Popis projektu „Živá záhrádá“
Název: Živá zahrada
Realizátor: MŠ Laudova se speciálními třídami, Praha 17
Zhotovitel: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., Praha 6
Poskytovatel finanční dotace: Městská část Praha 17
Výzva poskytovatele finanční dotace:
Městská část Praha 17 vyzývá příspěvkové organizace zřízené, aby v případě zájmu o
finanční dotaci na jejich vzdělávací činnosti a aktivity zpracovaly konkrétní projekt dle
pravidel projektování a dodaly jej do 20. 3. 2020.
Obsah: Zařízení a výsadba prvků „Živé zahrady“ na školní zahradu mateřské školy, a to
na všech 4 budovách MŠ – pracoviště Duha, Sluníčko, Fialka, Opuková. Následná
edukace dětí v oblasti environmentální výchovy při využívání těchto prvků.
Odůvodnění projektu:
MŠ Laudova reaguje na výzvu Městské části Praha 17 o poskytnutí finanční dotace na
projekt. Projekt „Živá zahrada“ se mateřská škola rozhodla navrhnout z důvodu
rozšíření aktivit na zahradě MŠ o činnosti spojené s environmentální výchovou. Rádi
bychom u dětí prohloubili vědomosti v oblasti environmentální výchovy, rozvíjeli
kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí a naučili děti, jak se k přírodě chovat, jak ji
chránit a pečovat o ni. Proběhne také edukace v oblasti fauny a flóry – děti budou moci
pozorovat rostliny, květiny, hmyz a drobné živočichy a naučit se tak více o jejich
celoročních proměnách a životě. Mateřské školy ve velkých městech a na sídlištích
nemají takové možnosti být ve větším souladu s živou přírodou, jako školy vesnické či
školy v menších městech, které mají přírodě blíž z důvodu lokality a umístění školy.
Navíc v dnešní době techniky – tabletů, počítačů, chytrých telefonů – děti ztrácí zájem o
živou přírodu a pobyt v ní, což má své důsledky.
Proto bychom rádi naši školní zahradu o přírodní prvky „živé zahrady“ rozšířili a
poskytli tak dětem možnost být přírodě ještě blíž.
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Cíle projektu:


prohloubení poznatků z oblasti environmentální výchovy



podpora ekologického vzdělávání dětí



prohloubení kladného vztahu k přírodě a všem jejím formám



podpora zájmu dětí o přírodu a pobyt v ní



rozvoj pohybových a manuálních dovedností



rozvoj obratnosti a hrubé i jemné motoriky při pracovních činnostech a při péči
o rostliny na zahradě MŠ



pochopení, že lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje
důsledky a že naopak činorodost, pracovitost, podnikavost a zájem o to, co se
kolem nás děje, jsou přínosem pro nás i naše okolí

Hármonográm projektu
Harmonogram projektu „Živá zahrada“
Výsadba rostlin, zahradnické práce na

Duben 2020

zahradě
Zahájení projektu – edukace personálu,

Květen 2020

edukace dětí, slavnostní otevření zahrady
– zahradní slavnost
Realizace projektu - Využívání zahrady

Květen 2020 →

s prvky živé zahrady, péče o rostliny,
údržba, edukace v oblasti environmentální
výchovy,

zdravého

prevence

nemocí

a

životního

stylu,

ochrana

zdraví,

rozvíjení kladného vztahu k přírodě a
snaha o její ochranu a péči o ní,
ekologická výchova
1. evaluace projektu – co se povedlo, co se

Konec června 2020

nepovedlo, jak se podařilo prvky využívat,
zpětná vazba od dětí i rodičů
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Rozpočet projektu


Zahradnické a sadovnické práce – náklady celkem 250 678,12 Kč.

3



Prvek „Hmyzí hotel“ v ceně 1839 Kč/ks na 4 budovy mateřské školy
- Hmyzí hotel – www.vidaxl.cz – 4x 1839 Kč = 7 356 Kč

Celkové náklady činí 258 034,12 Kč.

Popis jednotlivýčh prvku zive
záhrádý
Vřesoviště
Vřesoviště se nejlépe vyjímá u zídky, ve svažitém terénu či na okraji zahrady. V našem
vřesovišti bude kvést rododendron, azalky a vřes, bude potřeba vyměnit stávající
zeminu za rašelinu a provést mulčování výsadeb. Děti zde budou moci pozorovat
rostliny v proměnách roku, pečovat o ně a sledovat hmyz včetně jeho činnosti.
Pomůcky: lupa, zahradní lopatky, konvičky na zalévání, encyklopedie, obrázky,
pracovní listy, atd.
Činnosti: pozorování, zkoumání, porovnávání obrázek – květina; edukace formou
komunitních kruhů, pracovních listů; edukace v oblasti environmentální výchovy hmyz, rostliny, roční období; manuální činnosti - péče o květiny, pletí záhonků,
zalévání květin, atd.
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Expozice léčivých bylin
Bylinkový záhon bude opatřen cedulkami s popisem jednotlivých bylin a jejich
léčivými účinky, se kterými budou děti seznamovány. Bude třeba vyměnit stávající
zeminu za trv. substrát a provést mulčování výsadeb. Provozní zaměstnanci (kuchařky)
budou bylinky využívat k dalšímu zpracování ve školní jídelně. Děti budou moci
bylinky pozorovat v proměnách roku a pečovat o ně.
Pomůcky: lupa, encyklopedie, obrázky, pracovní listy, konvičky na zalévání, atd.
Činnosti: pozorování, zkoumání, porovnávání obrázků; edukace formou komunitních
kruhů, pracovních listů; edukace v oblasti prevence nemocí a ochrany našeho zdraví;
edukace v oblasti environmentální výchovy - bylinky, roční období; manuální činnosti péče o bylinky, pletí záhonků, zalévání bylin, atd.

