
Revitalizace oddychové zóny na 
nádvoří školy

Tento Inovační nápad byl vytvořen v rámci projektu 
„Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, 
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/00009706



Cíl inovačního nápadu projektu

Záměr: oprava altánu na oddychovou zónu pro 
návštěvníky školy a školní jídelny na nádvoří zámku

Plánované činnosti:

altán - oprava oken - přesklení, zatmelení, nátěr                                        

- oprava mechanizmu zavírání

- opravy vnitřních stěn a malba

- oprava vnějšího pláště, nátěr

- střecha, okap

- odtok dešťové vody



Cíl inovačního nápadu projektu

Záměr: vytvoření přístupového chodníku k altánu a 
revitalizace okolní plochy

Plánované činnosti:

vytvoření přístupového chodníku k altánu v délce cca 
35m, šíře 1m, rozšířená místa pro instalaci laviček 



Jaký byl původní stav?



Jaký byl původní stav?



Ledy se hnuly… první přišel na řadu 
starý chodník z betonových dlaždic



Činnosti na sebe musely navazovat



Odstranění podloží chodníku



Nasazení bylo maximální



Chodník bylo nutné napojit na plochu 
nádvoří



U altánu jsme museli najít starou 
děšťovou kanalizaci



Bylo v tom i trocha archeologie



A některá trubka naše shledání 
nepřežila….



Ale nakonec se to podařilo



Souběžně jsme začali okna zbavovat 
koroze a starých nátěrů



Stavba začala konečně růst



A bavilo nás to!



Stavbyvedoucím byl pan údržbář 
Heřnam, který nás instruoval



Manipulaci s mechanizací zajišťovali naši 
učitelé odborného výcviku i spolužáci



Každý krok jsme měli rozmyšlený



Zkouška výškových poměrů podloží



Pokládka dlažebních kostek



Pokládka dlažebních kostek 



Pokládka dlažebních kostek



Chodník je hotový



Zápal pro naši věc posedl i učitele, kteří se 
rozhodli upravit i hrbolatou a nesourodou 

travnatou plochu



S nivelací nám pomohla místní 
stavební firma



Nový povrch nakypřil náš nový traktor 
s rotačními branami



Zredukovali jsme i zeleň a doplnili nové 
rostliny



Počasí nám přálo



Zasetí trávy bylo téměř finále…



Tak to vypadá při našich závěrečných 
zkouškách





Tímto se Vámi loučíme. Na fotografii jsme i my, autoři 
prezentace. Kristýna Haspeklová a Vít Říha z 3. ročníku 

oboru Zemědělec – farmář na SOŠ a SOU Horky nad 
Jizerou ve školním roce 2019/ 2020.



Co dodat v závěru….
Už jsme absolvovali. Príma pocit. Myslíme si však, že se nám bude 
stýskat. 
Doufáme, že v projektu revitalizace areálu školy budou naši mladší 
spolužáci pokračovat. Stále je co zlepšovat a je dobré se na pozitivních 
změnách podílet.

Děkujeme za šanci naplnit svá školní přání a podporu formou „našeho“ 
projektu.

K poděkování se připojuje i Ing. Miloš Repáň, garant realizace projektu 
na škole v Horkách nad Jizerou. 

www. souhorky.cz

V Horkách n. J., dne 10. června 2020


