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Souhrnná informace o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.00/08.0064  

Název projektu Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě 

škol a jejich partnerů  

Příjemce Partnerství, o.p.s. 

Datum zahájení realizace 25. ledna 2010 

Datum ukončení realizace 31. srpna 2012 

Partneři projektu Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus 

Krkonoše 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
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Stručný popis průběhu realizace projektu 

Průběh projektu byl poznamenán výrazným časovým posunem (téměř 8 měsíců) plánovaného začátku. 

Z tohoto důvodu ve velkém časovém presu byl realizován první běh vzdělávacího kurzu pro pedagogické 

pracovníky. Pro druhý běh byl kurz přepracován do vhodnější podoby. Vzdělávací kurz byl akreditován a je 

zásadním výstupem projektu. 

Do projektu se zapojilo v prvním běhu kurzu 55 základních a středních škol, ve druhém 56. Tyto školy získaly 

titul Škola pro udržitelný život a vytváří síť Škol pro udržitelný život. Disponují dokumentem Vize a plán 

udržitelného rozvoje obce nebo okolí školy, který je základním východiskem pro tvorbu místních partnerství a 

realizaci místních praktických projektů přispívajících k udržitelnému rozvoji daného místa. 

V průběhu projektu bylo podpořeno 5161 žáků v rámci realizace vzdělávacích programů. Jejich cílem bylo  

realizovat školní vzdělávací projekt, který přispívá ke zlepšení životního prostředí a podnícení udržitelného 

způsobu života v daném místě. Činnosti takového projektu byly navázány na školní vzdělávací program školy, 

realizovány ve výuce, a proto naplňovaly vzdělávací cíle a výstupy ŠVP. 

Ve výběrovém řízení byli vybráni dodavatelé případových studií, které byly zdrojem interaktivní databáze dobré 

praxe, publikace Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život a z části i putovní výstavy. 

  Díky projektu byla k podpoře cílových skupin projektu vytvořena publikace Za jeden provaz; metodika výchovy    

k udržitelnému rozvoji a aktivními občanství, e-learningové prostředí, web, facebook. 

Na podzim 2011 a jaře 2012 proběhly exkurze za sdílením dobré praxe a konference NAOMAK pro pedagogické 

pracovníky ze třinácti krajů ČR. Obě akce jsou produktem využitelným pro účely dalšího vzdělávání. 
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Dosažené cíle projektu 

Projektem bylo podpořeno celkem 5161 žáků za účelem posílení jejich znalostí v problematice udržitelného 

rozvoje a posílení dovedností pro praktické uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje.  

Byla vytvořena publikace nazvaná Za jeden provaz – metodika výchovy k udržitelnému rozvoji a aktivnímu 

občanství programu Škola pro udržitelný život. Publikace je určena pedagogickým pracovníkům jako zdroj 

informací a inspirace pro výuku tématu udržitelného rozvoje (dále jen UR).  

Vznikl a ve dvou bězích (ve 13 a 12 krajích) byl realizován vzdělávací kurz posilující dovednosti učitelů 

v praktické implementaci principů UR na místní úrovni. V kurzu bylo podpořeno 276 pedagogických pracovníků. 

Na základě dovedností získaných v kurzu a materiálů zde nabytých učitelé se svými žáky realizovali vzdělávací, 

resp. výukové programy. Obsahem programu cíleného na místo, kde se konkrétní škola nachází, byla aktivní 

účast žáků na tvorbě vize a plánu udržitelného rozvoje obce nebo okolí školy a projektového záměru. Učitelé se 

se žáky zaměřovali na diskusi na téma udržitelného života školy, na možnosti, jak by škola mohla přispět 

v místě, kde působí, k podpoře účasti veřejnosti na péči o životní prostředí a podnícení udržitelného způsobu 

života občanů. Bylo realizováno 266 výukových programů. 

