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Mìsto Plzeò je nejvìtším dárcem nadaèního fondu, každoroènì mu daruje jeden 
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Co pøinesl rok 2004 Nadaènímu fondu Zelený poklad? Tento rok pøedstavoval 
velký zlom v naší èinnosti. Pøedevším jsme úspìšnì vstoupili do 2. kola programu 
CEE Trust „Podpora regionálních nadací a nadaèních fondù“. Jedná se o program 
financovaný velkými americkými nadacemi, jehož cílem je stabilizovat neziskový 
sektor v ÈR. Díky tomuto programu jsme nejen významnì zprofesionalizovali naši 
èinnost, ale zároveò jsme zaèali postupnì dosahovat našeho cíle, a to stát se 
významnou regionální nadací, která podporuje zlepšování životního prostøedí a 
ekologickou výchovu široké veøejnosti v Plzeòském kraji. 

Klíèovým programem nadaèního fondu se v roce 2004 stala podpora vzniku 
ekologických školních zahrad. Podpoøili jsme 13 projektù z celého Plzeòského 
kraje. Velký zájem škol a školek nás stále pøesvìdèuje o spoleèenském významu 
tohoto grantového programu.

Jsme velice rádi, že se nám programem „Zelené školní zahrady“ podaøilo oslovit i 
místní firmy, pro které je spoleèenská zodpovìdnost významnou souèástí firemní 
kultury. Rádi bychom tímto podìkovali firmám Plzeòská Teplárenská a.s., 
Plzeòská distribuce tepla a.s. a D+P Rekont. Díky nim mohou vznikat ekologické 
školní zahrady, které budují kladný vztah dìtí k životnímu prostøedí. 

V roce 2004 obdržel nadaèní fond od mìsta Plznì jeden milion korun a svoji 
èinností se výraznì podílel na plnìní Koncepce péèe o životní prostøedí v Plzni, 
jeho aktivity byly zaøazeny do jedné z priorit Programu rozvoje mìsta Plznì. 
Dìkujeme tímto mìstu Plzni za prokázanou dùvìru.

RNDr. Milan Svoboda                  
pøedseda správní rady
Nadaèního fondu Zelený poklad



Zelené školní zahrady

Cílem programu je podporovat vznik ekologických školních zahrad v Plzeòském 
kraji. Ekologické školní zahrady vytváøejí kladný vztah dìtí k pøírodì, podporují 
moderní trendy výchovy a zdravý životní styl dìtí. 

Z neudržované a nevyužívané školní zahrady se za úèasti dobrovolnické pomoci 
mnoha rodièù, dìtí i sousedù školy vybuduje pøírodní zahrada. Dìti tak mohou od 
jara do zimy pozorovat zmìny pøírody, uèí se pìstovat a poznávat rostliny, starají 
se o zahradu, krmí a pozorují zvíøata. 

V roce 2004 podpoøil Nadaèní fond Zelený poklad vznik tøinácti ekologických 
školních zahrad v celkové výši 644.000 Kè. 

Zelené školní zahrady



Projekt 01/04 Uèebna v pøírodì 33. ZŠ Plzeò
Obdarovaný 33. Základní škola v Plzni
Èástka 100.000 Kè

Projekt je zamìøen na vybudování uèebny v pøírodì v areálu školy. Osázením 
prostoru vznikne pro žáky velmi zajímavá a ve mìstì Plzni ojedinìlá možnost uèit 
se o pøírodì pøímo v ní. Projekt bude dokonèen v roce 2005.

Projekt 02 /04 Školní zahrada uèebnou
Obdarovaný 13. Základní škola, pøíspìvková organizace
Èástka 60.000 Kè

Žáci a uèitelé z 13. Základní školy postupnì pøemìòují zanedbaný a dlouhodobì 
neudržovaný prostor na uèebnu v pøírodì. Dìti sázely stromy, pìstují zeleninu, 
opeèovávají bylinkovou zahrádku a mají možnost se ekologicky vzdìlávat pøímo 
v pøírodì. Souèástí je i vybudování rekreaèního prostoru s prolézaèkami.

