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PROMĚNA ZAHRADY MŠ KOLLÁROVA V ČESKÉM BRODĚ 
 

 projekt realizovaný s podporou programu ZAHRADA HROU 
 

o projektu 
Mateřská škola Kollárova v Českém Brodě uspěla se svým projektem mezi 80 žádostmi  

o grant, které zaslaly mateřské školy z Prahy a Středočeského kraje do nadačního programu 
ZAHRADA HROU v rámci Grantové výzvy 2011.  

Pro nadaci PROMĚNY byla při výběru rozhodující celková příprava tohoto projektu, přístup 

školy k plánované obnově zahrady a přesvědčivý projektový záměr. Iniciátory projektu byli 

rodiče z Klubu rodičů a přátel MŠ. Do plánování a přípravy proměny se kromě nich zapojili 
také děti, pedagogové a zástupci města. 

Připojený projektový záměr byl součástí žádosti MŠ Kollárova o grant nadace PROMĚNY. 

Osnova záměru vychází z formuláře a metodiky grantové výzvy nadace PROMĚNY. 

Dokument zveřejňujeme se souhlasem autorek jako inspiraci pro ty, kdo se chystají pustit do 

obdobného typu projektu. V případě zájmu o další publikování projektového záměru 
kontaktujte zástupce nadace nebo školy.   

kontakty 
MŠ Kollárova  

Jiřina Zumrová 

mskollarova.cb@seznam.cz 

www.msletadylko.cz 

 

Klub rodičů a přátel školy 

Alice Jirásková 

klub.msletadylko@centrum.cz 

www.msletadylko.cz/klub-rodicu-pratel 

 
nadace PROMĚNY 

Jolana Říhová  

rihova@nadace-promeny.cz 

www.nadace-promeny.cz 

 
krátce o zahradě a její proměně 
Zahrada MŠ Kollárova, kterou navštěvuje více než 100 dětí, má rozlohu půl hektaru.  

Záměrem školy je využít především přírodní potenciál zahrady a proměnit ji v hravé, 

inspirující prostředí, které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a 
posilovat jejich osobnosti. 

Projekt s podporou nadace PROMĚNY se realizuje od konce roku 2011. Dokončení 

proměny zahrady se předpokládá před začátkem školního roku 2013/2014. 

mailto:mskollarova.cb@seznam.cz
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projektový záměr MŠ Kollárova 
 

Jakým způsobem je zahrada v současné době využívána? 
 

Zahradu využívá celkem 108 dětí navštěvující mateřskou školku Kollárova (dále MŠ) při 

pobytu venku. Filosofií MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené 

výchovy, proto má pobyt venku na zahradě nezastupitelnou úlohu v denním režimu 

jednotlivých tříd (A-D). Namísto jednotvárných procházek okolní městskou zástavbou je 

dětem na zahradě ponechán prostor pro neorganizovanou volnou hru, která je vede k řešení 

reálných vztahových situací, podporuje fantazii a hru „na něco“. Přínosem je také skutečnost, 

že právě na zahradě se potkají děti z různých tříd (různého věkového rozmezí). Malé děti 

sledují ty větší (vzory), velké děti se o menší starají apod.  

 

 

 

Děti jsou na zahradě denně téměř za každého počasí v dopoledních hodinách i odpoledne. 

Děti se pohybují po celé zahradě, která je členěna do několika zón s již vžitými názvy: 

 

 

a) Palouček – rozlehlá louka z jedné strany lemována svažitým terénem, na kterém se 

v zimě bezvadně bobuje a jezdí „po zadku“. Jelikož se jedná o největší celistvou plochu, je 

určena pro společné venkovní hry, cvičení, honičky, volný pohyb a vše, co potřebuje prostor. 

 

 
 

 

 



 
projektový záměr MŠ Kollárova, Český Brod  

(zpracováno pro účely žádosti o grant nadace PROMĚNY v roce 2011) 

 
3 

 

 

b) Lesík – stinná část zahrady se vzrostlými stromy sousedící s železniční tratí nad terénem. 

Zde je umístěn jediný novější (a funkční) herní prvek z roku 1999 (kombinace 2 klouzaček 

s věží a pískoviště). Kromě tohoto prvku děti využívají k hrám stromy (škatulka hejbejte se, 

schovávaná, prolézání pokroucenými větvemi).  

