
Celkové zhodnocení :

Od ledna 2011 jsme udělali spoustu práce nejen na zahradě. Zahrada je teď barevná, 
kontrastní, lépe vyhovuje potřebám zrakově postižených dětí. Na zahradě Zachariášova 
a Trojická jsou nové průlezky a houpadla.

Na úpravě zahrady se podíleli rodiče, učitelky ale i provozní pracovnice. Spolupráce všech 
byla báječná. Za jejich elán, nasazení i volný čas, který mateřské škole věnovali, všem patří 
obrovský dík.

Vyhodnocení projektu „Zahrada her, poznání a odpočinku“ 

Červen 2012

Co už se nám báječně povedlo:

1. vytváření bezpečného prostředí pro zrakově postižené děti

- dokončení vytrhávání pámelníků, jeden z tatínků nám zaplatil malý bagr, 
druhý dodal kontejner pro odvoz

- vysazování nových keřů kolem plotu, zatím do poloviny, keře jsou hrazeny 
rodiči, zároveň je rodiče sami sází

- proběhla pravidelná revize zahradních prvků s opravou nebo odvozem 
nevyhovujícího
- byla nainstalována zahradní pítka pro děti, děti se mohou kdykoli napít aniž by 

se ven nosily barely a hrnečky
- jeden z tatínků uřezal vyčnívající železa od starých prolézaček, které se 

skrývaly v trávě, vykopal a odvezl staré betony pod nimi
- byl vyměněn písek ve všech pískovištích – sponzorsky, domluveno s jednou 

z maminek
- z finančních prostředků rodičů byl zakoupen nový barevný plastový zahradní 

nábytek pro děti 

2. zahrada jako ekoučebna

- bylinková zahrada – vybudována v bývalém bazénu uprostřed zahrady 
Zachariášova, byly odstraněny túje a dosázeny květiny, bylinky a vytvořena 
kontrastní spirála z bílých oblázků a tmavé kůry

- bylinkovo skalková zahrádka byla vytvořena při společné zahradní slavnosti na 
zahradě U Trojice, i tady jsou vytvářeny zrakové a hmatové kontrasty, materiál 
a práce – učitelky společně s rodiči

3. zahrada jako výukový prostor prostorové orientace pro MŠ a SPC



- z nevyhovujícího záhonu byl vybudován jedním tatínkem nádherný smyslový 
chodníček pro zrakově postižené. Děti mohou rozlišovat odlišné povrchy 
hmatem i sluchem. Práci i materiál zajistil jeden tatínek, část hrazena z rozpočtu 
školy a některými dalšími rodiči

4. GP Jihočeského kraje – Vybavení zahrady herními prvky, 19. 4. 2011 –
14. 10. 2011, 187.500,-, instalace herních prvků v obou zahradách spojená se 
zahradní slavností a zástupci KÚ, průlezka archa byla pokřtěna „Černá perla“

5. Výborná spolupráce s rodiči – rodiče se do obnovy zahrad zapojují prací, nákupem 
materiálu apod. 28. 6. proběhla nádherná společná zahradní slavnost 
s programem a občerstvením, kde jsme se vzájemně pochválili a pobavili

Srpen 2013

1. Oprava pískovišť – výměna obrub (dřevěné za plastové). Materiál zakoupila MŠ, 
práci provedli rodiče

2. Proběhla pravidelná revize zahradních prvků. Některé byly opraveny, některé bylo 
nutné odvézt

3. Dovysázeny túje kolem plotu – dar rodičů, sázení rodiče

4. Realizováno dopravní hřiště profesionální firmou (financováno:GP JčK, MŠ), při té 
příležitosti vytvoření umělého kopce z vybagrovaného materiálu – viz Grantové 
programy Jihočeského kraje 

Co chceme dále realizovat:

1. Úprava plochy pro míčové hry 
2. Vybudování hřiště s tartanovým povrchem
3. Opravit spoustu rozbitých koloběžek a tříkolek
4. Dořešit využití starého bazénu

Celkové zhodnocení:

Na plánování a proměně zahradyspolupracují všichni zaměstnanci i rodiče. 

Všem zúčastněným patří velký dík za jejich hmotnou a finanční podporu, čas, elán, 
pracovní nasazení a další nápady. Všichni se těšíme na další společné akce.




