
 
 

 

INFORMACE O PROJEKTU  

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

odkaz na www stánky MŽP a SFŽP 

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz , Státní fond životního prostředí ČR - 

www.sfzp.cz 

„Prostor pro nás, prostor zážitků, příhod, událostí a setkávání“ 

 

PROSTOR PRO NÁS – úprava zahrady MŠ Kytičky, Novodvorská 617, Trutnov 

Motto projektu: „Naše zahrada je pestrá a velká a každý si v ní najde své místo, bude to 

místo, na které se nezapomíná“. 

Podpora bude využita k vytvoření dostatečného prostoru venkovní zahrady se zajímavými 

přírodními prvky, které dětem nabídnou přirozený prostor pro hry, pozorování přírodních 

procesů, učení, poznávání různých materiálů a rozvíjení fantazie ve vztahu k EVVO a k 

„učení venku“. Projekt přispěje k environmentální výchově dětí v předškolním věku. 

Východiska a zdůvodnění projektu -  „Prostor pro nás, prostor zážitků, příhod, událostí 

a setkávání“ 

 

1.1 Rámcový popis projektu 

Mateřská škola, Trutnov je právní subjekt tvořený sloučením 11 mateřských škol ve městě. 

Naše pracoviště Kytičky, Novodvorská 617 je jeho součástí. Stávající podoba zahrady 

nevyhovuje našim záměrům a směřování školy. Rozhodli jsme se po malých krocích, ve 

spolupráci s rodiči a spoluúčasti celé školy měnit prostor zahrady, aby vznikl zábavný, 

poučný a inspirující prostor pro nás. Přírodní učebna bude sloužit nejen pro děti, ale i pro 

zaměstnance, rodiče, partnery a ostatní odloučená pracoviště Mateřské školy, Trutnov.  

1.2 Cíle projektu 

Cílem je postupná přeměna venkovního prostředí na přírodní učebnu s novými prvky pro hru 

a samostatné činnosti dětí. Rozmanitá zahrada pozitivně ovlivňuje vztah dětí k přírodě a 



 
 

prostředí a zprostředkuje vytváření dovedností a návyků správného jednání v prostředí, což je 

v souladu s naším plánem enviromentální výchovy. 

 

 

Dílčí cíle projektu 

 Vytvoření centra poznávání před budovou školy, součástí kterého bude stromovník se 

střechou, 4 ks krmítka pro ptáky, hmyzí hotel, 5 laviček na sezení a vyčleněný 

prostor pro hru s přírodninami ve stínu vzrostlých smrků 

 Ve spodní části zahrady výsadba 2 ks jedlých stromů (třešeň, jabloň) a 4 ks keřů 

(rybíz červený, rybíz josta, rybíz Blanka, kamčatská borůvka), zde bude také umístěn 

motýlí domeček. Tato oblast zahrady, kde je umístěn bazén, bude doplněna 

mlhovadlem s kytkami na stojně – 2 ks. V prostoru nad bazénem, pod okny tříd 

bude založena louka s květinami – směs semen květnatá louka 

 V centrální části zahrady obohatíme prostor o nové přírodní prvky  

o Hmatový chodník 

o Chajda 

o Osazení nových truhlíků a vyvýšených záhonů bylinkami – 5 ks, trvalkami – 

5 ks a letničkami – 5 ks. 
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