
NNAAŠŠEE  PPRROOJJEEKKTTOOVVÉÉ  ŠŠKKOOLLYY  
 

Berufliches Schulzentrum 
Technik, Ernährung, Wirtschaft 
Bärensteiner Str. 2 
D - 09456 Annaberg-Buchholz 
www.berufsschulzentrum-ana.de 
 

 
Evangelisches Gymnasium 
Erzgebirge 
Str. der Freundschaft 11 
D - 09456 Annaberg 
www.ege-annaberg.de 

 
 
Carl-von-Bach-Gymnasium Stollberg 
Parkstraße 8 
D - 09366 Stollberg 
www.carl-von-bach-gymnasium.de 
 
 

 
Střední škola zemědělská a 
ekologická 
Svatopluka Čecha 1180 
CZ - 438 01 Žatec 
www.zemskolazatec.cz 
 
 

Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní akademie 
Komenského 562 
CZ - 432 01 Kadaň 
www.sps-kadan.cz 

 
 
Gymnázium Chomutov 
Mostecká 3000 
CZ - 430 11 Chomutov 
www.gymcv.cz 
 
 

KKOONNTTAAKKTT  
 

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 
 

Dipl.-Ing. (FH) Stefanie Melzer 
Eisenstraße 7, D - 09456 Mildenau 
 

Tel.: +49 (0) 37 33 67 89 66 
Fax: +49 (0) 37 33 67 89 55 
 

Email: stefanie.melzer@csb-miltitz.de 
Internet: www.csb-miltitz.de 
 
 

Venkovský prostor o.p.s. 
 

Zdenka Hanaková 
Zámecká 73, CZ – 362 63 Dalovice 
 

Tel: 00420 353 237 561 
 

Email:  hanakova@venkovskyprostor.cz 
Internet: www.venkovskyprostor.cz 
 

UUNNSSEERREE  FFAACCHHPPAARRTTNNEERR  
 

Sächsische Landesstiftung Natur und 
Umwelt 
www.lanu.de 

 
Landesarbeitsstelle Schule – Jugendhilfe Sachsen 
e.V. 
www.lsj-sachsen.de 

 
solaris – Förderzentrum für Jugend und Umwelt 
gGmbH Sachsen 
www.solaris-fzu.de 

 
Schola Humanitas – Centrum eckologické výchovy 
VIANA 
www.humanitas.cz 

 
Okresní hospodářská komora Most 
www.komora.cz 

 
Holger Siegert - Büro für Marketing & Kommunika-
tionsdesign 
www.holger-siegert.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Životní prostředí 
dělá školu –  

Žákovská 
environmentální 

s.r.o.“ 

Stand: 09.07..2009 



CCÍÍLLEE  PPRROOJJEEKKTTUU  
 

Zelená povolání, jako je např. poradce pro energetiku 
nebo technik životního prostředí, nabízí perspektivy 
aktivně spolupůsobit na ochraně životního prostředí a 
přírodních zdrojů. 
 

Projektem „Životní prostředí dělá školu – Žákovská 
environmentální s.r.o.“ bude propojena „orientace na 
budoucí povolání“, „environmentální výchova“ a 
podnikatelské jednání. 
 
Na 3 saských a 3 českých projektových školách bude 
v průběhu projektu iniciováno šest žákovských 
environmentálních s.r.o. 
 

Vedle schopností a dovedností v podnikatelském 
jednání se žáci/žákyně také naučí praktické ochraně 
životního prostředí. 
 

Bude podpořena výchova k samostatnosti a 
zodpovědnosti a zajištěno trvalé zapojení myšlenek na 
ochranu životního prostředí do každodenního života 
školy za účelem nepřetržitého zlepšování působení na 
životní prostředí. 
 

TTRRVVÁÁNNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTUU  
 

1. duben 2009 – 31. březen 2011 
 

UUDDRRŽŽIITTEELLNNOOSSTT  
 

Založené Žákovské environmentální s.r.o. položí na 
školách základní stavební kameny pro orientaci na 
budoucí povolání a integraci myšlenek na ochranu 
životního prostředí do každodenního života školy. 
 

