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Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice



PŘÍRODNÍ  UČEBNA

Stávající stav Co je Přírodní učebna

 Pod pojmem Přírodní učebna ZŠ rozumíme 
stavebně upravený venkovní prostor, ve 
kterém za příznivého počasí probíhá výuka 
žáků v psychohygienicky nejvhodnějším 
možném prostředí, na čerstvém vzduchu.

 •Přírodní učebna bude umístěna v 
uzavřeném areálu školy v bezpečném 
prostředí, v zahradní části areálu, která 
přiléhá k budovám školy, v přírodní 
udržované zeleni tvořené trávníky, keři a 
stromy, v parkové úpravě.

 •Mezi Přírodní učebnou a vnitřními 
prostory budov školy se žáci budou 
přesouvat po upravených zahradních 
komunikacích bez přezouvání, pouze s 
potřebnými vzdělávacími pomůckami.



PŘÍRODNÍ  UČEBNA

Stávající stav Účel zřízení Přírodní učebny
 Většina vzdělávacích předmětů v 

jednotlivých kapitolách vzdělávacího 
programu je z metodického hlediska 
flexibilní v požadavcích na prostor, ve 
kterém jsou předměty vyučovány. 
Charakter vzdělávacích činností v řadě 
předmětů umožňuje snadný přesun do 
jiného prostředí než je standardní běžná 
učebna.

 •Probíhá-li výuka v Přírodní učebně, pak 
jsou při vyučovací hodině zcela naplněny 
všechny požadavky dlouhodobě kladené na 
zdravý tělesný a duševní vývoj dětí, žáků 
školy. Jde zejména o přirozené denní 
osvětlení a stálý homogenní přísun 
čerstvého vzduchu. Třetím základním 
požadavkem je zajištění zdravotně 
optimálního sezení a postoje žáka při 
vzdělávacích činnostech, který se v 
Přírodní učebně zajistí odpovídajícím 
nábytkovým vybavením, stejně jako ve 
standardní učebně.



Požadavky na umístění a provedení Přírodní učebny

 •Umístění Přírodní učebny je plánováno do zahradního prostoru s Relaxačním 
koutkem, který přiléhá k pavilonům A1 a A2 a A3. Tím se zajistí přímý a přirozeně 
krátký přístup žáků prvního i druhého stupně zadními vchodovými dveřmi z 
pavilonů.

 •Učebna bude svým umístěním rozšiřovat a doplňovat tuto zahradní část školního 
areálu a velkou výhodou tohoto umístění je možnost v rámci nejrůznějších 
vzdělávacích činností z Přírodní učebny volně vycházet do nejbližšího zahradního 
okolí mezi pavilony, což bude pravidelně využíváno pro nejrůznější skupinové 
práce žáků.

 •Provedení učebny se předpokládá kapacitně tak, aby v učebně mohla pracovat 
minimálně jedna kompletní třída žáků, v maximálně využitelném provedení pak i 
dvě třídy, metodicky nejlépe pak v kombinaci starších žáků II. stupně a mladších 
žáků I. stupně s odlišně naplánovanými činnostmi.

 •Důležitý požadavek na stavební provedení je možnost plného i částečného 
otvírání stěn učebny posuvem, způsobem užívaným po staletí v japonské 
architektuře. Tento systém umožňuje snadné a rychlé přizpůsobení povětrnostním 
podmínkám a jejich možným okamžitým změnám v průběhu výuky.



Monitorovací ukazatele

Opatovice nad Labem –

dostavba a uzavření 

školního komplexu 

pavilonem C2

Přírodní učebny Základní 

školy Opatovice nad 

Labem, okres Pardubice

výchozí cílová výchozí cílová

500 002 Počet podpořených škol či vzdělávacích 

zařízení 

0 1 0 1

509 021 Kapacita nových učeben v podpořených 

vzdělávacích zařízení (osoby)

0 124 0 90

509 051 Počet nových odborných učeben 0 6 0 3

500 501 Počet uživatelů nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích zařízení za 

rok (uživatel/rok)

514 514 514 514



PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY a 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

 Finanční náklady na realizaci projektu 7 200 682,-Kč

 Projektový záměr se nachází ve stupni studie

 Ukončení projektových prací 08/2021

 Získání stavebního povolení 11/2021

 Výběr dodavatele 12/2022 - 02/2023

 Realizace stavby    05/2023 – 12/2023



Děkuji za pozornost

 Ing. Pavel Kohout, starosta obce

 www.opatovicenadlabem.cz

 starosta@opatovicenadlabem.cz

 466 741 082,  602 492 453

 ID datové schránky: kvsbqar
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