Vznikla databáze dobré praxe pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách. Bylo podpořeno 111 škol ve 

spolupráci s veřejnou správou, neziskovými organizacemi a dalšími partnery v UR komunit. Spolupráce je 

postavena na principech místní agendy. To mimo jiné znamená, že dohoda o spolupráci staví na řešení místních 

problémů, řešení má pozitivní dopad na životní prostředí a je udržitelné. Do procesu plánování, realizace a 

hodnocení je zapojována veřejnost, vzniká praktický viditelný výsledek.  

Zapojením do projektu byly školy podpořeny v tvorbě místních partnerství a komunitního akčního plánu 

udržitelného rozvoje obce či okolí školy. Školy, které jsou součástí sítě Škol pro udržitelný život, mají motivaci a 

odhodlání pokračovat v nastartovaném procesu spolupráce s veřejnou správou a ostatními subjekty v rámci 

komunity. Prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe v průběhu seminářů, exkurzí, konference 

a skrze databázi dobré praxe jsou školy propojeny v nadregionální síti spolupracujících škol, se kterými je 

příjemce a partneři ve stálém kontaktu ke konzultacím a poradenství. Web projektu těmto školám bude i dále 

poskytovat podporu formou aktuálních informací z oblasti environmentálního vzdělávání, databáze příkladů 

dobré praxe bude stále zdrojem praktických doporučení, podnětů, nápadů. 
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Zpětná vazba od cílových skupin 

Cílová skupina žáci 

Na závěr projektu žáci vyplňovali on-line dotazník, který se týkal jejich zapojení při procesu plánování a 

realizace školního vzdělávacího projektu. Žáci odpovídali na otázky, co se naučili, co nového si vyzkoušeli, co 

jim přišlo přínosné pro školu a pro obec. Výsledky se dají shrnout takto. Žáci se naučili především něco 

praktického, uplatnitelného v životě. Kromě povšechného „spolupracovat, rozvrhnout si práci, brát ohled na 

životní prostředí“, uvádí „co potřebují rostliny, jak vysazovat stromy, tvrdou práci, poznávat rostliny“ ad. 

Vyzkoušeli si praktické činnosti „práce s GPS a foťákem, tvorba prezentace, vážení školního odpadu“ ad. Těšilo 

je zejména, že mohli „být venku, setkávat se jinými lidmi, dozvědět se nové věci“ ad.  Žáci vnímali především 

hmatatelné přínosy pro školu i pro obec jako „spoustu zeleně, dali jsme lidem nový kalendář, novou stezku“ ad. 

Zpětnou vazbu poskytlo přes 170 žáků. 

Na setkání se zástupci cílové skupiny projektu pedagogických pracovníků byla získána osobní zpětná vazba, 

která vypovídala o tom, že žáky učení spojené s praktickými činnostmi baví, osvojují si kompetence pro život. 

 

Cílová skupina pedagogičtí pracovníci 

Účastníci vzdělávacího kurzu formou dotazníků vyplňovaných na závěr obou dní kurzu oceňovali zejména jeho 

praktické zaměření, dále e-learning jako nástroj vhodný k upevnění nabytých poznatků, jejich procvičení, 

rozšíření a prohloubení. Ocenili možnost průběžných konzultací s krajskými dodavateli kurzu a s odbornými 

konzultanty a koordinátory realizačního týmu. Pro mezidobí mezi dvěma dny kurzu hodnotili jako užitečná 

skripta Škola pro udržitelný život – od myšlenky k realizaci projektu, která shrnovala základní podklady a 

východiska pro proces práce se žáky se zapojováním veřejnosti. Obsah skript je součástí publikace Za jeden 

provaz, metodika výchovy  k UR a aktivnímu občanství programu Škola pro udržitelný život. 

