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Spolek Skutečně zdravá škola, se sídlem Bendlova 150/26, 613 00 Brno, vyhlašuje 
grantovou výzvu s názvem Jedlá školní zahrada (dále jen Výzva).  
 
Cíl výzvy 
Hlavním cílem programu Skutečně zdravá škola je rozvíjet kulturu zdravého a udržitelného stravování. Skutečné 
zdravé školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. 
Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. 
 
Grantová výzva Jedlá školní zahrada má za cíl pomoci školám zapojeným v programu Skutečně zdravá škola 
vytvořit či upravit školní zahrady tak, aby byl vytvořen prostor pro rozvoj praktických dovedností dětí/žáků 
v oblasti pěstování a osvěty a vzdělávání v tématu trvalé udržitelnosti. Ve výzvě uspějí především ty projekty, 
které do realizace maximálně zapojí děti/žáky, pedagogy, pracovníky školních kuchyní, rodiče a školní komunitu.    
 

Podmínky výzvy 
 
Finanční alokace 
Pro výzvu 2023 bylo alokováno celkem 600 000 Kč, podpořeno tedy bude 6 projektů ve výši 100 000 Kč každý.  

 
Žadatel 
Žadatelem o podporu může být mateřská, základní nebo střední škola, která má zaplacený roční poplatek 
v programu Skutečně zdravá škola na rok 2023.  
 
Podmínky žádosti 
Žádost o podporu musí být podána prostřednictvím tohoto formuláře, a musí být nejpozději do 30. dubna 2023 
doručena spolku Skutečně zdravá škola na e-mailovou adresu tom@skutecnezdravaskola.cz. V předmětu e-mailu 
uvádějte „Jedlá školní zahrada – výzva 2023“.  
Žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a povinné přílohy.  
 
Podmínky udělení grantu  

- dodání žádosti a všech povinných příloh ve stanoveném termínu 
- realizace projektu od 1. 6. 2023 do 31. 3. 2024 
- grant je poskytován na základě Rozhodnutí a na základě řádně uzavřené Darovací smlouvy. 
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Povinnosti příjemce grantu 
příjemce grantu je povinen 

- dodat písemný souhlas majitele pozemku určeného pro realizaci projektu, 
- doložit kopii registrace organizace (zřizovací listina školského zařízení, potvrzené stanovy spolku, výpis z 

veřejného rejstříku apod.), 
- doložit doklad o vedení účtu (kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou) 
- umožnit provedení kontroly realizovaných opatření na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů, 

osobami pověřenými spolkem Skutečně zdravá škola, a to po dobu od podání žádosti do předání 
závěrečné zprávy projektu. 

- zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, video), a zpracovat stručný plán údržby jedlé 
školní zahrady,  

- zpracovat závěrečnou zprávu projektu, včetně vyúčtování grantu,  
- umožnit účast na realizaci projektu zástupcům spolku Skutečně zdravá škola a společnosti Lidl Česká 

republika s.r.o., 
- informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o jeho realizaci za finanční podpory Skutečně 

zdravé školy a společnosti Lidl Česká republika (tzn. zmínit tuto informaci v textových i grafických 
materiálech, včetně výroční zprávy, periodik a webu organizace), 

- umístit na školní zahradu informační tabuli, kterou dodá spolek Skutečně zdravá škola,  
- uspořádat slavnostní otevření zahrady za účasti zástupců Skutečně zdravé školy a společnosti Lidl Česká 

republika,  
- zajistit udržitelnost projektu minimálně na 3 roky.  

 
Hlavní kritéria pro výběr úspěšných projektů 

- reálný realizační plán s jasnými cíli a výsledky, jednotlivými kroky a časovým harmonogramem, 
- kvalitní zpracování žádosti a příloh s konkrétními a konstruktivními výstupy, které povedou 

k vytvoření funkční jedlé školní zahrady,   
- míra vazby na vzdělávací dokumenty (popř. vize či poslání) školy či míra, do jaké žádost popíše zapojení 

zahrady ve výuce či ve výukovém programu a v ŠVP, u základních škol popis vazby projektu a vybudované 
zahrady na školní plán EVVO  či na průřezové téma Environmentální výchova zpracované ve školním 
vzdělávacím programu školy. 

