
 
Název lekce: Zeleň má zelenou! 

Autor: Hana Svobodová, Radka Vašíčková, vzdělávací centrum TEREZA 

Cíl: - Žáci komunikují s vedením školy a se zástupci obce a získají pro svůj akční projekt 
všechna potřebná povolení.   
 
Pomůcky: Plán projektu - výstup minulé lekce, pracovní list Zeleň má zelenou 
 

Předmluva pro učitele 
Milí učitelé, možná se vám již podařilo s žáky vytvořit kompletní plán vaší vlastní akce pro zeleň, 
možná jej teprve postupně tvoříte. Možná jste si vymysleli, že proměníte a ozeleníte nějaké veřejné 
místo a narazili jste na problém, že k tomu nemáte souhlas či dokonce povolení zástupců obce. 
Možná jste si vybrali k proměně část školního pozemku a potřebujete souhlas vedení školy. Je to 
krásná příležitost dovolit žákům, aby si toho co nejvíce vyjednali sami. Trénovat komunikaci s 
dospělými je přece vždycky užitečné a žákům se to do budoucna bude jistě hodit. Vy jim s tím 
samozřejmě pomůžete, tímto komunikačním cvičením je provedete a budete jim nablízku. A vám 
zase budeme nablízku my z TEREZy.  

Tato lekce vlastně žádnou lekcí není. Také by se spíše měla jmenovat “Aby zeleň měla zelenou a 
úřední razítko”. Vyjednávání s úřady a obhajoba vlastního záměru není nic jednoduchého. Tím spíš 
pro žáky, kteří s tím nemají žádnou zkušenost. Chceme vás na to proto následujícím textem a 
množstvím podkladů co nejlépe připravit. A vy pak můžete připravit své žáky, aby s příslušnými 
autoritami zvládli jednat sami a získali pro svůj zelený projekt zelenou! 

Motivace 
Ano, tato lekce sice skutečnou lekcí není, ale i vy si zasloužíte motivaci. Máte-li chuť, podívejte se na 
krátké video (3 min) žáků ZŠ J. V. Sládka Zbiroh o tom, kterak se zhostili úkolu vyjednat s vedením 
školy i zástupci obce podporu pro svůj ptačí projekt 
https://www.youtube.com/watch?v=SnCUsYOVSuY . 

Webinář Jak na komunikaci školy a obce 

Jak na komunikaci školy a obce? V první řadě bychom vás rádi pozvali na webinář právě na toto téma. 
Proběhl nedávno a účastníci si z něj odnesli mnoho podnětů. Nechte se tedy pozvat i vy. Jeho stěžejní 
část jsme pro vás z webináře vystřihli a můžete si ji pustit zde jako video 
https://www.youtube.com/watch?v=VeKDfsENNHU&feature=youtu.be . Mějte na paměti, že se 
jedná o část webináře a ne jen záznam přednášky. Nenechte se proto rušit reakcemi účastníků 
semináře a drobnými technickými okénky. Věříme, že stěžejní a pro vás relevantní obsah k vám touto 
formou doputuje. Zhlédnutí celého videa vám zabere přibližně hodinu a půl.  

V první části přednáší Jan Petr Nekovář z Národního ústavu pro integrovanou krajinu, který se zabývá 
tím, jak upravovat a měnit krajinu tak, aby dlouhodobě vydržela. Jeho příspěvek se zabývá hlavně 
tím, jak vést rozhovor. Představí vám: 

● 3 tipy pro efektivní komunikaci 
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○ Průběh změny 
■ Žádná změna není jednoduchá, když ale budeme vědět, jak na ni, zvládneme 

ji. Jaké jsou fáze procesu změny? S čím musíme počítat, když po lidech 
chceme, aby něco změnili? 

○ Každý jsme jiný, respektujme to 
■ Někdo potřebuje fakta a zabere na něj, pokud žáci ukážou záznamy ze svého 

bádání. Někdo ocení, když ho budete zvát do školy na akce a bude s vámi mít 
příjemné zážitky. Jiný zase potřebuje, aby řešení bylo jeho nápad..nezoufejte, 
na každého něco platí. 

○ Jsme chytří, řídíme rozhovor 
■ Jak rozhovor řídit tak, abychom se něčeho konkrétního dobrali, abychom 

dospěli k dohodě. Aby žáci zažili úspěch a byli motivovaní a iniciativní i do 
budoucna.. 

● Co udělat jednoduše 
○ Tipy na jednoduché změny v krajině, které se dobře prosazují 

Ve druhé části s vámi bude sdílet své zkušenosti z praxe dvojice pedagog - úředník. A sice paní 
učitelka Lenka Pořízková z Gymnázia Jana Palacha Mělník a Pavlína Šámalová ze Správy CHKO, které 
společně dlouhodobě spolupracují na různých projektech. Jak jejich spolupráce začala a co se jim 
osvědčilo? Ve videu se to dozvíte.  

