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STABILIZACE A ROZVOJ SÍTĚ NÁRODNÍHO PROGRAMU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT 

SPOLEČNĚ SI POMÁHÁME, SPOLEČNĚ SE VZDĚLÁVÁME 

Program Škola pro udržitelný život pokračuje ve školním roce 2015/2016 díky projektu Stabilizace a rozvoj 
sítě národního programu Škola pro udržitelný život (SFŽP – Program podpory environmentálního 
vzdělávání, osvěty a poradenství) a Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme (Nadační fond České 
bankovní asociace Kamarádi vzdělávání).  

Příjemce: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER 

 

 

 

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT – POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ  
PRO VÝUKU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT PROJEKTOVOU METODOU 

V období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014 byl realizován projekt Škola pro udržitelný život – posilování 
kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou. 

CZ.1.07/1.3.41/01.0045 

Příjemce: Partnerství, o.p.s 

Partneři: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20; Středisko ekologické 
výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 493 989,98 Kč 

Výstupy: 
 vzdělávací kurz 
 výukové programy pro žáky zapojených škol 
 příručka dobré praxe 
 exkurze za příklady dobré praxe 

Více najdete www.skolaprozivot.cz/projekt-skola-pro-udrzitelny-zivot  

http://www.skolaprozivot.cz/projekt-skola-pro-udrzitelny-zivot


 

Projekt Škola pro udržitelný život – posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat 
projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/01.0045 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 

 

 

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT – VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A TVORBA SÍTĚ ŠKOL  
A JEJICH PARTNERŮ  

V období od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012 byl realizován projekt Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů. 

CZ.1.07/1.1.02/01.0098 

Příjemce: Partnerství, o.p.s. 

Partneři: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše; Lipka – školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 21 401 567,00 Kč 

Výstupy: 
 metodika vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
 skripta pro učitele 
 sloha s pracovními listy pro vzdělávání dle vyvinuté metodiky 
 akreditované kurzy pro pedagogy 
 e-learningová aplikace s přístupem pro učitele i žáky 
 realizace výukových programů na školách 
 dvoudenní exkurze po úspěšně realizovaných projektech jako příkladech dobré praxe 
 konference pro pedagogy zaměřená na místně zakotvené učení a program ŠUŽ – webový portál 

a databáze škol zapojených v síti 
 publikace příkladů dobré praxe 
 výstavní panely informující o programu 
 sestavení případových studií o realizaci komunitních projektů ve školách 

 

 



ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PRO ŠKOLY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

V období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2012 byl realizován projekt Environmentální výchova pro školy 
v Jihomoravském kraji. 

CZ.1.07/1.1.02/01.0098 

Příjemce: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 790 000 Kč 

Výstupy v rámci klíčové aktivity k programu ŠUŽ: 
 realizace vzdělávacích kurzů pro pedagogy 
 podpora realizace komunitních projektů škol 
 publikace zaměřená na místně zakotvené učení a realizované projekty škol 

Program byl realizován v rámci projektu Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském kraji 
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

 


