Základní škola Újezd u Brna 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice 

Eko gymnázium Brno 

Základní škola Jana Babáka, Brno 

Základní škola Újezd, Kyjov 

Základní škola Dambořice 

  

ZŠ ÚJEZD U BRNA 

Výše podpory: 54 000 Kč 

Koordinátorka projektu: Jitka Bublová 

Škola v Újezdě pracuje na přebudování školní zahrady na součást svého ekoinfocentra. Zahradu mohou 

využívat žáci i široká veřejnost ke vzdělávání i relaxaci. Budou zde pořádány různé besedy, přednášky, 

soutěže a jiné akce zaměřené na trvale udržitelný život, na kterých se budou setkávat všechny generace 

občanů města. Zahrada a přilehlé ekoinfocentrum budou využívány i k výuce a organizování akcí pro žáky i 

pedagogy okolních škol. 

  

ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY 

Výše podpory: 53 300 Kč 

Koordinátor projektu: Karel Hasoň 

Žáci této školy upravují nevyužitou lokalitu uprostřed obce. Přemění prostor, kde se během dne pohybuje 

velké množství lidí, na přirozené centrum setkávání, odpočinku a vzdělávání, otevřené pro veřejnost a žáky 



školy po celý den. V upraveném místě také vysázejí arboretum s 30 různými dřevinami a opatří je 

informacemi o těchto dřevinách. 

  

SOŠ A SOU HUSTOPEČE 

Výše podpory: 35 000 Kč 

Koordinátor projektu: Renata Kučerová 

Dojde k úpravě současně neesteticky působícího, ale historicky významného místa. Žáci lokalitu čistí od 

starého podrostu. Vytvoří odpočinkové místo na úpatí přírodní a kulturní památky s jednoduchým 

mobiliářem – pouze dřevěné výrobky. Dále je záměrem informovat o historii daného místa prostřednictvím 

informačních tabulí 

  

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU BRNO 

Výše podpory: 35 000 Kč 

Koordinátor projektu: Eva Hrobařová 

Projekt je zaměřen na problematiku sociální interakce seniorů a mládeže. Jde o navázání osobního 

kontaktu studentů SOŠ ochrany osob a majetku Brno s klienty Domova pro seniory Koniklecová a o 

předávání poznatků a dovedností z oblasti první pomoci a praktické provádění zdravotního cvičení se 

seniory. 

 

Další projekty se zaměřily například na rozšíření prostoru zastávky před školou pro větší bezpečí žáků, 

vytvoření školní přírodní zahrady, vytvoření prostoru se stolem pro stolní tenis pro volný čas žáků 

 


