POZVÁNKA
na seminář k tématu
Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ
úloha, tvorba, provoz, možnosti
Realizační tým Vás v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice
zve do
Náměště na Hané
13. 9. 2016 od 13:00 – délka trvání cca. 2 hod.
Místo konání: Přísálí kulturního zařízení městyse Náměšť na Hané
Přihláška: do 9. 9. 2016
Program setkání: Seminář by měl účastníky informovat o tom, jak z nevyužitých nebo jen
málo či nevhodně využitých prostor v okolí základních nebo mateřských škol vytvořit moderní
školní zahrady, umožňující moderní výuku přírodních věd, ekologické vzdělávání a výchovu.
Nově realizovaná školní zahrada může sloužit zejména výuce přírodních věd, ekologické
výchově a vzdělávání, ale i výuce ostatních předmětů, a v neposlední řadě trávení volného
času nebo družinám. Školní zahrada také může sloužit neformálnímu, mimoškolnímu
vzdělávání.
Přednášet o tématu školních zahrad budou:
Ing. Radmila Fingerová – zahradní architekt, fakulta architektury ČVUT Praha
Ing. Arch. Veronika Zahrádková – stavební prvky architektury
Ing. Jaroslav Brzák – Manažer Regionu HANÁ, zahradní architekt

Seminář by měl zájemcům pomoci ujasnit si možnosti realizace školní zahrady na vlastních
školních pozemcích, pomoci zahájit přípravu a měl by celkově pomoci ujasnit, co udělat pro
přípravu a realizaci školní zahrady a jak ji následně provozovat.
Hlavní témata, probírané na semináři:
•

Zadání projektu školní zahrady

•

Definování cílů, které má zahrada plnit

•

Význam názvu zahrady, hlavního motivu, jedinečnosti zahrady
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•

Tvorba projektu a jeho projednání, základní principy

•

Jednotlivé prvky zahrady (vazby na stavební povolení, ohlášení, splnění norem apod.)

•

Realizace a údržby zahrady

•

Edukativní úloha, výukové aktivity ve školní zahradě

•

Dobré příklady

•

Finanční možnosti realizace – projekty, dotace, podpora tvorby školních zahrad

Srdečně zvou:
Ing. Jaroslav Brzák, manažer MAS Region HANÁ
Mgr. Marta Husičková, předsedkyně MAS Region HANÁ
Ing. Ludmila Solovská, manažerka projektu MAP ORP Konice
Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Jana Procházková, Ing. Kateřina Vičarová – odborní řešitelé
projektu
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