Absolventi obou běhů vzdělávacího kurzu formou on-line dotazníku hodnotili přínos absolvování kurzu pro 

realizaci školních vzdělávacích projektů, resp. dopad realizace takových projektů na vzdělávací výsledky žáků a 

na tvorbu místních partnerství. Zde se projevil rozdíl mezi absolventy obou běhů a bylo patrné, že druhý běh 

kurzu byl uspořádán lépe a poskytl relevantní informace v ucelenější formě. Pedagogičtí pracovníci vnímají 

rozvoj aktivit spojených se zapojení do projektu ŠUŽ - vzdělávání pro UR jako velmi přínosný pro praktickou 

výuku, zaujetí žáku a budování vztahu školy a místních partnerů. Daní za tento nesporný přínos je nutnost 

osobního nasazení učitelů, které často překračuje rámec zaměstnaneckých povinností.  

 

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů 

Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 7 7 

Počet podpořených osob - celkem 4780 5437 

Počet úspěšně podpořených osob 21 21 

 

 

 

 



 

Verze platná od 2. 3. 2011 

 

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot 

 

Plánovaný hodnot bylo dosaženo. 

 

 

Publicita projektu 

- informovali jsme účastníky projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech 
(skripta a další materiály pro kurz, e-learning, webové stránky, materiály pro konferenci, publikace) 
- poskytovali jsme informační a komunikační materiály (zejména propagační letáky a publikace dobré praxe). 
Prezenční listy, certifikáty, osvědčení byly označeny logolinkem a informací o spolufinancování z prostředků ESF 
a státního rozpočtu ČR. 
Vznikla výstava o projektu Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich 
partnerů, jejímž cílem je informovat o projektu, jeho výstupech a inspirovat školy pro zapojení v době 
udržitelnosti projektu.  
- Na všech akcích, které byly v projektu uskutečňovány, byly místnosti označené logolinkem a akce byly uvedeny 
informací, že projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Povinným logolinkem a informací o 
spolufinancování jsouoznačeny i panely putovní výstavy, která informuje o mj. existenci webu projektu, jeho 
výstupech. 
- na internetových stránkách projektu je uvedena na každé zobrazitelné záložce informace: „Tyto stránky vznikly 
v rámci projektu Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů, 
CZ.1.07/1.1.00/08.0064, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.“ Obsahují 
informace pro účastníky projektu a členy cílové skupiny. Jsou zásobárnou informací o průběhu projektu. Jsou se 
prostorem pro databázi příkladů dobré praxe. Tato databáze je otevřená cílové skupině projektu k jejímu 
interaktivnímu využívání. 
- v průběhu projektu jsme vydali k druhému běhu vzdělávacího kurzu tiskové zprávy pro regionální média v 
sedmi krajích. V tiskových zprávách byl vždy uveden celý logolink a informace o tom, že projekt je 
spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 
Tisková zpráva byla vydána i k exkurzím po příkladech dobré praxe. Byl v ní uveden celý logolink a informace o 
tom, že projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 
Ve všech ppt prezentacích využívaných k prezentaci projektu na konferencích a dalších veřejných akcích byl vždy 
uveden celý logolink a informace o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 
V dubnu 2012 jsme vydali tiskovou zprávu k projektové Konferenci NAOMAK. V červnu 2012 jsme vydali tiskovou 
zprávu k uzavření realizace školního vzdělávacího projektu Pěkné místo pro všechny. V srpnu jsme vydali 
tiskovou zprávu k ukončení projektu. 
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Webové stránky projektu 

www.skolaprozivot.cz 

Po zadání adresy www.skolaprozivot.cz se zobrazí hlavní stránka Školy pro 

udržitelný život, která byla projektem podpořena. Hlavní stránka obsahuje 

aktuality, přes levé menu jsou přístupné hlavní výstupy projektu. Zajištěn je 

tak přístup cílové skupiny k informacím o výstupech projektu a průběžné 

informování cílové skupiny o aktivitách ve Škole pro udržitelný život. 

