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Název projektu: Vítejte v české škole

Program PTAČÍ BUDKY Program PTAČÍ BUDKY 
Zvyšování hnízdních možností ptáků v areálu 

školy
Datum konání: 9. 12. 2020
Čas zahájení: 10 až 12 hod. beseda, 15 až 17 hod. komunitní setkání s rodiči
Čas ukončení: 17.00 hod.



Cíl aktivity:

• Podpora inkluzivního klima a komunitního 
charakteru školy. 

• Spolupráce dětí, rodičů a odborníka při čištění 
ptačích budek. ptačích budek. 

• Program je zařazen do dlouhodobé spolupráce 
s Organizací Ornita v rámci enviromentální 
výchovy.



Program akce:

• Program proběhl dopoledne ve 2 hodinovém 
dopoledním setkání formou besedy s 
odborníkem a promítáním. Účastníci se 
seznámili s dutinovými hnízdiči, kteří v přírodě seznámili s dutinovými hnízdiči, kteří v přírodě 
obývají stromové dutiny a ve městech mohu 
využít ptačí budky jako jejich náhradu. Po 
prezentaci následovala diskuse a poznávací 
hra, kde si účastníci prověřili své nově získané 
poznatky.



Program akce:

• V odpoledním 2 hodinovém setkání proběhl 
v zahradě/areálu ZŠ Hostivař program a beseda s 
žáky a rodiči. V rámci komunitního setkání 
proběhlo čištění 14-ti ptačích budek, aby byly 
řádně připraveny na hnízdní sezónu 2021. Tyto 
budky jsou v areálu školy umístěny již pátým 
řádně připraveny na hnízdní sezónu 2021. Tyto 
budky jsou v areálu školy umístěny již pátým 
rokem a na jedné z nich je i foto-kamera pro 
celoroční pozorování. Během čištění odborník 
zodpověděl další dotazy žáků i rodičů související s 
ptačími budkami, jejich obyvateli, s potřebou 
pravidelného čištění budek 1x ročně. Odpolední 
program trval 2 hodiny.



Cíl a přínos setkání:

• Cíl byl splněn. Každoroční čištění ptačích 
budek bylo spojeno s besedou a přednáškou o 
hnízdících ptácích v areálu školy.

• Setkání navazuje na dlouhodobou spolupráci • Setkání navazuje na dlouhodobou spolupráci 
s organizací Ornita. Přednášky a aktivity se 
týkají života zvířat, ptáků v přírodě. V této 
aktivitě spolupracovali i rodiče na čištění a 
úpravě budek pro další sezonu.
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