
Návrh Spolku rodičů                   
na přeměnu školní zahrady                      

ZŠ K Milíčovu

Setkání rodičů

pro



Současný stav zahrady
• Ve správě Jihoměstské majetkové a.s., vlastník Magistrát hl. m. Prahy
• Celková rozloha zahrady cca 1,5 ha, zatravněná plocha cca ¾ pozemku 

(tzn. cca 4000 m2)

• Na pozemku cca 30 vzrostlých stromů (divoká třešeň, jasan, buk, smrk, 
borovice), na podzim 2020 vysázeno 14 ovocných stromů

• 3 koše na discgolf, pár laviček, ohniště

• Na pozemek není zavedena voda





Zahrada z perspektivy pedagogů a vychovatelů
• Vytvoření podmínek pro venkovní výuku – stoly a lavice (příp. tabule, zastínění)
• Žádoucí i zastřešený prostor – více času venku v horším počasí (družina)
• Přidání prvků pro sport a venkovní vyžití (i starších!) dětí – např. pingpongové 

stoly, workoutové sestavy, trampolíny v zemi, hry na chodníku aj.
• Údržba zahrady – dostačující péče o zeleň ze strany Jihoměstské majetkové, chybí 

ale koše a svoz odpadků či údržba oválu
• Zabezpečení zahrady a vandalismus – i přes oplocení velký pohyb cizích osob
• Voda, voda, voda! Na pití, umytí rukou či odřeného kolene, osvěžení, (zalévání)!

• Environmentální vzdělávání (záhony, nářadí pro pěstitelství, kompostér, 
meteostanice, hmyzí hotel, infotabule aj.) nadstavba, není prioritní



Cíle proměny zahrady

„Učit venku, sportovat a trávit společně čas na zahradě.“ 

1. Vybudování „venkovních tříd“ pro výuku
• 5 prostorově oddělených míst – stoly s lavičkami a tabulí pod pergolou; 

amfiteátr s pódiem; kruhové sezení kolem ohniště; tribuna u sportoviště, 
zastřešený altán

2. Oživení zahrady herními a sportovními prvky
• Hry na chodník, stoly na stolní tenis, trampolíny v zemi, workoutové prvky, 

houpačky aj.
3. Zlepšení prostředí pro komunitní setkávání
• Lavičky, amfiteátr, ohniště se sezením, odpadkové koše aj.



Venkovní učebna

https://www.vysocina.eu/turisticke-cile/1487-
ukazkova-skolni-prirodni-zahrada-zs-a-ms-mysliborice

https://mestokladno.cz/tribuna/g-24008

https://www.stavbaweb.cz/novy
-mobilia-vodni-nadrze-dzban-
19691/clanek.html

https://www.hideouthouse.com/portfolio-item/eco-outdoor-
classrooms/ https://cz.pinterest.com/pin/413205334563671674/

https://skoly.praha.eu/zdroj.aspx?typ=5&Id=86230&sh=2036616124



Amfiteátr

https://www.pinterest.co.uk/pin/58617232626784969/

https://www.pinterest.co.uk/pin/89860955038524236/

https://www.pinterest.co.uk/pin/422281206170029/

https://cz.pinterest.com/pin/490892428106181209/



Ohniště & sezení

https://cz.pinterest.com/pin/23503229282434992/

https://www.viva-media.ca/la-voix-regionale-vaudreuil-
soulanges/actualite-vs/education-vs/une-salle-de-classe-
exterieure-a-saint-zotique-une-premiere-regionale/

https://cz.pinterest.com/pin/16958936082690040/https://cz.pinterest.com/pin/124904589648966079/

http://www.hybaj.cz/cs/produkt/eko-022-ohniste.html



Herní & sportovní prvky

https://plzenoviny.cz/tip-na-vylet-do-hermanovy-
hute-za-bosou-stezkou-a-na-rozhlednu/

https://plzen.rozhlas.cz/trampoliny-v-urovni-zeme-je-
novinka-kterou-maji-k-dispozici-deti-v-susici-7582511

http://calisthenics-playparc.com/en/home/

https://www.hippopx.com/cs/playground-swings-
selective-photography-swing-park-fun-43984

https://www.pinterest.co.uk/pin/
282389839122109615/

https://www.facebook.com/hrynachodnik/





Jak dále
• Na základě podnětů pracovníků školy a rodičů zpracování celkového 

konceptu a finálního návrhu zahrady
• Klíčový aspekt realizace: Nalezení finančních, materiálních a lidských zdrojů
• Realizace po částech:

1. Z grantů/dotací – Spolek rodičů vyhledává a ve spolupráci se školou podává 
žádosti

2. Z darů a sbírek rodičů a přátel školy, darů firem (peněžních, materiálních)
3. Svépomocné komunitní budování zahrady – zapojení pedagogů, žáků i rodičů