 

Připravte žáky na schůzku s vedením školy či úředníkem 

Jak s poznatky z webináře naložit? Jak jste viděli a slyšeli, byl určen především vám, učitelům. Jaká 
témata proberete v rámci přípravy na schůzku s vašimi žáky, záleží především na jejich věku a 
dovednostech, které mají. Čím starší a zkušenější v této oblasti jsou, tím více toho mohou vyjednat 
sami. Středoškolským studentům můžete část webináře i promítnout a o jednotlivých tématech s 
nimi diskutovat.  

Na schůzku by každopádně všichni žáci bez ohledu na věk měli jít s přípravou. Předem si s nimi 
vyplňte následující pracovní list. Stačí samozřejmě v bodech, nebo tak, jak to žákům bude vyhovovat. 
Není cílem, aby řekli všechno přesně, jak si ve škole zapsali, ale aby měli kostru, která jim může 
připomenout co dál, když budou nervozní a zapomenou, co chtěli.. 

Představení, cíl 

- Kdo jsme? Představte se v několika jednoduchých větách. 
- Jaký je cíl našeho projektu?  
- Jaký je cíl této schůzky? Proč za vámi přicházíme? 

Realita 

- Připravte si otázky pro vedení školy/zástupce obce, ze kterých zjistíte, co si myslí o místu, 
které chcete změnit. Je spokojený se současným stavem? Má s ním nějaké plány? Jak vnímá 
problém, se kterým přicházíte? Může on sám ovlivnit řešení? 

Možnosti 

- Připravte si stručný a srozumitelný popis návrhu, který předkládáte.  
- Zmiňte, že budete medializovat výsledky projektu i zapojení úřadu.  Úředníci obvykle vítají, 

když je jejich zapojení na veřejnosti vidět. 
- Ujistěte se, že úředník s vaším návrhem souhlasí. 

 

 



Další kroky 

- Jaké konkrétní kroky budou po schůzce následovat? Na čem byste se rádi s vedením 
školy/zástupci obce dohodli? 

 

Během celého rozhovoru se ptejte, pište si poznámky – tím ukazujete, že nasloucháte. Je-li to 
vhodné, pořiďte oficiální zápis s konkrétními úkoly pro každého, i pro úředníka. Zvažte také, jestli s 
sebou nevzít i zástupce rodičů - jsou to voliči. 

Pracovní list naleznete také jako přílohu lekce v podobě, kterou si můžete jednoduše vytisknout a do 
které žáci mohou přímo zapisovat. 

Pozvánka na seminář Jak na komunikaci školy a obce 

Pokud byste rádi zažili tento seminář na vlastní kůži, máte možnost. 27. dubna 2021 se bude konat ve 
Frýdku-Místku či online a své zkušenosti budou sdílet učitelé ze ZŠ Janovice. Přihlásit se na něj 
můžete zde: https://globe-czech.cz/cz/seminare 

Rádi se s vámi potkáme! 

 

Nabídka pomoci odborníka 

Rádi bychom vám ještě jednou připomněli naši nabídku. Nemusí být všechno jen na vás. Využijte 
odborné pomoci. Na vaše projekty se moc těší náš spřízněný permakulturní zahradník a zahradní 
architekt Ing. Michala Plundra. Mnozí ho znáte už z tématu roku Zahradní bomba, kdy školám rovněž 
konzultoval projekty. Učí vzdělávací programy ve Stanici přírodovědců v Praze a má tak velmi blízko 
ke vzdělávání a k dětem. V neposlední řadě je členem vědecké rady GLOBE. Stačí kontaktovat naši 
kancelář a my vás rádi propojíme! 

Spojit se samozřejmě můžete i s odborníky z vašeho okolí. Nebuďte na to sami! Spolupracujete 
například s nejbližším ČSOP? Zeleň je téma, které určitě řeší. 

 

Inspirace nakonec… 

Nemáte-li ještě tématu zeleně dost, nebo jste-li stále ve fázi, kdy teprve vybíráte téma vašeho 
projektu, nechte se pozvat na tyto webové stránky: https://www.nadacepartnerstvi.cz/4-napady-
proti-prehrivani-mest-adapterra-
awards?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter_unor 

Nadace Partnerství zde představuje nápady ze čtyř evropských metropolí, které řeší přehřívání měst. 
Zvláště polské “kapesní parky” jsou něčím, čím se dá jistě inspirovat i na úrovni školy. 

 

Přejeme vám, ať se daří a držíme palce při zdolávání výzev!  
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