
 

TÉMA: 

Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci 

s rodiči? 

 

Monika Kovalská 



 

1.Příprava projektu 

 Chci na své zahradě realizovat prvky přírodních 
zahrad a využívat je v enviromentálním 
vzdělávání dětí? 

 Ujasnit si, jaké prvky budu na své zahradě 
realizovat 

 Získat o nich potřebné informace – 
prostřednictvím webu, ve SEV, ve svém okolí 
apod. 

 Dát svému projektu jméno 

 

 



2.Představení projektu 

 
  První seznámení rodičovské veřejnosti s 

projektem např. na rodičovské schůzce 

 Pokud mám již termín realizace, minimálně měsíc 

využít na představení projektu rodičům 

 Formy představení projektu: 

    * informační panely či nástěnky 

    * vlastní webové stránky 

    * rozhovory s rodiči 

    * článek v místním zpravodaji 

 Představení projektu věnovat dostatek času! 



3. Organizace projektu 

 Promyslet si rozmístění jednotlivých prvků na 

zahradě 

 Promyslet si seznam potřebného materiálu a 

oslovit rodiče v představení projektu  s žádostí o 

pomoc materiální či finanční 

 Rozdělit úkoly mezi kolegy a provozní 

zaměstnance 

 Zajistit potřebné nářadí a náčiní 

 Pokud budu realizovat projekt jako rodinný, 

vymyslet další program pro děti ( tvořivou dílnu) 



4. Realizace projektu 

 
 Rozdělit si rodiny do pracovních skupin  

 Kolegy využít jako poradce k jednotlivým 

budovaným aktivitám, mohou i aktivně pomáhat – 

je to společný projekt všech zúčastněných 

 Připravit zapojení dětí do pracovních činností, 

pokud jejich zájem opadne, realizovat s nimi 

naplánovanou tvořivou dílnu ( mít na to jednoho 

člověka zvlášť) 

 Připravit občerstvení pro všechny účastníky – 

dostatek jídla a hlavně pití 

 Připravit odměny jako poděkování za pomoc s 

realizací projektu 



5. Financování projektu 

 Svépomocí za spoluúčasti rodičů – každý rodič 
něco zajistí případně může poskytnout finanční 
dar 

 Z provozního rozpočtu – při jeho přípravě si dáte 
požadavek zřizovateli 

 Z krajského grantu –  kraj Vysočina zpravuje Fond 
Vysočina, v rámci kterého byla vyhlášena výzva 
„Přírodní zahrady“ 

 Sponzoringem – oslovíte své partnery, kteří 
podporují Vaši činnost, s žádostí o pomoc – je 
vhodné jim předložit nějak zpracovaný projekt 



Příklad:  

DOBROVOLNÍCI  NA VRBOVÝ TUNEL: 

 

CO BUDE POTŘEBA UDĚLAT? 

 

*ZKOPNOUT ZEMINU V PÁSE cca 30 cm š a  

  10 m délky 

*POLOŽIT NETKANOU TEXTILII 

*ZASADIT VRBOVÉ ŘÍZKY A ZASYPAT 

KŮROU 



Závěr 

              

 

 

    Obrazová prezentace k projektu je k nahlédnutí na 

našem webu v záložce  

    Představujeme se – Naše projekty –  

    Projekt „Zahrada – školička v přírodě – přípravy  

Projekt „Zahrada – školička v přírodě – 

dokončení“   

 


