
Závěrečná zpráva o řešení projektu č. 041 „Školní přírodní zahrada“ 
  
Cílem projektu bylo položit základy školní přírodní zahrady při ZŠ Na Beránku tak, aby mohly 
děti samy v příštích letech budovat a zkrášlovat svůj prostor již bez větších zásahů dospělých 
(pouze pod vedením svých učitelů) a bez nutných velkých investic. Zásadními úkoly bylo 
zrekultivovat a připravit pozemek tak, aby jej učitelé mohli využívat ve výuce, aby první 
generace dětí nemusela několik let jen odklízet nálet a rekultivovat pozemek po malých částech 
bez viditelného úspěchu ve formě rozkvetlých záhonů či vlastnoručně vypěstované zeleniny. 
Zásadní tedy bylo jednak uskutečnění terénních úprav většího rozsahu a vybudování náročných 
zahradních prvků a také vybavení školy potřebnými nástroji tak, aby mohly celé třídy v rámci 
výuky na zahradě pracovat. Nejdůležitějšími měřitelnými výstupy jsou tedy: 

1. Vybudovaný oplocený prostor připravený dle projektu komunitního plánování pro práci a 
výuku dětí 

2. Soubor zahradního náčiní umožňující dětem práci na školní zahradě i práci pro zahradu 
v rámci výuky i volnočasových aktivit organizovaných sdružením Montessori cesta. 

  
Realizace projektu byla zahájena v roce 2013. Pro účely projektu byla vyčleněna část školního 
pozemku o výměře cca 2000 m2. Celý projekt byl rozvržen na tři základní etapy: 1. Zabezpečení 
a příprava pozemku, 2. Komunitní plánování a 3. Vlastní budování zahrady.  Předmětem tohoto 
projektu byla především třetí etapa, tedy vlastní budování zahrady. V návrhu projektu bylo 
předpokládáno také komunitní plánování pod vedením lektorů z organizace ProBioLiga. 
Vzhledem k tomu, že ProBioLiga svůj vlastní grant pro tento účel nezískala a tento projekt byl 
finančně krácen, byly fáze komunitního plánování i některé aktivity vlastního budování zahrady 
mírně modifikovány: 1. Plánování zahrady s dětmi se bez nároku na odměnu ujala členka 
sdružení MgA. Jana Neumajerová, která po celou dobu řešení docházela do školy a v rámci 
výuky s dětmi plánovala jednotlivé zahradní prvky. Pro širší komunitu, především rodiče dětí a 
sousedy z blízkého okolí, potom organizovala řadu tematicky zaměřených workshopů pod 
vedením odborných lektorů (např. stavba bylinkové spirály, seminář o čtverečkových 
zahrádkách, hliněno-slaměné stavby (hmyzí hotel), stavba vrbového tunelu). 2. Vybudování 
zelené učebny o rozměrech dostačujících pro celou jednu třídu bylo finančně příliš náročné a po 
krácení nebylo realizovatelné v původním rozsahu. Budování zahradní dřevostavby však bylo 
plánováno jako součást výuky žáků sedmé třídy. Vzhledem k častým krádežím materiálu ze 
zahrady proto byla v rámci projektu realizována alternativa menší zahradní dřevostavby – 
uzamykatelného přístřešku na nářadí. Komunitní plánování zelené učebny ovšem proběhlo 
taktéž, děti pod odborným vedením připravily 3D model, je připraven a schválen projekt a s 
dětmi již byly na pozemku vytyčeny základy stavby. Vlastní stavba bude realizována v závislosti 
na finančních možnostech sdružení pravděpodobně v roce 2015. 
  
Ve schválené žádosti o projekt byly definovány následující výstupy projektu, jejichž realizaci 
dokládáme fotodokumentací a stručným komentářem, případně odkazem na webové stránky, 
kde jsou k dispozici další informace: 
   
  

1.     Terénní úpravy, vyklučení náletu 



Realizováno s pomocí firmy Metrostav a.s. na jaře 2013. Z pozemku byla odvezena antuka a 
škvára a byly vyklučeny náletové dřeviny, část pozemku byla poté zavezena ornicí (sponzorská 
pomoc firmy Novera). 
  

 
2.  Založené záhony 

Bylo založeno 6 čtverečkových zahrádek různé velikosti, zvýšený záhon pro pěstování zeleniny, 
dále byl založen trvalkový květinový záhon, prostor podél plotu byl využit pro pěstování rajčat. 