  

 
 

 

c) dvorečky – mezi čtyřmi pavilóny MŠ se otvírají dvorečky  

-2 malé s pískovišti a několika nefunkčními až nebezpečnými kovovými herními prvky, tudíž 

jsou využívána jen klasická pískoviště  
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- 1 velký se zpevněnou asfaltovou plochou využívanou jako příjezd pro zásobování a 

hospodářskou část MŠ. Protože je poměrně nepřívětivá, byl pevný povrch využit pro venkovní 

malby na zem, které inspirují ke hrám (např. barevné puntíky – Pan čáp ztratil čepičku, 

labyrinty a nedokončené malůvky zvoucí k domalování křídami). 

 

 
 

- 1 krásný velký s břízami, ale v podstatě mrtvý prostor s několika nefunkčními kovovými 

herními prvky s klasickým pískovištěm 
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d) přírodní multifunkční prolézačky - děti na zahradě s velkou oblibou využívají jediné 

„funkční a estetické prolézačky“ v propletených větvích vzrostlých konifer (slouží jako 

domečky, auta, autobusy apod.)  

 

 
 

e) terasy – velkou výhodou situace v MŠ je původní architektonické rozložení přízemních 

pavilonů uprostřed pozemku. Každá ze čtyř tříd disponuje velikou terasou navazující přímo na 

třídu. Děti tak mohou za pěkného počasí svůj denní program realizovat ve „venkovní třídě“ na 

terase. 

 

Mimo denní režim MŠ zahradu využívají také členové oddílu Skautu, kteří mají v areálu MŠ 

klubovnu. V odpoledních hodinách zde mají schůzky, hrají hry, cvičí se ve skautských 

dovednostech a znalostech. 
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Volný čas i výuku zde mohou strávit žáci zájmových kroužků bezprostředně přilehlé Základní 

umělecké školy Český Brod, s níž MŠ úzce spolupracuje. Zmiňované venkovní malby na 

zemi např. realizoval výtvarný obor (viz. fotodokumentace v příloze). 

 

V zahradě se konají nepravidelné akce jak pro děti z MŠ, tak pro veřejnost (např. Dopis 

Ježíškovi 2010, Čarodějnice, Loučení s předškoláky, Jarní slavnost 2011 aj.) 

 
Jaké jsou Vaše představy o využití zahrady? 
Proč chcete zahradu proměnit? 
 

Protože se jedná o nádherný prostor s nevyužitým potenciálem. Z každého koutu zahrady 

dýchá inspirace, ale také desítky let nezájmu a zanedbanosti. Namísto pestrosti (dřevin, keřů, 

materiálů, herních prvků apod.) se zde dochovala uniformita a plochost. Ty naštěstí dokáže 

bohatá dětská fantazie překonat, ale děti i zahrada by si zasloužily lepší vyhlídky. 

 

Na zahradě by měla vzniknout nová zákoutí a objekty, které nebudou opředeny zákazy. 

Zahradní a herní prvky by měly naopak děti motivovat k pohybu a k testování svých 

motorických schopností. Zahrada by měla být skládankou míst, kde děti mohou objevovat, 

rozvíjet svou fantazii, schovávat se, setkávat se, spolupracovat a inspirovat se navzájem, 

radovat se a cítit se pohodově a bezpečně. 

  

Komplex budov MŠ byl na pozemku o výměře 4988 m2 postaven v roce 1976. V té době byly 

na zahradě instalovány skupiny kovových herních prvků, které jsou zde dodnes! S postupující 

dobou kovové prolézačky, houpačky, kolotoče a klouzačky stárly nejen věkem, ale ztrácely 

funkčnost a proměnily se ve víceméně nebezpečné objekty, které nevyhovují dle revizí 

z hlediska bezpečnosti. Již po několik let jsou zde spíše na obtíž. V roce 1999 doplnila původní 

herní prvky jedna dřevěná herní sestava s laminátovou skluzavkou a pískovištěm. V roce 

1991 bylo zrenovováno 5 klasických pískovišť ve dvorcích MŠ. 

