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UDRŽITELNÝ PALACKÝ
ZADÁNÍ PROJEKTU: UMĚNÍ UDRŽITELNOSTI
Je něco, co byste na své škole rádi změnili k lepšímu? Zkuste vymyslet projekt realizace vašeho nápadu, jak školu zvelebit.
Projekty by se měly zaměřovat na udržitelnost a ekologii.
Projekt by měl vzniknout na tzv. principu bottom-up, tedy zdola-nahoru. Od studentů nejen pro studenty, ale pro celou
školu a její okolí. Vzniknout by měl i vzájemnou spoluprací mezi žáky, učiteli či vedením školy.
Záměrem je zlepšení školní atmosféry a prostředí, ve kterém trávíte většinu svého času. Vymyslete, co ve škole chybí
nebo co je potřeba vylepšit. Vaším nápadem se pak mohou inspirovat i další školy.
Fantazii se meze nekladou, nicméně nápady by měly být reálně proveditelné (od pořádání zajímavých osvětových akcí
až k proměně školního kumbálu v knihovnu věcí na půjčení školních pomůcek apod.).
Obecný název projektů na škole může nést spojení „Udržitelný/á + název vaší školy“.

Cíl projektu:
Vytvoření prezentace, např. v Microsoft PowerPointu, plakátu či video nahrávky, ve které svůj koncept představíte učitelům,
spolužákům, případně i vedení školy.

Jak na to:
1. Sestavte si skupinku o 2 až 3 žácích (po domluvě s vaším učitelem/kou).
2. Stanovit si cíl projektu – Čeho chceme dosáhnout? Do kdy? Jaké mohou být nástrahy a překážky? Co budeme potřebovat?
3. Vymyslete podnázev svého projektu.
4. Zamyslete se nad jednotlivými fázemi projektu (rešerše informací, plánování, příprava, realizace, propagace, zhodnocení
a zpětná vazba) a v týmu si role rozdělte.
5. Důležité je také přemýšlet o tom, kdo vám může pomoci (učitelé, spolužáci, přátelé, rodina) a jakým způsobem iniciovat
své nápady (např. přes školní parlament).
6. Pokud se neobejdete bez financí, zkuste vymyslet, jak zapojit vedení školy, které by vám mohlo se zdroji pomoci
(případně vám dát tip na jiné zdroje). Je ale mnoho udržitelných a komunitních projektů, které jdou zrealizovat
i bez financí a za pomoci přátel a rodiny.
7. Pro úspěšný projekt je důležité o něm dát vědět, můžete k tomu využít sociální sítě, nástěnky, školní časopis apod.

Tip: Ve třídě se můžete domluvit, že o projektech budete hlasovat, a ty, které vyhodnotíte jako nejlepší a proveditelné,
se pak pokusíte zrealizovat. Mohou to být ale i všechny projekty, není nutné žádný vyřazovat.
V současné době sice trávíte většinu času doma, prostor pro tyto aktivity máte tedy pouze v teoretické rovině. Projekty

ale bude možné zrealizovat, až se školy opět otevřou, možná až v novém školním roce. Máte tudíž dostatek času pak
ještě svůj projekt vylepšit a modifikovat. Berte to jako příležitost se naučit projektovému plánování.
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