- z projektu musí vyplývat připravenost žadatele spravovat zahradu dle principů přírodních zahrad zejména 
s ohledem na podporu biodiverzity a zádrže vody (vodní biotopy, úsporný vodní management), 

- míra a způsob zapojení dětí/žáků, pedagogů, pracovníků školních kuchyní, rodičů a školní komunitu do 
přípravy i realizace projektu a následné péče o zahradu,  

- způsob, jakým bude příjemce využívat školní jedlou zahradu pro potřeby školní kuchyně,  
- tvůrčí i finanční účast dalších partnerů - místních sdružení, spolků, samosprávy, školy, podnikatelů apod. 
- podíl dobrovolnické práce na projektu,  
- způsob zajištění následné péče a udržitelnost projektu, 
- způsob zajištění slavnostního otevření zahrady,  
- možnost rozšíření využití zahrady mimo běžný denní režim školy pro další uživatele (rodiče, přátelé školy, 

neziskové organizace, zájmová sdružení, senioři atd.).  
 
Popis podporovaných aktivit projektu 

- vybudování a/nebo úpravy jedlé školní zahrady 
- zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin  
- zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.) 
- dopravu sazenic a materiálu na místo realizace – je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy 

(upřednostňujeme lokální dodavatele) 
- zakoupení/zapůjčení nářadí (max. do 10 % z částky) 
- odborné poradenství (nad rámec zdarma poradenství od Skutečně zdravé školy, max. 10 % z grantu) 
- tvorba výukových materiálů pro danou školní zahradu 
- propagace projektu, tvorba informačních materiálů 
- mzdové náklady osob přímo zapojených do realizace projektu ve škole 
- ostatní činnosti nezbytné k dosažení cílů projektu 
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Na co nelze žádat 
- externí zpracování žádosti 
- realizace projektu ve službě třetí stranou 
- výkupy pozemků 
- náhradní výsadby 
- pravidelná údržba/management stávajících ploch 
- výsadby jehličnanů, stříhaných živých plotů, exotických rostlin, plnokvětých kultivarů se sterilními květy 
- použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, umělých hnojiv, rašeliny a substrátu s jejím 

obsahem  
 
Odborná podpora  
Poskytovatel grantu zajistí příjemci grantu odbornou podporu, která zahrnuje zejména:  

- konzultační podporu v oblasti realizace jedlých školních zahrad: výběr doporučených prvků, výběr 
vhodných rostlin, design zahrady, kontakty na dodavatele apod.   

- komunikační podporu v rámci propagace projektu,  
- metodické materiály na tvorbu zahrad a jejich využití.   

 
Informování a propagace projektu 
Fotografie 
Součástí závěrečné zprávy jsou fotografie. Účelem fotografií není jen dokumentovat realizaci projektu, nejlepších 
fotografií využíváme k propagaci vaší i naší práce. Uvítáme proto obrázky, které dokumentují dění, jsou 
srozumitelné a zajímavé i pro nezúčastněné diváky. Zašlete nám, alespoň deset fotografií v dostatečné kvalitě 
(min. 300 dpi, o délce kratší strany minimálně 1800 bodů). 
 
Video 
K závěrečné zprávě připojte také krátké video (max. 2 minuty) natočené při realizaci projektu. Videa používáme k 
prezentaci projektu veřejnosti.  
 
Čerpání podpory 
Podpora je spolkem Skutečně zdravá škola vyplacena předem a to bezhotovostním převodem finančních 
prostředků v Kč na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve smlouvě, a to na základě řádně doložených 
a odsouhlasených dokumentů. 
 
Harmonogram grantové výzvy v roce 2022 

- Vyhlášení výzvy: 1.2.2023 
- Uzávěrka příjmu žádostí: 30.4.2023 
- Zveřejnění podpořených projektů: 15.5.2023 
- Uzavření smluv o nadační podpoře: do 30.5.2023 
- Realizace projektu od 1. 6. 2023 do 31. 3. 2024 
- Zaslání závěrečné zprávy: do 30. 4.2024 

 
Kontakty 
Se svými dotazy se můžete obrátit na Toma Václavíka, e-mail: tom@skutecnezdravaskola.cz.  
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