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Školní zahrada 

 

Na naší školní zahradě tráví čas děti ze základní i mateřské školy. „Školkáčci“ si sem 

přicházejí hrát obvykle v dopoledních hodinách, odpoledne pak navštěvují zahradu děti ze školní 

družiny. Pro menší děti je na zahradě pískoviště a houpačka, pro ty větší zejména prostor pro míčové 

hry.  

 

Na zahradě děti mohou pozorovat každoroční cyklus života v přírodě – na jaře rozkvétají 

jabloně, švestka, kdouloň i muchovník, v létě a na podzim pak mohou ochutnat plody těchto stromů, 

v rohu zahrady se skrývají lískové oříšky. 

 

I když zahrada není moc velká, mohla by dětem poskytnout více vyžití. Je zde altánek  

s lavičkami, který by se mohl využít i pro venkovní výuku, děti by mohly na zahradě pěstovat bylinky 

a zeleninu, sledovat, jak se v průběhu roku mění louka a pozorovat život ptáků. 

 

Aby se naše zahrada stala nejen větším lákadlem pro dětské hry, ale také prostorem pro 

pozorování, poznávání a učení se přírodním procesům, místem k relaxaci a setkávání, rozhodli jsme 

se využít výzvy Státního fondu životního prostředí k podání žádosti o dotaci na realizaci aktivit  

v oblasti Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), „Úpravy venkovních areálů  

a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO  pro podporu výuky ve 

venkovním prostředí“. Do realizace projektu se zapojuje také Obec Rozdrojovice jako zřizovatel 

školy. Škola se bude na financování projektu podílet z 15% z vlastních zdrojů, 85% bude financováno 

z dotace SFŽP.  Celková částka způsobilých výdajů na projekt činí 271.410,- Kč. Z dotace SFŽP 

bude čerpáno maximálně 230.698,5 Kč, z vlastních zdrojů 40.711,5 Kč. 

 

Cílem projektu je environmentální vzdělávání a výchova žáků prostřednictvím přímé  

a praktické zkušenosti na školní zahradě. Realizací projektu vznikne přírodní zahrada s využitím pro 

všechny žáky ZŠ, pro přírodovědné předměty, pracovní výchovu, ale i pro relaxaci. Školní zahradu 

budou i nadále využívat děti z mateřské školy a poslouží i k pořádání dalších akcí.  

 

V rámci projektu bude altánek doplněn o nové lavice, stoly a školní tabuli, aby zde mohla 

probíhat výuka od jara do podzimu. Pro děti budou pořízeny výukové krabice pro bádání v terénu. 
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Praktickou výuku zajistí také vyvýšené záhony, díky nimž děti budou moci sledovat vývoj rostlin od 

semínka až po sklizeň. Kvalitní zeminu pro záhony zajistí nový kompostér, který nahradí ten stávající, 

již pomalu se rozpadající. Pro hospodaření s dešťovou vodou bude vedle vyvýšených záhonů umístěn 

sud na vodu. 

Prostor pro hru a relaxaci zajistí vrbové iglú, které poskytne přirozený stín i úkryt a v horkých 

letních dnech se děti budou moci osvěžit v mlhovišti. 

K rozvoji smyslového vnímání bude zbudován hmatový chodník a xylofon. 

Na jaře je plánována výsadba dalších keřů, které doplní současnou vegetaci. Zvýší se tak nejen 

rozmanitost rostlin v zahradě, ale i živočichů. Budou vysázeny keře okrasné, lákající motýly, ale  

i keře plodící, například rybíz a maliník. K zastínění učebny současné 3. třídy bude před okny vysazen 

strom. 

 

Jsme škola preferující environmentální výchovu, uvědomujeme si nutnost ochrany  

a zkvalitnění životního prostředí, což se snažíme předat také našim žákům. Vybudování a vybavení 

přírodní zahrady je tak v zájmu školy.  Díky osobní zkušenosti, emocím, poznání všemi smysly  

a pozitivnímu zážitku si tak děti přirozeně budují vztah k přírodě a prostředí, ve kterém žijí. 

Zahrada bude prostorem pro spontánní pohybové i badatelské aktivity dětí, umožní jim přímý kontakt 

s přírodou během školních a volnočasových aktivit v průběhu celého roku.  

Věříme, že realizací se vrátí život do naší zahrady. 
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