 

Prostřednictvím grantového řízení chceme zahradu MŠ proměnit v hravé, inspirující prostředí, 

které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich 

osobnosti. Stykem s přirozeným prostředím se stanou šikovnějšími, budou řešit situace, které 

je mohou v životě kdykoliv potkat v jiné formě. Naučí se spolupráci, vyzkouší si domluvu o 

pravidlech hry apod.  

 

Dosavadní herní prvky ze 70tých let musí co nejdříve zmizet kvůli bezpečnosti dětí. Vybrané 

stabilní kusy by se mohly ponechat a stát se základem něčeho nového (po kreativních 

úpravách jim dáme úplně nový účel). Vzniklé prostory se pak využijí v souladu s celkovou 

koncepcí zahrady, která by měla dodržet tyto zásady: 

 

1) používáme přírodní, domácí a dosažitelné materiály (dřevo, kámen, železo, keramika, 

proutí, plátno, recykláty – na stavbičky, herní prvky, zklidňující prvky aj.) 

2) využíváme vybraných stávajících dřevin 

3) maximum odpadu při proměně zahrady se snažíme znovu využít (kmeny, větve, pařezy, 

listí aj.) 

4) využíváme místní podněty (bezprostřední blízkost základní umělecké školy, skautské 

klubovny, železniční trati, tradice) 
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5) využíváme již existující terénní vlny a nerovnosti a příp. vytváříme další 

6) spolupracujeme s dětmi a pozorujeme je (děti nejlépe vědí, kde je jim dobře) 

7) jednotlivé prvky a části propojujeme ve smysluplný celek 

 

Jednotící linií celé koncepce by mohlo být téma PUTOVÁNÍ. Proč? 

- Zahradou se vine kolem pavilonů jedna „hlavní“ cesta, která spojuje nejen jednotlivé 

pavilony (každý má samostatný vchod), ale také dvorečky, palouček, lesík aj. Na ni 

může navazovat síť drobných pěšin nebo volné plochy 

- Při putování zahradou tak lze potkávat na dvorečcích, paloučku, lesíku apod. rozdílné 

světy. Každý může dýchat jinou atmosférou a klimatem (vzhledem k různému 

natočení ke světovým stranám je to reálné), vybízet k jinému druhu hry. 

- Každý takový kout může něčím překvapit, něco naučit, mít samostatné téma (např. 

prakticky představit jednotlivé lidské smysly) 

- Putování = zapomenutá, příjemná činnost našich předků 

- Putování zahradou, životem, duší 

- Putování do historie, za poznáním, za přátelstvím, za pohlazením (po vlasech i po duši) 

 

„SMYSLY na každém rohu“ 

V oddělených celcích děti postupně vyzkoušejí jednotlivé smysly: 

- Zrak – dřeviny s různě barevnými listy, kvetoucí postupně celou sezonu, doplněné 

např. o průhledy, optické klamy, lupy 

- Sluch – domeček tónů, zvuky větru ve větvích stromů, zvonkohry, bubínky, ptáci, zvuk 

dřívek, ozvěna (např. jak lze různě vnímat zvuky projíždějících vlaků na blízké trati, 

tekoucí voda 

- Čich – zákoutí osázené vonnými keři a bylinkami 

- Hmat – různá struktura kůry stromů, kamenů, balvanů, různé druhy písku + voda 

- Chuť – jedlý les vytvořený jedlými druhy keřů a rostlin, zahrádky 
- Můžeme přidat smysly další - smysl pro humor, fair-play, pro pořádek, pro přátelství  

 

PRVKY 

Z hlediska užití zahrady by měly vzniknout následující prvky: 

- Prvek letadla – měl by se na zahradě v nějaké podobě objevit, neboť školce se říká „u 

letadla“. V 70. letech na zahradě bylo umístěno skutečné malé letadlo. Shodou náhod 

se zase přímo naproti školce na soukromé zahradě hromadí kusy letadel. 

- Volná plocha pro „lítání“ 

- Min. dva „domečky“ – pro holky a pro kluky + další schovávačky  

- Vršky a kopečky – podtrhnout existenci stávajících příp. doplnit další – svahová 

klouzačka, šplhání nahoru, válení sudů, bobování v zimě 

- Různá posezení (na kmenech, kamenech, lavičkách apod.) 

