
 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113 

Hodnotící zpráva ke vzdělávací akci 

 

Název akce: Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ (úloha, tvorba, provoz, možnosti) 

Místo realizace: Náměšť na Hané, přísálí kulturního zařízení městyse Náměšť na Hané, Náměstí T. G. 

Masaryka 100, 783 44 

Datum a čas realizované akce: 13. 09. 2016, 13:00 – 15:00 hod.  

Fotodokumentace: viz. příloha č.1 

Přítomní: viz. příloha č. 2 prezenční listina 

Cílem této akce bylo navázání popř. prohloubení kontaktů mezi pedagogy jednotlivých škol v ORP 

Konice a rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti EVVO. Tento seminář byl zvolen z důvodu, že při šetření 

v území vyšlo najevo, že celá řada vedoucích pracovníků a zřizovatelů škol v ORP Konice má zájem o 

vytvoření moderních školních zahrad umožňujících výuku přírodních věd, ekologického vzdělávání a 

výchovy. Nově realizovaná školní zahrada může sloužit zejména výuce přírodních věd, ekologické 

výchově a vzdělávání, ale i výuce ostatních předmětů nebo družinám. Školní zahrada také může sloužit 

neformálnímu či mimoškolnímu vzdělávání. Na semináři bylo pro všechny účastníky zajištěno 

občerstvení, které zajistil realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice.  Ing. Ludmila Solovská přivítala 

všechny přítomné a předala jim informace o aktivitách MAS Region HANÁ z. s. a následujících 

vzdělávacích akcích. Následně předala slovo prezentujícím v tomto tématu (Ing. Jaroslav Brzák, Ing. 

Radmila Fingerová, Ing. Arch. Veronika Zahrádková). Samotný seminář si kladl za cíl zejména ujasnit si 

možnosti realizace školní zahrady na vlastních školních pozemcích, pomoci zahájit přípravu a měl 

celkově pomoci ujasnit pedagogům, co udělat pro přípravu a realizaci školní zahrady a jak ji následně 

provozovat. Školitelé prezentovali zejména tyto hlavní témata: zadání projektu školní zahrady, 

definování cílů, které má zahrada plnit, význam názvu zahrady, hlavního motivu, jedinečnost zahrady, 

tvorba projektu a jeho projednání, základní principy, jednotlivé prvky zahrady (vazby na stavební 

povolení, ohlášení, splnění norem apod.), realizace a údržba zahrady, edukativní úloha, výukové 

aktivity ve školní zahradě, dobré příklady a finanční možnosti realizace (projekty, dotace, podpora 

tvorby školních zahrad). Na konci semináře proběhla otevřená diskuze k tématu. Pedagogové také 

obdrželi osvědčení o absolvování semináře.  

 

 

 

 

 

 

 


