Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace
je příjemcem dotace v rámci dotačního programu Environmentální vzdělávání, výchova a
osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016, na dotační titul Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2016 ve výši 18.000,- Kč.
Závěrečná zpráva
Olomoucký kraj vyhověl žádosti naší školy o poskytnutí dotace ze svého rozpočtu na rok
2016 a v rámci dotačního programu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
v Olomouckém kraji v roce 2016 poskytnul dotaci na výše uvedený dotační titul.
Akce EVVO byly zaměřeny hlavně na floru a faunu, která nás obklopuje. Všechny akce
byly pořádány v duchu názvu našeho projektu: „O životní prostředí musíme všichni
neustále pečovat“.
1. Sběr papíru.
Dne 25. dubna 2016 bylo žáky a zaměstnanci školy nasbíráno 11 tun papíru.
Dne 17. října 2016 bylo žáky a zaměstnanci školy nasbíráno 9 tun papíru.
Do této akce se nejvíce zapojili žáci 1. stupně školy.
2. Vysázení stromů v objektu školy.
Dne 22. září „Den stromů“ jsme sdělili žákům 1. a 2. ročníku, že vysázejí stromy, o
které budou nadále pečovat. Zakoupili jsme 10 ks stromků prunus serrulata „KIKUSHIDARE-SAKURA“ včetně kůlů, ochranného pletiva proti ohryzu, zeminu, hnojivo a
nářadí na zasázení a další údržbu koruny stromů. Dne 25. 10. 2016 jsme s žáčky stromy
zasadili. Každý strom je předán do péče jedné třídy. Tato akce je dalším krokem sázení
stromů, protože v r. 2010 byly v objektu školy zasazeny 2 borovice. Žáci, kteří tyto
borovičky sázeli, jsou již v 8. ročníku, ale dobře si na vysázení stromků pamatují.
Borovici u branky školy se daří velice dobře a v předvánoční čas ji využíváme jako
vánoční strom. Většina žáků školy bydlí v Olomouci, ale dobře chápou, že stromy mají
velký význam pro životní prostředí i z estetického hlediska. Na přelomu února a března
2017 stromky s žáčky ostříháme. Sakury mají krásné květy a uvidíme, jestli se všechny
stromky dobře zakoření.
3. Výroba a umístění ptačích budek.
Na podporu „Světového dne ptačího zpěvu“ (2. května) jsme se rozhodli vyrobit ptačí
budky pro zpěvné ptáky (modřinka popř. koňadra). Umístění ptačích budek bude
v objektu školy, popř. se vyrobená ptačí budka předá žákovi nebo zaměstnanci, který ji
před obdobím hnízdění umístí na svoji zahradu. Přínos této akce je pro Olomoucký kraj
nezpochybnitelný, protože míst vhodných ke hnízdění ptáků je stále méně. Z dotace jsme
zakoupili dřevo na ptačí budky a nářadí k jejich výrobě a umístění na stromy.
4. Malý zahradník.
Dlouhodobě na naší škole podporujeme aktivitu dětí v kroužku „Malý zahradník“ ve
školní družině. Děti pečují o záhonek v objektu školy a vypěstovanou zeleninu si dále
upravují v kuchyňce. Práce na zahrádce i vaření v kuchyňce je velice baví. S porytím

záhonků před zimou musí pomáhat dospělí. Pokud se vypěstovaná zelenina vydaří, mají
žáčci z výsledků své práce velikou radost. Dne 18. října 2016 se konala soutěž
základních škol s názvem „Dýňodlabání“, kterou pořádala prvním rokem Flora Olomouc.
Soutěže se zúčastnilo celkem 13 škol v zastoupení 60 soutěžních dvojic. Naše škola na
této akci nechyběla. Žáci vypěstovali dýně, které pak někteří z nich na soutěži vydlabali.
I když se naše dvojice neumístily na prvních třech místech, byly organizátory odměněny
diplomem a malou pozorností za jejich výbornou práci. Dětem velice děkujeme za
krásnou reprezentaci naší školy.
Pracovní aktivity na zahrádce zvyšují manuální zručnost dětí, které se k této činnosti
mnohdy doma nedostanou.
Zhodnocení využití poskytnuté dotace.
Podpora EVVO, kterou nám Olomoucký kraj poskytl, hodnotíme velice kladně. Bez
finanční podpory a zapojení do projektů se akce podobného typu dají realizovat pouze
v omezeném měřítku. Poskytnutá dotace nebyla nikterak horentní, ale byla plně využita
a má pozitivní vliv na žáky školy a jejich vnímání nutnosti chránit a pečovat o přírodu.
V Olomouci 12. prosince 2016

Václav POUL, ředitel školy