• Důležité rozšíření skupiny nadšenců, pracantů, příznivců a podporovatelů 
mezi pracovníky školy i rodiči



Nejbližší kroky                                             
a burza pomoci a zapojení



Hry na chodník – svépomocná akce I.
• 7 her z katalogu firmy www.hrynachodnik.cz
• Po dohodě s vedením školy kombinace vzdělávacích a pohybových her
• Umístění: Chodník ve vnitrobloku po délce cca k zahradě mateřské školy,           

ne před vstupy do budovy
• Cena: 17 410 Kč + 4 790 Kč kutilská sada 
• Financování: Spolek rodičů 
• Realizace: Léto 2021
• Způsob realizace: Svépomocí 

Hledáme někoho, kdo má estetické cítění, zkušenost s barvami a smysl pro detail, 
a pomůže nám během víkendové akce hry na chodník nastříkat.

http://www.hrynachodnik.cz/


https://www.facebook.com/hrynachodnik/
http://hrynachodnik.cz/



Zpevněné ohniště se špalky – svépomocná akce II.
• Vydlážděné ohniště se špalky na sezení (cca 30 – pro 1 třídů)
• Umístění: Přibližně v místech současného ohniště
• Cena a financování: Materiální dary a práce rodičů, Spolek rodičů 
• Realizace: Léto/podzim 2021
• Způsob realizace: Svépomocí

Hledáme: 
- Někoho znalého stavby, kdo by nad projektem držel ochrannou ruku.

- Někoho, kdo by poradil s technologickým zpracováním
a uměl vybrat a obstarat vhodný materiál (kameny, strom na špalky aj.).

- Někoho z řad řemeslníků či šikovných kutilů, kdo by zvládl ohniště vydláždit a nařezat 
špalky.



Ohniště před a po

https://cz.pinterest.com/pin/124904589648966079/

http://www.hybaj.cz/cs/produkt/eko-022-ohniste.html



Pingpongové stoly
• Vybráno na základě ohlasu mezi učiteli
• 3–4 betonové stoly na zpevněném 

povrchu s kovovou síťkou
• Cena: 16,5 tis. Kč/ks (vč. dopravy) + 

zpevnění povrchu
• Financování: Bude hrazeno z dříve proběhlých sbírek rodičů (zima a podzim 

2020) na vybavení školy 
• Realizace: Léto/podzim 2021

Hledáme firmu na vytvoření zpevněného povrchu.

https://schoolsport.cz/produkty-stul-stolni-tenis-betonovy-detail-712



Stoly s lavičkami, 
tabulí a pergolou
• Klíčový prvek pro pedagogy
• 6 stolů s lavicemi – pro 1 třídu,

tabule, pergola
• Umístění: Přední část zahrady, v místě pavilóny, na 

současných laviček
• Cena: Cca 200 tis. Kč
• Financování: Sbírka mezi rodiči, pracovníky a příznivci školy, dary/dotace 
• Realizace: Podzim 2021 – jaro 2022
• Způsob realizace: Nákup, profesionální realizace

Hledáme architekta, kdo by uměl sezení s pergolou navrhnout či pomohl vybrat             
hezké prvky a z hlediska bezpečnosti a odolnosti vhodné pro využití na školní zahradě.

Venkovní učebna – ZŠ a MŠ Myslibořice

https://www.vysocina.eu/turisticke-cile/1487-
ukazkova-skolni-prirodni-zahrada-zs-a-ms-mysliborice



• … konzultací a zpracováním návrhu zahrady či nějakého prvku (zahradní 
architekt, architekt, stavař, zahradník apod.)
• … budoucí prací a obstaráním materiálu (např. stavbou tribuny, altánu                  

či amfiteátru – řemeslníky, kutily, dopravce apod.)
• … vyhledáváním relevantních dotačních příležitostí a připravováním podkladů         

pro podávání žádostí
• … fundraisingem z dalších zdrojů 
• … prozkoumáním situace a možností přívodu vody na zahradu, konktaktováním 

a jednáním s relevantními autoritami 
• … jednáním s MČ Praha 11 a Jihoměstskou majetkovou ohledně svolení povolení 

úprav pozemku a údržby a zebezpečení zahrady

• … čímkoliv dalším, co by mohlo být užitečné a můžete (jste ochotni) nabídnout

Dále hledáme někoho, kdo by pomohl s …



Máte další nápady a podněty? Chcete se do 
proměny školní zahrady zapojit?

Spolek rodičů Milíčov
Jitka Kašparová

jit.kas@seznam.cz


