
Co byste se chtěli dozvědět na dnešním 
PULCHRA Café?



Vědou ke změně města – školy jako badatelská centra
5.5..2020, Lenka Kleger, TEREZA



• prozkoumat města jako městské ekosystémy

• podpora přírodovědného vzdělávání ve školách a místních komunitách

• rozvoj inovativních školních projektů

o lokálních zkušenosti a znalosti

o potřeby místní komunity

• vznik nových partnerství

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466

Cíle PULCHRA



O projektu

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466

• září 2019 – srpen 2022

• 10 evropských zemí, 12 partnerů

• v ČR – TEREZA, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy

Síť škol

• 5 škol ve městech v každé partnerské zemi

• dvouletá spolupráce (září 2020 – červen 2022)



• příležitost ke zpracování badatelských projektů z reálného prostředí

• prohloubení spolupráce 

• podporu - metodickou, odbornou a finanční

• vzdělávací materiály

• školení v reportérské činnosti

• možnost zúčastnit se mezinárodního setkání

(září 2021 v Praze, červenec 2022 v Athénách)

• osvědčení

Co získáte zapojením do projektu

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466



Aktivity zapojených škol

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466

• vytvoření badatelského týmu – 3 učitelé a studenti 12-18 let

• studentští reportéři – informování o projektu

• výzkumný projekt (City Challenge)

• 2 projekty / 2 roky (1. září 2020 – červen 2021, 2. září 2021 – červen 2022)

• reálný, společensky a environmentálně prospěšný projekt

• výběr ze dvou tematických okruhů

• otevřené školní akce – sdílení výsledků,                                                                  

nastartování komunikace

• pravidelné setkávání

• sdílení výsledků a zkušeností



Témata City Challenges alias Výzvy ve vašem městě

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466

• Výzva 1: VÝROBA A SPOTŘEBA ENERGIE BEZ ÚJMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

• Výzva 2: CHYTRÉ BUDOVY PRO KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ BUDOUCNOST NAŠICH MĚST

• Výzva 3: POHYB A DOPRAVA VE MĚSTĚ PŘISPÍVAJÍCÍ K ROZVOJI KOMUNITY

• Výzva 4: MÍSTA VE MĚSTECH, KTERÁ PROPOJUJÍ OBYVATELÉ S PŘÍRODOU

• Výzva 5: CIRKULÁRNÍ MĚSTO PROPAGUJÍCÍ MÍSTNÍ ROZVOJ A NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

• Výzva 6: CHYTRÁ MĚSTA PRO KVALITNÍ ŽIVOT OBYVATEL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Proměna školní zahrady – příklad

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
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Cíl: přeměna školní zahrady na otevřený přírodní prostor

• rozšíření zeleně, řešení inspirovaná přírodou, využití 
propustných materiálů pro povrchy

• využití IT

• cesty usnadňující přístup místních obyvatel 

• komunikace, sdílení informací

Učastníci: studenti, učitelé, vědci, odborníci, místní komunita, 
zástupci místní samosprávy

Rozměr pozemku: 5 786,17 m2
Budovy: 1091,34 m2 
Zahrada: 4694,83 m2

Oblast: převážně rezidentská/ komerční. Škola 
sousedí s depem metra a 400m jihovýchodně 
je dálnice

Typ zástavby: směs středně vysokých budov 
(3-9 pater). Sousedící stavby na sebe těsně 
navazují, což zabraňuje proudění vzduchu

Hustota: oblast s vysokou hustotou 
obyvatelstva

Stav budovy: dobrý stav

Školní zahrada: pokryta basketbalovým 
hřištěm, asfaltem a kamennou dlažbou. Na 
pozemku je málo stromů. V zadní části je 
prázdné nevyužívané místo.

Materiály: hlavní stavební materiály jsou 
cihly, dlažba a beton



Proměna školní zahrady – příklad projektu

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824466

• Sestavení badatelského týmu a rozdělení rolí

• Uspořádání otevřené školní akce

• Průzkum oblasti – teplotní charakteristiky, vegetační 
pokryv

• Spolupráce badatelského týmu s externisty –
porozumění problematice a technickým možnostem 
řešení 

• Podrobně zpracované projektu



Proměna školní zahrady – příklad projektu

• Hodnocení návrhu odborníky, analýza výsledků, závěry
• Diskuze – přínos pro komunitu 
• Prezentace návrhu a sdílení - City Challenges Platform, studentští reportéři, City Challenges

App
• Předání návrhu na změnu místním úřadům.



Proměna školní zahrady – příklad projektu



Pojďte do toho s námi!
registrace do konce května

globe-czech.cz

pulchra-schools.eu

http://www.globe-czech.cz/
https://pulchra-schools.eu/


Děkujeme!

globe-czech.cz

pulchra-schools.eu

Kontakt

Lenka Kleger, lenka.kleger@terezanet.cz, T: 608 240 804

Marie Polanská, marie.polanska@terezanet.cz

Jan Blažek, jan. blazek@terezanet.cz

Zuzana Jakobová, zuzana.jakobova@terezanet.cz
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