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Vyhodnocení spolupráce na úseku vzdělávání – pěstování a využívání rostlin
ze zahrady MŠ v rámci komunity děti - rodiče a prarodiče - rozšíření
praktických dovedností a znalostí. Jedná s o významnou spolupráci SOS
Prachatice s MŠ Česká 674, Prachatice.
MŠ zahájila revitalizaci své zahrady za finanční pomoci z „Operačního
programu Životního prostředí“ v roce 2015. Jednalo se o revitalizaci školní
zahrady - v přírodním stylu. Místo realizace projektu bylo MŠ Česká 674,
Prachatice. Projekt byl nazván „Učíme se v zahradě“. Revitalizace probíhala ve
třech etapách. První etapa zahrnovala revitalizaci východní části zahrady, kde
terén dosahuje největšího převýšení. Byl zde vybudován „Hobitín“,
pozorovatelna a opičí dráha včetně sadových úprav. Druhá etapa zahrnovala
severní a západní části zahrady, zde vznikl prostor pro vzdělávání ve venkovním
prostoru. Jižní prostor zahrady, byl rekonstruován v roce 2019 a vznikl nový hrací
kout „Vodní svět“.
Aktivní spolupráci navázala Seniorská občanská společnost Prachatice
s mateřskou školou v roce 2018. Z naší strany jsme nabídli teoretické i praktické
zkušenosti našich členů se zahrádkařením. Dohodli jsme se s paní ředitelkou, že
přijdeme dle potřeby v dopoledních hodinách v období konec května až začátkem
června na zahradu MŠ, když bude hezké počasí a děti budou s učitelkami venku
na zahradě a spolu s dětmi budeme sklízet bylinky ze záhonů. Děti spolu s rodiči
a prarodiči si je odnesou domů a využijí je pro své zdraví v kuchyni při přípravě
jídla. Dětem vysvětlujeme, jak se rostlinky jmenují, jak jsou užitečné pro jejich
zdraví. My rostlinky stříháme a děti je ukládají do nádob, ze kterých si odpoledne
je mohou vzít rodiče či prarodiče a odnést domů. Tato naše spolupráce trvá již
několik let, od doby, kdy se zahrada postupně upravuje. Děti se učí přímo na
zahradě o rostlinách a jejich využití a moc je to zajímá. Každé dítě se chce podílet
na sklizni. Naši senioři – lektoři jim to umožňují a pěkně s nimi hovoří na dané
téma. Oběma stranám to přináší radost z provedené práce.
V takto nastavené spolupráci budeme i nadále pokračovat, protože to prospívá
nejen seniorům, ale i dětem a obohacuje to informačně děti, rodiče a prarodiče. Je
moc dobře, že došlo k revitalizaci zahrady mateřské školy, protože se nejen
vzdělávají děti ve zkoumání a poznávání rostlin, stromů, trav apod., ale i rodiče

si všímají, co na zahradě roste - tím se také vzdělávají, což je perfektní i pro
budoucnost. Na školní zahradě je pestrá škála rostlin, keřů, stromů a vybavení pro
hry dětí. Zahrada působí příjemně na všechny smysly člověka.
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Záhon bylinek v dubnu 2019 v západní části zahrady

Keře za venkovní učebnou červen 2019

Zatravněný svah se stromy v severovýchodní části zahrady červen 2019

Východní část zahrady s keři a trávami červen 2019