Spojením hospodářství a školy vznikají kooperace, 
které se mohou do budoucna pozitivně projevit na 
situaci ve vzdělávání popř. na situaci odborných 
kvalifikovaných sil. 
 

Ekologickým zaměřením Žákovských 
environmentálních s.r.o. bude vzdělávací místo škola 
utvářeno ohleduplněji k životnímu prostředí. 

OOBBSSAAHH  PPRROOJJEEKKTTUU  
 

Dne 16. září 2009 se jako oficiální start projektu 
uskuteční úvodní setkání. 

Na přeshraničním úvodním setkání bude 
žákům a žákyním poskytnuta v různých pracovních 
kruzích podpora k různým tématům projektu. Dále 
bude toto setkání účastníkům sloužit pro výměnu 
zkušeností a nápadů. 
 
Od pracovní skupiny po Žákovskou 
environmentální s.r.o. 
V druhé fázi, realizační fázi projektu, analyzují 
pracovní skupiny aktuální situaci životního prostředí 
na své škole. Výsledky „Eko-kontroly“ poslouží k 
rozpoznání ekologických oblastí působení a k položení 
základu pro definici firemního profilu budoucími úkoly. 

Na základě oblastí působení vyvinou pracovní 
skupiny svůj vlastní firemní koncept a prozkoumají 
realizovatelnost svých nápadů. 
Vedle obsahových zaměření budou stanoveny pozice 
vedení podniku, práce s veřejností a management 
projektu. Každý žák převezme svou vlastní oblast 
úkolů. Pracovník práce s veřejností vyvine např. 
firemní logo a zorganizuje péči o internetové stránky. 
Vedení podniku koordinuje průběh projektu a je 
kontaktní osobou pro projektové partnery. 
 
Odborné exkurze a malý ekologický projekt 
Odbornými exkurzemi do podniků budou 
žákům/žákyním zprostředkovány podněty pro práci 
vlastních Žákovských environmentálních s.r.o. 
 Cílem přitom je také prosíťování projektu s 
regionálními podniky, aby byl vzbuzen zájem žáků pro 
odborné zaměření budoucího povolání. 
 

Dále budou po založení Žákovských 
environmentálních s.r.o. definovány první cíle ke 
zlepšení situace životního prostředí na škole. 
Povzbuzeny praktickými náhledy do oblastí působení 
podniků vytvoří a zrealizují Žákovská environmentální 
s.r.o. své malé projekty. 

OOBBSSAAHH  PPRROOJJEEKKTTUU  
 

Práce Žákovské environmentální s.r.o. 
Založení Žákovských environmentálních s.r.o. bude 
podpořeno poskytnutím rozpočtu ve výši 300 EUR. 
Tím mají žákovské firmy možnost financovat svůj start 
do „světa podnikání“. 
 

Použití rozpočtu je obdobně jako u soukromě-
hospodářských podniků věcí vedení podniku a jeho 
účetnictví. Je potřeba dbát na to, aby byly projekty 
vytvořeny udržitelně a dlouhodobě. Z tohoto důvodu je 
potřebná podpora dohlížejících odborných učitelů. 
 
Soutěž 
Nezávislá porota, která sestává z odborných partnerů 
projektu, bude hodnotit práci žákovské firmy i 
vypracované malé projekty. Oceněny budou 
nejinovativnější projekty. 
 

Na závěrečném setkání představí Žákovská 
environmentální s.r.o. svou práci a své malé projekty. 
V rámci setkání bude porotou také předána inovační 
cena. 

 
OOBBLLAASSTTII  PPŮŮSSOOBBEENNÍÍ  

 
Odpad / recyklace 

Energie / energetika / obnovitelné 

energie 

Zelené školní areály – ochrana přírody & 

péče o krajinu 
Čistota vzduchu / kvalita vzduchu 

Životní prostředí a zdraví 

Management životního prostředí / ekologická výchova 

Voda / odpadní voda / získávání dešťové vody 


