
Participace akce 

Plánování 

 
Žákovský parlament prodiskutoval se zástupci jednotlivých tříd možnosti realizace, 
informace o přípravě projektu. Společně s učiteli a ředitelem školy vybrali vhodné 
místo realizace projektu a podíleli se na návrzích jednotlivých částí a prvků přírodní 
zahrady. 
Rodiče žáků byli informováni o připravovaném projektu a revitalizací ploch a na 
třídních schůzkách jim byly prezentovány návrhy zahrady. 
Pedagogové byli informování o připravovaném projektu a nad diskuzí vznikly první 
návrhy a požadavky k výukovým a volnočasovým účelům. Dále se naplánovalo 
zapojení dětí, žáků a rodičů. 
O projektu byla informována i veřejnost a Klub seniorů.  
 

Realizace 

 
V rámci realizace žáci společně dohlíželi nad realizací projektu, pořizovali 
fotodokumentaci, kresby a malby a psali reportáže z realizace přírodní učebny, 
kterou pak zveřejnili ve školním časopisu Časák Kasáč, který se tiskne v papírové 
podobě pro jednotlivé třídy a je k dispozici také pro širokou veřejnost na webových 
stránkách. Na tyto aktivity dohlíželi pedagogové, kteří se s vybavením zahrady 
seznámili a budou ho využívat ke své výuce. 
Pro rodiče a přátele školy se uskutečnila víkendová akce na úpravu přilehlého 
prostoru. 
 

Údržba 

Po skončení realizace bude přírodní zahrada využívána k výukovým účelům i dalším 
mimoškolním aktivitám s rodiči, s veřejností a Klubem seniorů  
Žáci základní školy a děti mateřské školy včetně pedagogů se budou spolupodílet na 
údržbě záhonů, budou pozorovat změny v jednotlivých částech přírodní zahrady 
(motýlí louka, bylinárium, zeleninové a květinové záhony). Dále se budou podílet se 
na výsadbě nových rostlin a bylin a budou kontrolovat stav dendrofonu, dřevěných 
informačních panelů, expozic stop zvířat a ohniště.  
Také mohou žáci navrhnout zlepšování přírodní zahrady a dalších ploch kolem školy 
v souvislosti s EVVO a budou se podílet také na dostatečném množství zeleně uvnitř 
školy. 
 
I rodiče a veřejnost (Klub seniorů) bude spolupracovat na výsadbách rostlin 
ve vyvýšených záhonech, budou se spolupodílet na údržbě přístřešku z přírodního 
materiálu a ohniště, které se bude využívat právě pro pořádání společných akcí 
s rodiči a dětmi organizovaných na školní zahradě. 
 
 
 
 