- Venkovní učebna – s posezením pro vícero dětí, možností psát, kreslit (třeba na 

tabuli), v polostínu 

- Jednoduchý vodní prvek 

- Skautský koutek – prvky užitečné pro skauty, ale zajímavé a poučné i pro děti 

školkového věku 

 

Při proměně stávající podoby zahrady chceme využít co nejvíce zachovalých unikátních prvků 

zahrady (vybrané stromy a keře, terénní vlny, dvorečky). Ty pak doplnit o pestrou výsadbu 

listnatých stromů a keřů – nejlépe jedlých a patřících do místních podmínek. Chybět nesmí 

velké množství trvalek a bylin + zeleninové zahrádky, o které se budou moci děti 
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z jednotlivých tříd starat. Složení vegetace by mělo být co nejpestřejší, aby děti přímo u 

školky nalezly přírodu, z níž se mohou učit a poznávat. To může být rovněž ku prospěchu 

skautům a jejich programu. 

 

Výsledkem změn bude přírodní prostor rozdělený do několika hracích zón, v nichž děti najdou 

vhodné podněty pro rozvinutí tvořivých a pohybových her, zkoumání přírody a prožívání 

vztahů. 

 

 

BĚŽNÉ VYUŽÍVÁNÍ 

Hlavními uživateli zahrady budou i nadále děti z MŠ. Kromě nich na zahradě tráví volné 

chvilky (někdy i vyučování) také žáci ZUŠ. Skauti zde mají své pravidelné schůzky (na 

základě dohody s provozovatelem). Otevírací doba se řídí provozem MŠ, tedy v pracovní dny 

od 6.30 do 16.30 hodin. Hřiště využívá i Klub, a to především o víkendech k  pořádání akcí 

pro děti z MŠ a jejich rodiče i pro širokou veřejnost.  

 

Hlavní prospěch z projektu budou mít: 

- Děti navštěvující MŠ – protože budou mít kolem sebe bezpečný prostor rozvíjející 

jejich osobnosti a podporující tvořivou hru. 

- Členové Skautu – protože i pro ně bude prostor zajímavější, než dosud, bude přírodní 

a Skautům blízký. 

- Žáci Základní umělecké školy (ZUŠ) – kteří před začátkem výuky nesmí vstoupit do 

budovy ZUŠ. Po dohodě s MŠ by mohli čekat v inspirujícím prostředí nového hřiště. 

Zároveň budou moci tento prostor využít i v rámci výuky v ZUŠ (výtvarný, hudební, 

taneční i literárně-dramatický obor). 

- Klienti sociálního ústavu Zvoneček Bylany – kteří pravidelně chodí kolem MŠ na 

procházky. Hřiště se může stát jedním z cílů jejich toulek. Nabídne jim tradiční i 

neobvyklé, ale bezpečné podněty (zvukový koutek, různé přírodní materiály apod.) 

 

Dalšími, kteří budou mít z projektu prospěch, jsou všichni rodiče a pedagogové, pro které se 

nové hřiště stane cílem pro trávení volného času jim svěřených dětí.  

 

Obecně bude mít z proměněné zahrady prospěch celé město Český Brod, protože se stane 

inspirací a příp. i cílem návštěv z blízkého i dalekého okolí právě kvůli inspirativnímu hřišti.  
 

 
Jaké aktivity s dětmi, pedagogy a rodiči v rámci přípravy a 
realizace projektu navrhujete? 

 

Do realizace projektu se zapojí vedení a personál MŠ, zastupitelé města, rodiče a přátelé 

školky. Budeme pokračovat v čilé komunikaci s p. učitelkami, které se do akcí Klubu 

aktivně zapojují. 
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Chceme přizvat neziskové organizace (Magráta o.s., Region Pošembeří o.p.s.), Základní 

uměleckou školu v Českém Brodě, Skauty a poskytovatele sociálních služeb Zvoneček 

Bylany. 

 

PŘÍPRAVA 

- Jarní slavnost v MŠ (21. 5. 2011) – v rámci akce proběhne informační kampaň o 

plánované proměně hřiště cílená na rodiče a přátelé MŠ. Součástí bude burza práce 

„za koláč“ i oživení nevyužitých starých kovových prvků. Jednu z prolézacích sestav 

proměníme v PETOrchestr, další v propletený domeček.  

