
VEDLEJŠÍ AKTIVITA 

V rámci vedlejší aktivity bylo naším cílem prostřednictvím projektu vybavit prostředí kolem 

školy mobiliářem, ozelenit jej a vytvořit podmínky pro environmentální vzdělávání, výchovu 

a osvětu a pro výuku pracovních činností. 

Z prostředků dotace jsme tedy zakoupili mobiliář před budovu školy před vstupy do šaten a 

do školní družiny. Konkrétně se jednalo se o 3 ks laviček a 1 odpadkový koš.  

 

                     

                   Odpadkový koš po pořízení       Odpadkový koš a lavička před vstupem do šaten 1. stupně 

 

        

Lavička před vstupem do školní družiny               Lavička před vstupem do šaten 2. stupně 

 

Dále jsme přímým nákupem zakoupili materiál a sazenice pro účely vybudování bylinkové 

zahrádky před budovou školní družiny. Zde jsme společně se žáky a rodiči ve dnech 1.6. a 

8.6. 2019 vytvořili bylinkovou zahrádku s vybranými druhy bylin. 



                     

                Původní plocha                                                            Konečná podoba bylinkové zahrádky 

 

Fotodokumentace vybudování bylinkové zahrádky: 



     

 

Zakoupeny byly: 

 trávníková obruba - vzhledem k jedinému nám známému výrobci tohoto typu 

obruby v ČR nebyl proveden průzkum trhu, zakoupeno napřímo 

 mulčovací netkaná textilie (průzkum trhu viz níže): 



 sazenice bylin  

Druh počet 

kusů 

třapatka nachová 2 

levandule lékařská 4 

pelyněk pravý 3 

meduňka lékařská 5 

tymián obecný 5 

šalvěj 5 

oregáno 3 

bazalka 3 

petržel kudrlinka 3 

máta 3 

stévie 3 

petržel 3 

majoránka 3 

rozmarýn 3 

libeček 3 

kari 3 

yzop lékařský 2 

kopr vonný 2 

rýmovník 3 

dobromysl obecná 3 

pažitka 3 

rebarbora 1 

vavřín (bobkový list) 2 

tymián 2 

 

 mulčovací kůra - vzhledem k dostupnosti v nejbližším okolí bez nutnosti placení 

dopravy při objednávání přes internet jsme nákup provedli napřímo bez průzkumu trhu 

 nátěrová barva  

 

 u každé bylinky jsme instalovali plastovou cedulku s uvedením jejího názvu: 

 
 

 



Při budování vyvýšených záhonů a komposteru jsme nejdříve museli vyřešit problém 

s likvidací původních betonových základů, které oproti původním předpokladům museli být 

bourány strojově, kde nám vypomohl Městský úřad Úsov se zapůjčením bagru. 

      

 

Teprve poté jsme se s několika rodiči a žáky pustili do vlastní výroby a budování vyvýšených 

záhonů a komposteru a to konkrétně v sobotu 26.10.2019: 

 

                         

           Původní plocha pře budováním                                                    Konečná podoba vyvýšených záhonů 



 

Konečná podoba komposteru 

Budování s rodiči: 

  

 

  



 

 

   

 

Pořízeny byly: 

 desky a hranoly - vzhledem k dostupnosti v nejbližším okolí bez nutnosti placení 

dopravy při objednávání přes internet jsme nákup provedli napřímo bez průzkumu trhu 

 barva Luxol  

 hřebíky, vruty, nopová folie a další drobný materiál pro stavbu vyvýšených záhonů 

a komposteru  

 