  

 
 
 3.  Vysazené dřeviny 
Bylo vysázeno přes 200 okrasných i ovocných původních keřů a stromků, na 160 zakoupeno z 
prostředků dotace, další získané darem od rodičů dětí. Na výběr a sázení keřů dohlížel pan 
Charvát ze zahradnictví Florianus, člen a odborný poradce sdružení Přírodní zahrada. 
  
 



 

 
4.     Osevní plán (Plán v elektronické podobě (jaro 2013 a jaro 2014) 

Osevní a výsadbové plány v elektronické podobě jsou zveřejněny na webových stránkách 
projektu http://www.zsmontessori.net/prirodni-zahrada-2/. 
 

5.     Záhony oseté dle osevního plánu 
  

 
  

6.     Specifický biotop 
Byla vybudována bylinková spirála: 



 
Byl založen vrbový tunel (financováno z jiných zdrojů příjemce): 

 
  
Byl položen základ vlhkému biotopu – zahradnímu jezírku. Plánování jezírka a návrh projektu 

probíhaly pod vedením Ing. Ondřeje Nehasila (Centrum Koniklec) 
 

7.     Úkryty pro zvířecí pomocníky 
Děti vyrobily množství menších úkrytů pro hmyz a společně v rámci workshopu Přírodní 
stavění postavily velký hmyzí hotel. Ve školní dílně pod vedením M. Hamera bylo vyrobeno 
a během jarního jarmarku rozmístěno také 6 ptačích budek. Přebytečný kámen ze stavby 
bylinkové spirály děti použily na postavení suchého stanoviště pro ještěrky. 

  
 



 

 
  

8.  „Zelená učebna“ (přístřešek, relaxační zóna) 
Žáci sedmé třídy postavili uzamykatelný přístřešek na nářadí. 

  

 
V prvním pololetí 2014/2015 žáci založili na přístřešku “zelenou střechu” - další ze speciálních 
biotopů: 



  
 

 
 
 Byly vytyčeny základy budoucí zelené učebny a žáci 8 třídy vyrobili 3D model 

                                   

    

 
Dokumentace ke stavbě zelené učebny je přílohou 2 této zprávy. 

  



9.     Práce na zahradě 
Pravidelná péče o zahradu se stala nedílnou součástí školních i mimoškolních aktivit dětí, v 
letních měsících (o prázdninách) převzali starost o zalévání dobrovolníci z řad rodičů a 
učitelů. 

 
  

10.  Tisková zpráva 
Průběžné zprávy o budování zahrady včetně fotodokumentace jsou pravidelně aktualizovány na 
webových stránkách projektu http://www.zsmontessori.net/o-skole/projekt-prirodni-zahrada/ a 
http://www.zsmontessori.net/prirodni-zahrada-2/ 
Zpráva o projektu (konkrétně z jarmarku, v rámci kterého byly slavnostně vysazeny první 
ovocné stromy) byla zveřejněna i v novinách na webu zřizovatele, MČ Prahy 12 
http://www.praha12.cz/prvni-stromy-v-prirodni-zahrade-vysazeny/d-31292/p1=68 

 
11.   Soubor nářadí a zahradního náčiní 

Z prostředků dotace bylo pořízeno vybavení pro práci na zahradě a pro zahradu dle 
následujícího seznamu: 

● 2x zahradnické nůžky FISKARS 
● 1x nůžky kombinované FISKARS 
● 3x 14ti prsté hrábě s násadou 
● 3x hrábě želez. 12 prstů s násadou 
● 4x hrábě železné s násadou 
● 4x lopata srdcovka 
● 1x kladivo s násadou 
● 5x kropící konev+kropítko - konví bylo více, ne? (ja ich mám 5, už som opravila 
● 1x oblouková pila 
● 1x hliníkový žebřík 
● 6x sekera univerzální 
● 4x stavební kolečko 
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● 1x štípací sekera 
● 4x květinová lopatka 
● 1x zahradní pilka 
● 1x sekera tesařská 
● 2x kanystr + 1 kanystr na PHM 
● 1x popelnice 
● 5x stavební vědro 
● plachta nepromokavá 
● králičí pletivo 3m 
● sada očkových klíčů 
● vrtáky do dřeva, hřebíky, vruty, vázací drát 

 
  
Cíle projektu byly splněny dle plánu. 
Příloha 1: podrobné vyúčtování projektu 
Příloha 2: Dokumentace ke stavbě zelené učebny 
  
V Praze 7 .1 .2015  

Mgr. Michal Hammer 
Řešitel projektu 

 
  
 