- Výstava Moje hřiště (v rámci Jarní slavnosti 21. 5. 2011)  - výstava výtvarných 

prací ZUŠ a MŠ na téma Moje hřiště 

- Pro pedagogický personál z MŠ (naší i ostatních z okolí) i pro zájemce z řad rodičů 

uspořádat podvečerní seminář o přírodních zahradách s ukázkami praktického 

fungování jinde – možnost klást dotazy, vysvětlovat apod. 

- Vytvořit leták pro rodiče o chystaných změnách na zahradě a pozvat je na informační 

schůzku spojenou se seminářem 

- V rámci připravované burzy práce pro rodiče zařadit činnosti „práce na zahradě“ 

(kopání, přesun materiálů, sázení, vysekávání apod.) – cílem je využít znalostí a 

dovedností rodičů (108 dětí) ve prospěch MŠ (např. drobné opravy na zařízení, práce 

na zahradě, aj.) 

- Sen o hřišti - všechny čtyři třídy MŠ (celkem 108 dětí) věnují ve svém programu celý 

jeden den tématu nového hřiště. Téma je bude provázet od ranního cvičení, přes hry, 

zpívání až po výtvarné zpracování svých představ o hřišti 

- Odstranění nevyhovujících herních prvků ze zahrady MŠ (jaro 2011) 

- Inspirace odjinud (červen - říjen 2011) – série návštěv v inspirativních MŠ v okolí 

(např. v MŠ Maitrea ve Slušticích, MŠ v Poříčanech). Na tyto exkurze chceme pozvat 

především paní učitelky z MŠ Kollárova, ale i z druhé MŠ v Českém Brodě, zastupitele 

a pracovníky městského úřadu a rodiče. 
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REALIZACE 

- Změny hřiště postupně promítnou paní učitelky do denního programu svých tříd 

aktuálně podle toho, co se bude právě dít 

- Kde to půjde, budou se děti přímo podílet na změnách (práce s hlínou, pískem, se 

dřevem apod., sázení rostlin s výkladem a poznáváním) – letos na jaře děti osázely 

malý koutek při vstupu do zahrady 

 

 
 

- Formou brigád se zapojí rovněž rodiče dětí 

- Happening pro veřejnost v ½ procesu a na závěr – s praktickou ukázkou, co je již 

hotovo a instruktáží např. sázení dřevin, dodržování zásad přírodní zahrady, poznávání 

neobvyklých/původních druhů dřevin apod. 

-  

Jakým způsobem bude zajištěna údržba a péče o zahradu 
po dokončení projektu? 
 

- Dohled běžně vykonávají všichni zaměstnanci MŠ i rodiče dětí. 

- Dohled nad stavem zahrady má její provozovatel, tedy MŠ, v osobě paní školnice. Ta 

provádí pravidelnou drobnou údržbu již nyní. 

- Sezónní sekání trávy (duben až listopad) prostřednictvím soukromého subjektu 

(náklady jsou zahrnuty v rozpočtu od zřizovatele) 

- Technické služby města Český Brod – provádějí občasný sestřih keřů  

- pravidelné brigády rodičů – úklid, hrabání listí, drobná údržba 

- do údržby hodláme více zapojit také členy Skautu 
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Jakým způsobem budete projekt propagovat a informovat  
o něm veřejnost? 
 

V průběhu projektu budou všechny zúčastněně subjekty (zastupitelé města, MŠ, členové 

Klubu rodičů a přátel MŠ Letadýlko, rodiče, sponzoři a hlavně děti) informováni o jednotlivých 

etapách projektu prostřednictvím následujících informačních kanálů 

 internetové stránky www.cesbrod.cz 

 internetové stránky MŠ www.msletadylko.cz – založíme „deníček narození zahrady“ 

 Informační tabule v zádveří jednotlivých tříd MŠ 

 regionální tisk (Českobrodský zpravodaj, Náš Region, Kolínský deník …) 

 Magazíny celostátních deníků 

 Vybrané měsíčníky a internetové servery 

 Odborná „školská“ a ekologická periodika 

 „mailing“ členům Klubu 

 

Akce 

 Pravidelné schůzky projektového týmu s rodiči 

 Inspirace odjinud – pozveme k návštěvě jiné MŠ z okolí 

 Happening pro veřejnost v ½ procesu a na závěr slavnostní otevření 

 Ve spolupráci s projektovým týmem, ZUŠ a dětmi z MŠ vytvoříme hru na téma 

proměněné zahrady 

 Jednorázové návštěvy zájemců z řad regionálních i nadregionálních neziskových 

organizací pracujících s dětmi (mateřská centra, ekocentra, školy, školky, centra 

sociální péče – např. místní Zvoneček Bylany apod.) 