Projekt 09/04 Tvorba školní zahrady podle projektù žákù
Obdarovaný Gymnázium Luïka Pika
Èástka 57.000 Kè

Podle projektu, vytvoøeného žáky, bude vytvoøena ekologická zahrada. Snahou 
bude obnova pùvodního altánu (dnes jsou místo nìj garáže). Na konci projektu 
bude vytvoøena funkèní školní zahrada s arboretem a pøíklady ekosystémù, 
ekologickou uèebnou i odpoèinkovou èástí pro žáky. Projekt bude dokonèen 
v roce 2005. 

Projekt 10/04 Tøída v pøírodì
Obdarovaný 21. ZŠ Plzeò
Èástka 72.000 Kè

Tøída v pøírodì, relaxaèní zahrada, umožní více respektovat potøeby dìtí v souvis-
losti se zdravým životním stylem a ekologickou výchovou, podpoøí tvoøivý pøístup 
pedagogù k vyuèovacímu procesu, bude kontaktním místem  podpora pozitivního 
sociálního prostøedí. Projekt bude dokonèen v roce 2005.

Projekt 11/04 Zelená oáza radosti - vodní prvek 
Obdarovaný 6. MŠ Plzeò, pøíspìvková organizace
Èástka 4.000 Kè

Vodní prvek je dílèím projektem dlouhodobì probíhajícího projektu Zelená oáza 
radosti. Jedná se o vybudování nového hernì-edukaèního prvku na zahradì školy, 
který bude podporovat rozvoj jemné a hrubé motoriky, tvoøivosti a vzájemné 
spolupráce dìtí širší vìkové skupiny, výchovu v hospodaøení s vodou, získávání 
znalostí o životním prostøedí pozorováním kolobìhu vody, rostlin a živoèichù 
vázaných na vodní a vlhké plochy. Finanèní prostøedky jsou urèeny na pøípravnou 
fázi projektu.

Projekt 12/04 Zelená školní zahrada
Obdarovaný 22. ZŠ, pøíspìvková organizace
Èástka 55.000 Kè

Výsledkem tohoto projektu bude oživení a vybavení školní zahrady tak, aby 
sloužila jako pøírodní uèebna a relaxaèní místo pro žáky školy a školní družiny 
a bude sloužit k ovìøování teoretických poznatkù žákù z výuky, jejich uplatnìní 
v praxi, zlepšení ekologické gramotnosti žákù, rozvoj estetického vnímání a cítìní 
žákù, zlepšení životního prostøedí a tím i zdraví dìtí.

Projekt 13/04 Zelená oáza
Obdarovaný 64. Mateøská škola v Plzni
Èástka 100.000 Kè

Zahrada je vhodná pro rùzné vzdìlávací a pohybové aktivity dìtí, pro 
ekologickou a environmentální výchovu, místo pro komunikaci mezi uèitelkami, 
rodièi a dìtmi navzájem. Projekt „Dìtský svìt, kde zeleò vám dává ptaèí vzlet“ by 
mìl zahradu promìnit v skuteènou zelenou oázu v panelákovém vnitrobloku. 
Projekt  bude dokonèen v roce 2005.



Projekt 14/04 Výuková zahrada ZŠ a MŠ Kaøez
Obdarovaný Základní škola Kaøez
Èástka 100.000 Kè

Ve školní zahradì bude vytvoøena pøírodní uèebna, cílem je pozorování vzájem-
ných vztahù mezi organismy v jednotlivých ekotypech, pøiblíží se tak dìtem rùzná 
spoleèenství, budou mít možnost srovnávat na názorných pøíkladech. Také 
celkové estetické øešení zahrady napomáhá ve výuce a také napomáhá prevenci 
patogenních jevù ve spoleènosti.

Projekt 15/04 Zelená zahrada - uèebna v pøírodì
Obdarovaný Masarykova Základní škola, Kdynì 
Èástka 10.000 Kè

Hlavním cílem je pøemìna stávající plochy na pøírodì blízké prostøedí, které bude 
využíváno pro výuku pøedmìtù: prvouka, vlastivìda, výtvarná výchova, pøírodo-
pis, zemìpis, ekologická praktika atd. Zároveò bude celá pøetvoøená plocha 
sloužit jako relaxaèní kout. Náklady jsou urèené na pøípravu projektu.

