
 

 

 

 

Přírodní zahrady základní a mateřské školy Lenora 
 
Cílem projektu byla proměna obou zahrad do funkční podoby, která bude sloužit nejen ke 
hře v mateřské škole ale také u zahrady ve škole hlavně k výukovým a naučným aktivitám. 
Nové přírodní zahrady budou poskytovat spoustu možností, ve kterých se budou moci děti 
vzdělávat a poznávat tak lépe přírodu kolem sebe včetně aktivního zapojení do péče i ní.  
 
Učitelé mohou nyní po ukončení mimořádných opatření z důvodu koronaviru v příznivém 
počasí výuku přesunout ven do zahrady, umožní tak dětem kontakt s přírodou. Součástí 
přírodní zahrady ve škole je plácek pro učení se venku, tabule pro výuku dětí, vyvýšené 
záhony, ohniště s lavičkami, kompostér, hmyzí hotel, budky a krmítka, ježkovník, pařeniště, 
sudy na vodu, lavičky, stůl, dřevěná toaleta. 
 
Celý návrh vznikl jako dialog mezi projektantem, ředitelem školy, učiteli, dětmi a starostou 
obce, aby co nejlépe vyhovoval místním dětem, celkovému zaměření školy a všem 
možnostem stávajícího prostoru. Žáci i rodiče dávali podněty k vybavení vnějšího prostoru 
školy. Do realizace a údržby projektu se zapojí dobrovolníci – projektantka, rodiče, děti, 
pedagogové, technický personál školy a obecní služby. 
  
Zahájení projektu Přírodní zahrada ZŠ Lenora bylo 1.7.2020 a ukončení 31.1.2021. Celkové 
způsobilé výdaje byly 429 144,-Kč, výše příspěvku SFŽP byla 364 773,-Kč. Obec Lenora 
přispěla 64 372,-Kč 
 

 



 

                 
Přírodní zahrada v mateřské škole obsahuje vyvýšené záhony, tabuli ke kreslení, 
zvonkohru, stopy zvířat-razítka, pexeso-orientace v druzích zvířat, potrubní 
telefon, prvky pro přesýpání materiálu, vrbovou stavbu s tunelem. 
 
MŠ má svůj vzdělávací program „Čtvero ročních dob“ koncipovaný ve 
spolupráci s Národním parkem Šumava, jejich pravidelné návštěvy a přednášky 
budou nově probíhat právě v rekultivované přírodní zahradě. 
                                      
Zahájení projektu Přírodní zahrada MŠ Lenora bylo 1.7.2020 a ukončení 
31.1.2021. Celkové způsobilé výdaje byly 318 736,-Kč, výše příspěvku SFŽP byla 
270 925,-Kč. Obec Lenora přispěla 47 810,-Kč.   

       



 

 
 

 
 

 „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního 

prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“. 

www.sfzp ; www.mzp.cz 

http://www.sfzp/
http://www.mzp.cz/