 Zpátky do dětských let – odpoledne na zahradě pro „dospěláky“, kteří se vrátí do dob, 

kdy si hráli a vnímali svět jinak 

 

Reportáže z realizace, akcí a rozhovory nabídneme i elektronickým médiím (rozhlas, televize) 

– regionálním i celostátním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msletadylko.cz/
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základní informace o školním vzdělávacím programu 
Zaměření školního vzdělávacího programu zařízení: 

 

Cílem programu je zdravé, šťastné, sebevědomé dítě, připravené nejen pro vstup do 

ZŠ, ale i pro vstup do života. Učitelky vytvářejí třídní vzdělávací programy tak, aby 

svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní 

třídy a svou formou způsobu jejich práce.   

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech vyváženým poměrem spontánních a 

řízených aktivit. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, 

prožitkovém a interaktivním učení zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti 

obsahují prvky hry a tvořivosti. 

 

Základní zaměření školního vzdělávacího programu 

·        Vycházet z praktických zkušeností a poznatků dětí, využívat jejich přirozenou zvídavost, 

probouzet chuť se dívat kolem sebe. 

 

·        Vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti a učení, k získávání vlastní identity, 

sebedůvěry a samostatnosti 

 

·        Vytvářet u dětí základní povědomí o vlastních právech, poskytnout dítěti informace o 

rodině, o společenství ve kterém žije, seznamovat s principy naší kultury. 

 

·        Směřovat k vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji i proměnách tak, aby si děti uvědomovaly 

rozmanitý svět přírody, získávaly nové poznatky a informace, uměly pracovat s literaturou a 

jinými médii, uměly vyjádřit své názory, poznatky, myšlenky a pocity. 

 

·        Vytvářet otevřený a odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí, rozvíjet pocit 

sounáležitosti s přírodou a chránit ji. Vést děti k ekologickému myšlení. 

 

·        Rozvíjet komunikativní kompetence především v sociálních interakcích. 

 

·        Podporovat tvořivě výrazové aktivity dětí, tzn. osvojování komunikačních verbálních i 

neverbálních prostředků v činnostech výtvarných, dramatických, hudebních a hudebně 

pohybových. 

 

·        Převaha konstruktivních přístupů při vytváření konceptů světa a postavení dítěte 

v něm.  

 

Důraz klademe na: 

A/  Běžné životní situace 

B/  Zvláštní události a situace 

C/  Vzdělávací obsahy všech interakčních oblastí a jejich dalších specifických    

      dimenzí  

D/ Fantazijní přetvoření a přetváření skutečných zážitků a zkušeností 

E/  Setká(vá)ní s uměním (výtvarným, hudbou, poezií, tancem) 
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Samostatné aktivity zařízení: akce, projekty, benefice, výstavy apod.: 

 

Celoškolní tradice a další profilující aktivity 

 

 Předplavecký výcvik 

 Pobyt dětí na škole v přírodě 

 Tématické vycházky a výlety 

 Divadelní představení v mateřské škole 

 Vánoční besídky 

 Besídky ke dni matek 

 Výtvarné dílničky 

 Slet čarodějnic 

 Slavnostní rozloučení se školáky 

 Spaní ve školce 

 

Dosavadní využití zahrady (denní režim, akce apod.): 

 

Zahrada je využívána denně, pobyt na zahradě je součástí denního programu školky od 10.00 

– 11.30 a v odpolední zájmové činnosti od 14.30 do odchodu dětí domů. 

Zahradu využíváme jako podnětné prostředí pro vzdělávací činnost, stává se tedy, že děti 

tráví na zahradě téměř celé dopoledne. Na zahradě cvičíme, vzděláváme se i si zde děti hrají 

spontánně. 

 