Projekt 16/04 Pøíroda pro nás, my pro pøírodu
Obdarovaný Mateøská školka Na Palouèku, Horažïovice
Èástka 17.000 Kè

Cílem projektu a zároveò posláním MŠ je harmonicky rozvíjet osobnost dítìte 
pøedškolního vìku a pøiblížit se k pøírodì. Bude vytvoøena zelená uèebna, která 
napomùže v alternativní výuce o životním prostøedí a názornému poznávání 
pøírody (rostlin i živoèichù).

Projekt 17/04 Zelená školní zahrada pøi budovì 2.st. ZŠ Dobøany 
Obdarovaný Základní škola Dobøany
Èástka 15.000 Kè

Postupnì se zmìní doposud nevyužívaný školní pozemek na víceúèelovou zahra-
du s možností jejího využívání jako uèebny pøírodopisu, výtvarné výchovy a pra-
covních èinností biologických praktik … atd. Cílem je i vzájemná spolupráce 
uèitelù, žákù a jejich rodièù. Finanèní prostøedky jsou urèené na pøípravné práce 
projektu.

Projekt 18/04 Pøírodní uèebna ve školní zahradì
Obdarovaný Základní škola Chlumèany
Èástka 25.000 Kè

Výsledkem projektu bude vytvoøení pøírodní uèebny v souvislosti se zavádìním 
programu environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty, pøetvoøení tradièních 
prostor školní zahrady na ekologickou školní zahradu, zapojení žákù (pøípadnì 
i jejich rodièù) do vybudování a udržování èásti školního areálu a tím posílení 
pozitivního vztahu k pøírodì.

Projekt 19/04 Jsme souèástí pøírody
Obdarovaný ZŠ a MŠ Spálené Poøíèí
Èástka 29.000 Kè

Díky  projektu se vytvoøí venkovní prostor, který nejen zpøíjemní a zpestøí výuku, 
ale který také názornými ukázkami napomùže k jejímu zkvalitnìní. Návaznost na 
ekologický program školy (tøídìní odpadu, pìstování kvìtin v oknech a na chod-
bách, péèe o rostliny v krytém atriu školy, péèe o exotické ptactvo). Finanèní 
prostøedky jsou urèené na pøípravné práce na projektu.



Základní grantový program

Cílem základního grantového programu je podporovat projekty zamìøené na 
zlepšování životního prostøedí na území mìsta Plznì. Jedná se jak o pøímé 
realizace ploch zelenì, tak i  o projekty ekologické výchovy. Podporovány jsou 
uskuteènitelné projekty se širokým dopadem na bezprostøední okolí.

V roce 2004 podpoøil Nadaèní fond Zelený poklad tøi projekty v celkové výši 
204.210 Kè.

Základní grantový program



Projekt 03/04 Japonská zahrada
Obdarovaný Zoologická a botanická zahrada mìsta Plznì
Èástka 75.000 Kè

Díky tomuto projektu vznikne v areálu Zoologické a botanické zahrady mìsta 
Plznì unikátní expozice kamenné zenové zahrady Šova-en pøibližující japonskou 
kulturu a umìní japonských zahrad. Finanèní náklady na vybudování zahrady 
hradí Japonská zahradní asociace (JGA). Realizace Japonské zahrady byla v roce 
2004 velmi sledovanou akcí, pøi slavnostním otevøení zahrady se úèastnil 
i velvyslanec Japonského císaøství v ÈR.

Projekt 06/04 Vyèištìní požární nádrže Zábìlská, 
úprava okolí a pravidelná údržba ve školním roce 2004/2005 

Obdarovaný Sportovní klub Plzeò 3 eCity
Èástka 100.000 Kè

Díky tomuto projektu bylo provedeno vyèištìní požární nádrže Zábìlská, která 
byla postihnuta povodní v roce 2002. Bylo provedeno koneèné vypuštìní nádrže, 
slovení ryb a jejich pøevoz do nádrže na Hrádecké ulici. Dalším úkolem je vyèistit 
nádrž vèetnì vtokové komory od naplavenin a sedlin, pravidelná údržba (sekání 
trávy v bezprostøedním okolí nádrže a úklid odpadkù), úprava okolí. Projekt zaji-
š•ován za úèasti dìtí a mládeže.