Projekt nám umožnil rozvinout řadu aktivit a výstupů. Na tyto aktivity a 

výstupy navazujeme mimo rámec uzavřeného projektu činnosti další. Stránky 

konstruujeme pro co největší přínos cílové skupiny, proto zde uvádíme 

komplexní informace o projektu i souvisejících záležitostech. Tímto 

přispíváme k publicitě projektu a vytváříme komfortní prostředí pro 

pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří na jednom místě 

můžou najít komplexní a související informace týkající se podpory a rozvoje 

škol v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji. 

Web byl vytvořen z prostředků projektu, v rámci projektu byl aktualizován ve 

věcech týkajících se projektu. Informace o navazujících činnostech např. 

Místně zakotvené učení (platforma pro komunikaci o výchově vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji) jsou zde umisťovány s ohledem na rozvíjení 

samotných témat projektu a přínos pro cílovou skupinu projektu. 

 

 

 

Udržitelnost projektu 

V době udržitelnosti projektu budou materiály vytvořené v rámci projektu dostupné na webu příjemce. Budou 

fungovat webové stránky projektu, na nichž je provozována databáze dobré praxe (která budu rozšiřována o 

aktuální příspěvky škol), přes nějž je přístupný e-learning a vstup na facebook.  

Budeme nadále spolupracovat se školami navázanými v rámci projektu, dále je podporovat v naplňování plánů 

udržitelného rozvoje obce/okolí školy a realizaci konkrétních projektů. Budeme oslovovat další školy k zapojení 

se do spolupráce. 

Opakovaně budeme realizovat výstavu ŠUŽ, nabízet vzdělávací kurz a účast na exkurzích po příkladech dobré 

praxe. 

Prostřednictvím středisek ekologické výchovy budou předávány shromážděné informace o udržitelném rozvoji  

s odkazem na vytvořené materiály. Partneři projektu – lídři environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v ČR budou nadále využívat vytvořené materiály a doporučovat je dalším organizacím, školám i subjektům 

věnujícím se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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Problémy při realizaci 

Při akcích organizovaných pro pedagogy jsme se střetávali s obtíží uvolňování pedagogických pracovníků, 

zejména při realizaci exkurzí za sdílením dobré praxe a u Konference NAOMAK. Ředitelé nemají prostředky na 

suplování, případně na cestovní náhrady.  

Vytvoření publikace Za jeden provaz bylo časově náročnější, než jsme předpokládali. Na publikaci se pracovalo 

intenzivně po dobu dvou let, podílela se na ní řada externích autorů. Přesto nebo spíše právě proto vznikla 

výjimečná kniha, která je komplexní metodikou vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Poskytuje kromě odborných 

(avšak čtivě podaných) informací, řadu zcela praktických postupů, tipů, rad uplatnitelných v procesu utváření 

školy jako iniciačního centra procesů udržitelného rozvoje. 

Náročnost administrace projektu. 

 

 

Horizontální témata 

 

Rovné příležitosti 

Projekt měl pozitivní vliv na rovné příležitosti. Byl přímo zaměřený na udržitelný rozvoj (dále jen UR).  

Přistupovat ke každému člověku stejně, bez ohledu na rasu, sexuální orientaci, pohlaví, fyzický vzhled nebo 

další odlišnosti patří mezi jednu ze zásad UR rozvoje každé společnosti. Podpora znevýhodněných skupin je 

klíčovou otázkou sociálního pilíře UR, nediskriminace a rovný přístup je třeba prosazovat v rámci 

ekonomického pilíře a hájení kvality životního prostředí pro všechny generace je podstatou pilíře 

environmentálního. Otevřená spolupráce v komunitě, zapojení různých skupin občanů do plánování 

místního rozvoje přineslo zejména žáků lepší pochopení různých pohledů na stejnou problematiku, umožnilo 

poznat potřeby znevýhodněných skupin i potřebnost ochrany jejich zájmů. 

