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Projekt ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY jsme začali připravovat již v loňském školním roce. Cílem 
projektu bylo vytvoření kvalitního a příjemného prostoru pro setkávání, vzdělávání či trávení 
volného času žáků, pedagogů, rodičů s dětmi i ostatních občanů obce Pěnčín. 

Výstupy projektu jsou:  

 upravený břeh pod parkovištěm 

 opravený zahradní nábytek 

 vybudovaná smyslová stezka 

 upravený živý plot  
 
Zapojení žáků, rodičů a učitelů: 

Do realizace projektu byli zapojeni zejména žáci dvou tříd naší základní školy (45 žáků), jejich 
rodiče, část učitelského sboru. Nově upravený prostor budou využívat všichni žáci naší školy, školní 
družina. Celý prostor je veřejnosti volně přístupný. Začíná zde i naučná stezka na Černou Studnici, 
takže je plně k dispozici celé komunitě obce i dalším návštěvníkům, např. Kozí farmy, která je hned 
za silnicí u školy a která je již řadu let místem našich exkurzí. Je i cílem mnoha turistických a 
školních výletů. 

Časový plán realizace projektu: 

Časový plán, který byl původně stanoven, jsme upravovali podle klimatických podmínek, podle 
možností školy a rodičů. 

 

 Duben, květen 2016  - příprava projektu 

 Září 2016 - schůzka se zapojenými rodiči – diskuse u kulatého stolu, ujasnění kompetencí, 
rozdělení úkolů, upřesnění časového plánu 

 Září 2016 – zemní práce 
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 Říjen 2016 -  smyslová stezka, oprava zahradního nábytku, úprava živého plotu 

 Listopad 2016 – úprava svahu, slavností ukončení projektu a představení veřejnosti, 
závěrečná zpráva z realizace projektu 
 

Hodnocení projektu 
 
Během realizace jsme prováděli pravidelně anketu mezi účastníky o připravovaných záměrech. 
Vždy se diskutovalo nad konkrétním problémem a provedením, protože se samozřejmě vyskytly 
nečekané problémy, jak už to tak bývá. 
Například při obnově zahradního nábytku jsme zjistili, že jsou prkna již tak špatná, že se musí 
kompletně nahradit novými. Nešlo tedy pouze o částečnou výměnu, ale komplexní celkovou 
renovaci. 
Během společných brigád se sešlo pouze minimum rodičů. Byly to hlavně maminky, které však 
nezastanou těžkou manuální práci. Bez odborné pomoci jednoho tatínka, který má stavební firmu, 
bychom plánované úpravy vůbec nebyli schopni realizovat.  
Přesto se domnívám, že se nakonec vše podařilo. A hlavně splnilo účel. Rozhodně alespoň část 
rodičů našla čas a chuť podílet se společně se svými dětmi na vylepšování společného prostoru. 
Brigády nebyly jen o práci, ale našli jsme i prostor se blíže a více poznat a seznámit.  
Hlavně menší děti byly nadšené ze společné práce, ještě několik týdnů o tom všem vypravovaly. 
 

Naplnění cílů SDGs 2015 – 2030 (Cíle udržitelného rozvoje), které náš projekt naplňuje 

 SDG 3: prostor mohou využívat jak žáci školy, tak mladší i starší věkové kategorie 

 SDG 11: je to bezpečný prostor, kde se může trávit volný čas 

 SDG 15: zpevněním břehu zabráníme erozi půdy na místě 

 

         Propagace projektu ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY  

 
V médiích - v místním zpravodaji. 
V obci a ve škole – na webu školy, výstava výtvarně zpracovaných projektů, trojrozměrných modelů, 
které žáci vytvořili, fotodokumentace fotografického kroužku. 
 
Slavnostní ukončení projektu 
 
Slavnostní ukončení projektu proběhlo 14. 11. v odpoledních hodinách, kdy jsme si vše společně 
s dětmi ze školní družiny prohlédli a všem poděkovali za pomoc. Všem zúčastněným rodičům jsme 
poděkovali během třídních schůzek. Veřejnost byla informovaná ve školní ročence, na webu školy a 
ve zpravodaji obce. 
 
 
___________________________                                               ______________________________ 
Mgr. Miluše Halamová                                                                Mgr: Štěpánka Lačná 
 
V Pěnčíně   21. 11. 2016 
 

 



Fotodokumentace 

 
Slavnostní zakončení 14.11. 2016  

  
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