Projekt 07/04 Obnova a rozšíøení zelenì
Obdarovaný Meditaèní zahrada  Památník obìtem zla v Plzni
Èástka 29.210 Kè

Hlavními body obnovy zelenì bylo vyøezání pøestárlých a napadených døevin, 
jejich ekologická likvidace, nákup nových døevin a okrasných keøù, nákup hnojiv 
a zeminy, vysazení nových døevin a keøù do míst k tomu urèených, úprava 
trávníku, vyøezání ponièených míst, vyhnojení, vyválcování a nové vysetí. Díky 
tomu mùže Meditaèní zahrada v pøíštím roce opìt fungovat pro veøejnost.



Zelená inspirace - netradièní ekologická výchova

Cílem programu “Zelená inspirace” je podpoøit netradièní formy výuky v oblasti 
environmentálního vzdìlávání. Program cílenì podporuje ekologické vzdìlávání 
mládeže v Plzni. 

V roce 2004 byly podpoøeny ètyøi projekty v celkové výši 240.200 Kè.

Zelená inspirace - netradièní ekologická výchova



Projekt 04/04 Péèe o pøírodu - výjezdní semináøe pro dìti a mládež z Plznì
Obdarovaný MO ÈRS Plzeò 3 eCity
Èástka 88.200 Kè

Díky projektu má mládež z Plznì možnost se ekovýchovnì vzdìlávat v atraktivní 
oblasti na zvìø, ptactvo, ryby a další pøírodní bohatství pøír. parku Horní Berounka.

Projekt 05/04 Ekozahrady - semináø a manuál pro plzeòské školy
Obdarovaný obèanské sdružení Ametyst
Èástka 38.000 Kè

Projekt se zamìøil na vzdìlávání pedagogù plzeòských škol v oblasti ekologických 
školních zahrad. Úèastníci semináøù a exkurzí získali praktické námìty pro úpra-
vu školních zahrad a pro zøizování uèeben v pøírodì.  Díky projektu vznikl i manu-
ál „Ekologické školní zahrady“, který je volnì distribuován a je užiteènou pomùc-
kou pro všechny zájemce o vybudování ekologických školních zahrad.

Projekt 08/04 Ekovýchovný filmový klub
Obdarovaný Svoboda Zvíøat
Èástka 14.000 Kè

Každý mìsíc organizuje Svoboda zvíøat promítání celoveèerních filmù, ve kterých 
se objevuje téma poškozování a ochrany životního prostøedí. Po promítání násle-
duje beseda s pøítomnými diváky. Cílem je zapojit širokou veøejnost a poskytnout 
tak názory na témata spojená s rozvojem a problémy dnešního svìta. Promítání se 
koná vždy poslední nedìli v mìsíci od 20.00 hod v Kulturní kavárnì Jabloò.

Projekt 20/04 Barevné školy -implementace v Plzni
Obdarovaný RECEPTT
Èástka 100.000 Kè
 

Cílem je zajistit podmínky pro zavedení nebo rozvoj tøídìní odpadù ve školách. 
Tzn. podpoøit tøídìní odpadù kvalitními didaktickými a osvìtovými materiály a ve 
vybraných školách také zlepšit zázemí pro tøídìní odpadù zakoupením barevných 
a svozových nádob.
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Finanèní zpráva

rozvaha k 31. 12. 2004

aktiva celkem        805.928 Kè
   bankovní úèet        805.928 Kè

pasiva celkem        805.777 Kè
 dodavatelé 2004          72.482 Kè

ostatní závazky  238 Kè
dohadné úèty pasivní       4.100 Kè
fondy         728.355 Kè
výsledek hospodaøení  601 Kè
z loòských let

rozdíl  152 Kè

Zisk je tvoøen úroky z bankovního úètu.
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