Udržitelný rozvoj 

Projekt je zaměřen na UR. Vzdělávání pro UR v pojetí projektu bylo směřováno zejména k pochopení 

propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek rozvoje na 

lokální, národní i globální úrovni; posílení vznímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového 

přístupu, který směřuje k ekonomicky prosperující společnosti respektující sociální a environmentální 

souvislosti a limity; a k rozvoji kompetencí pro demokratické a svobodné rozhodování ve vlastním i veřejném 

zájmu v souladu s právem a s principy UR u cílových skupin projektu – tedy u pedagogických pracovníků a 

jejich prostřednictvím i u žáků ZŠ a SŠ. 

 

 



 

Verze platná od 2. 3. 2011 

 

 

Výstupy/produkty projektu 

 
Typ Název Stručný popis Dostupnost 

1 publikace Za jeden 

provaz, 

metodika 

výchovy k UR 

a aktivnímu 

občanství 

Poskytuje teoretický základ a 
praktické návody, jak rozvíjet 
znalosti žáků v problematice 
udržitelného rozvoje a vést je 
k osvojení dovedností pro 
praktické uplatňování principů 
trvale udržitelného rozvoje.  

Vytištěna v počtu kusů pro do 

projektu zapojené školy 

2 e-learning E-learnig 

Škola pro 

udržitelný 

život 

E-learning je vhodným 
nástrojem pro vzdělávání učitelů 
v problematice výuky 
udržitelného rozvoje i pro aktivní 
práci žáku při vlastním zapojení 
do přípravy školních 
vzdělávacích projektů. 

 

http://elearning.skolaprozivot.cz/ 

3 Vzdělávací 

kurz pro 

pedagogy 

Vzdělávací 

kurz Škola pro 

udržitelný 

život  

Akreditovaný vzdělávací kurz 
věnovaný tématům UR, jejich 
přenesení do výuky, metod 
plánování a realizace 
konkrétních opatření  k podpoře 
UR ve spolupráci žáků, školy, 
partnerů. 

Nabídka Partnerství, o.p.s. a 

Střediska ekologické výchovy a 

etiky Rýchory - SEVER, 

Brontosaurus Krkonoše  

4 Exkurze – 

sdílení 

dobré 

praxe 

 

 Sdílení dobré 

praxe při 

výuce témat 

udržitelného 

rozvoje a 

EVVO 

Zájezd za účelem poznání 

dobrých praxí na školách, 

vzájemného sdílení zkušeností 

určený pro pedagogické 

pracovníky 

Nabídka Partnerství, o.p.s. a 

Střediska ekologické výchovy a 

etiky Rýchory - SEVER, 

Brontosaurus Krkonoše 

5 Webový 

portál 

 
Obsahuje aktuální informace 
týkající se podpory a rozvoje škol 
v oblasti vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji. Je 
branou k databázi dobré praxe. 

www.skolaprozivot.cz 



 

Verze platná od 2. 3. 2011 

 

6 databáze Databáze 

dobré praxe 

ŠUŽ 

Podrobné informace, rady, tipy a 
doporučení pro školy na zapojení 
projektové práce do výuky a 
zapojení komunity do 
spolupráce na plánování a 
realizaci komunitních aktivit.  

www.skolaprozivot.cz 

7 Výstava 

(roll-upy) 

Výstava ŠUŽ Výstava obsahuje informace o 

výstupech projektu a inspirující 

příklady z jednotlivých krajů ČR.  

K zapůjčení u Parnterství, o.p.s. a 

Střediska ekologické výchovy a 

etiky Rýchory - SEVER, 

Brontosaurus Krkonoše  

8 publikace Příručka 

dobré praxe 

ŠUŽ 

Přináší přehled o inspirativních 
činnostech škol v oblasti 
udržitelného rozvoje. 

 

100 ks k dispozici u Partnerství, 

o.p.s., 100 ks u Střediska 

ekologické výchovy a etiky 

Rýchory - SEVER, Brontosaurus 

Krkonoše  

 


