
PROJEKT: „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“ 
 

(výzva č. 7/2019 z Národního programu Životního prostředí. Číslo 
projektu: č. 1190700633, Podpora formou dotace ve výši 

239 239 232,50,- Kč – tj. 85%, ze základu pro stanovení podpory ve 
výši 281 450,- Kč). 

 

Program: 
„Úpravy nové části zahrady MŠ Piaristická 

v přírodním stylu.“ 
 

Naše mateřská škola byla v roce 2020 zapojena do projektu „Přírodní zahrady“. 
Realizací projektu vznikla v části zahrady mateřské školy přírodní zahrada. Díky 
tomu se výrazně zvýšila biodiverzita rostlinných i živočišných druhů. Výsadba 
byla doplněna vhodnými didaktickými a interaktivními prvky. Zvýšil se zájem 
dětí o pobyt a učení venku.  Častým pobytem a výukou v  přírodní zahradě 
chceme v dětech budovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. 
 

Realizací projektu chceme dosáhnout těchto cílů: 
 

- zvýšit biodiverzitu a rozmanitost stanovišť na zahradě 
- přeměnit nevyužívaný pozemek v přírodní zahradu 
- zvýšit časovou dotaci pobytu dětí v zahradě 
- budovat u dětí pozitivní vztah a postoje k pobytu venku a životnímu 

prostředí 
 

V rámci projektu byl pro děti vybudován smyslový chodníček, vyvýšené 
záhony, bylinková spirála, byly zasazeny ovocné stromy a spousta okrasných 
keřů. Dále byly vysázené okrasné záhony, které lemují celou přírodní zahradu.  
Byly pořízeny výukové batohy (pomůcky na lov a určování hmyzu), krmítko pro 
ptáčky, ornitologický dalekohled, sušička na ovoce, houpací vaky, dřevěná 
lehátka, lavice ke stolu na sezení, interaktivní otáčecí výukové válce, zahradní 
nářadí (lopatky, hrábě, rýče, konve, mobilní zavlažovací prvky ,..) 
 
 
 
 
 
Na realizaci projektu se podíleli: 
 



Hana Zmeškalová Dis. – ředitelka školy – příprava projektu, zapojení místní 
komunity v jednotlivých fázích, prezentace projektu, finanční řízení projektu, 
koordinace realizace projektu. 
 
Ing. Radka Báčová – odborná příprava projektu, odborný dohled nad realizací 
prvků. 
 
Jiří Křetinský – zasazení stromů, vysázení záhonů, vysázení trávy  
 
Petr Slánský – terénní úpravy 
 
Do realizace projektu byly zapojeny i samotné děti z mateřské školy, které spolu 
s p. učitelkami pomáhaly sázet různé rostlinky. Zapojili se také rodiče, kteří 
pomohli při tvorbě smyslového chodníčku a stavbě smyslových válců.  
 
 
  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  



 