Vyvýšený záhon
Vyvýšený záhon je varianta obyčejného záhonu vhodná pro děti k pozorování díky
lepšímu přístupu. Plánujeme zde vysadit zeleninu. Děti se budou na výsadbě podílet,
budou moci pozorovat, jak rostlina klíčí, roste, kvete a nakonec plodí – život rostliny od
semínka až po plodící rostlinu. Provozní zaměstnanci (kuchařky) zeleninu využijí pro
další zpracování ve školní kuchyni.
Pomůcky: lopatky, konvičky na zalévání, lupy, pracovní listy, encyklopedie, obrázky,
atd.
Činnosti: pozorování, zkoumání; edukace formou komunitních kruhů, pracovních listů;
edukace v oblasti zdravého životního stylu; edukace v oblasti environmentální výchovy
- zelenina, roční období, život rostliny od semínka po plodící rostlinu; manuální činnosti
- péče o rostliny, pletí záhonků, zalévání rostlin, atd.
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Balanční chodník
Balanční chodník bude obsahovat 4 políčka po 1 metru – kámen, písek, štěrk, kulatina
položená – po nichž děti budou moci chodit a rozvíjet tak rovnováhu. V teplejších
dnech budou moci chodit i bosy a masírovat tak plosky nohou.
Činnosti: chůze v botách nebo na boso – rozvoj pohybových dovedností, trénink
rovnováhy, prevence plochých nohou
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Hmyzí hotel
Hmyzí hotel ze dřeva poskytuje útočiště mnoha druhům hmyzu. Domeček je navržen
tak, aby vytvořil přirozené prostředí, které je pro různé druhy hmyzu přitažlivé. Děti tak
budou moci pozorovat, co všechno za hmyz se do hmyzího hotelu nastěhuje a mohou
pozorovat jejich život a pohyb po celý rok v proměnách ročních období.
Pomůcky: lupy, pracovní listy, encyklopedie, obrázky, edukační videa o životě hmyzu,
pohádky, atd.
Činnosti: pozorování, zkoumání, porovnávání obrázek – hmyz; edukace formou
komunitních kruhů, pracovních listů; edukace v oblasti environmentální výchovy –
hmyz a jeho život, roční období
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Riziká projektu
S projektem mateřské školy „Živá zahrada“ se pojí i rizika, která by mohla v průběhu
realizace nastat. Předpokládáme, že při zahájení projektu – výsadbě a zahradnických
pracích - žádná rizika nenastanou.
V průběhu realizace projektu mohou nastat následující rizika:


Nezájem personálu o prvky živé zahrady – riziko, že pedagogičtí pracovníci
nebudou zahradu s prvky živé zahrady využívat a budou je ignorovat a přehlížet,
provozní pracovníci (kuchařky) nebudou využívat vypěstované bylinky pro další
zpracování ve školní kuchyni



Nezájem dětí o prvky živé zahrady – riziko, že děti nebudou dostatečně
motivované a nebudou mít zájem o pozorování rostlin, péči o prvky živé
zahrady a nebudou je chtít využívat



Udržitelnost prvků živé zahrady – jedná se o živé prvky, které potřebují péči,
aby vydržely – rostliny je potřeba zalévat, záhonky je potřeba plít, balanční
chodník je třeba čistit od nečistot (bahno, listy, větvičky ze stromů, atd.), dřevo
na balančních chodnících a informačních tabulích je třeba průběžně natírat
lakem a chránit tak před povětrnostními vlivy



Nedostatečná edukace dětí i personálu – nikdo nebude dostatečně poučen o
chování k prvkům živé zahrady – děti budou rostliny trhat, šlapat do záhonků a
tím je ničit, z balančního chodníku budou vynášet kamínky, písek nebo kůru,
v hlíně na záhoncích si budou hrát a budou ji vynášet ven, pedagogičtí
pracovníci nebudou na chování dětí dostatečně dohlížet a neproběhne poučení o
správném chování

Prevence rizik
Výše vyjmenovaným rizikům lze předcházet pomocí následujících kroků:


Edukace personálu na pedagogické a provozní poradě – před začátkem
využívání zahrady uspořádat poradu, na které budou všichni seznámeni
s jednotlivými prvky a jejich účelem, správným zacházením a péčí o něj
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Edukace dětí pedagogickými pracovníky – před každým použitím prvku děti
poučit o správném zacházení, motivovat je k využívání – pořádat komunitní
kruhy u prvků, ukazovat si obrázky, pomůcky, které k pozorování a péči o prvky
potřebujeme



Volba garanta – člověka, který bude mít za prvky živé zahrady zodpovědnost a
bude zajišťovat průběžnou kontrolu prvků a následnou nápravu zjištěných
nedostatků; může to být jeden člověk nebo tým lidí, kteří si budou navzájem
pomáhat a rozdělovat úkoly a práci



Uspořádání zahradní slavnosti k příležitosti zavedení prvků živé zahrady –
prohlídka jednotlivých prvků, prezentace projektu, ukázka dalších prvků živé
zahrady – edukační videa, obrázky, informační tabule; pro děti dílnička
motivovaná projektem „Živá zahrada“

Zpracovala Bc.Eva Pospíšilová

Celková požadovaná finanční částka činní 258 000 Kč.

Za zvážení a případné odsouhlasení požadované finanční částky velice děkujeme.
Tým pedagogických pracovníků MŠ Laudova se speciálními třídami
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