
Popis projektu „Zelená oáza radosti“ – 3. etapa pokračování 

Tento projekt je pokračováním dlouhodobého stejnojmenného projektu na obnovu 

a dokomponování školní zahrady, který je školou realizován průběžně od roku 2000. 

Na počátku realizace projektu byla vize přírodní školní zahrady s různě tematicky pojatými 

částmi. Vize vycházela zejména ze zaměření školy 

a potřeby vytvořit přírodní oázu pro děti uprostřed 

městské zástavby. Zahrada byla vytvořena z přírodních 

materiálů a postupně vznikla kompozice z jednotlivých 

přirozeně na sebe navazujících částí, které splňují naše 

představy o tom, co by měla školní zahrada, která má 

sloužit k pobytu venku, ale i k různým aktivitám, akcím, 

společenským událostem, neformálnímu setkávání 

i výchově a vzdělávání dětí žijících ve městě, splňovat.  

Postupně byly realizovány jednotlivé etapy pojetí 

venkovních prostor a vznikla tak hravá, přírodní a velmi 

podnětná školní zahrada, kde si děti mohou zajezdit 

na koloběžkách a odrážedlech na dopravním hřišti se 

světelnou a zvukovou signalizací a „Mašinou“ vyjíždějící 

z tunelu, vyzkoušet svou kondici, pohybové dovednosti a 

tělesnou zdatnost na dřevěných a lanových prvcích různé obtížnosti, vyzkoušet, co dokáže 

voda jako živel a pozorovat symbolický koloběh vody v přírodě u vodního prvku, posedět 

u ohně a opéct si nějakou dobrotu, osvěžit se v horkých dnech pod mlhovištěm, vyzkoušet si 

život indiánského dítěte v indiánské osadě s týpím, kánoí a totemem, nebo si s kamarády 

zahrát kopanou, vyhloubit tunely, či postavit mosty na pískovišti. Kromě toho děti pravidelně 

každoročně pěstují zeleninu, ovoce a bylinky, zkouší i zvládnout činnosti související s péčí 

o rostliny a společně s rodiči pomáhají při sezónních pracích.  

Taková přírodní zahrada, která je denně využívaná a často otevírá svoje prostory i veřejnosti 

(kamarádi a příbuzní dětí, přátelé školy, zastupitelé města i obvodu při slavnostech školy) 

a dalším organizacím (jiné MŠ a ZŠ, děti ze Sokola Plzeň-Letná) však potřebuje i pravidelnou 

údržbu a postupnou obnovu prvků. V roce 2016 oslavila škola 50 let od svého otevření 

a na školní zahradě byly opraveny některé dětské prvky. Díky finanční podpoře Fondu 

životního prostředí města Plzně byl obnoven altán – přírodní dílna pro děti („Zelená 

jeskyně“), který jsme osázeli popínavými klematisy, vytvořili jsme bylinkové ostrůvky 

s hmatovou stezkou a zavlažovacím systémem (ve spolupráci s dětmi, rodiči i zaměstnanci 

školy) a v sousedství indiánské osady byla instalována lanová sestava „Větrník“ (viz. 

prezentace v příloze). Na školní zahradě často probíhají také ekologické programy a akce 

zaměřené na ochranu životního prostředí, škola se účastní různých projektů zaměřených 

na vytváření vztahu dětí k přírodě. To vše se promítá do současné podoby školy, zahrady 

i samotného vzdělávání dětí.   

V další etapě projektu „Zelená oáza radosti“ se chceme zaměřit na vstupní část školní 

zahrady, kde tvoří pergola s vistárií přirozený přechod z městské zástavby a městské 

komunikace do areálu školy. Pergola návštěvníky školy nenásilně přivede k hlavnímu vstupu 



do budovy a následně i do prostoru školní zahrady. Postupně se tak každému příchozímu 

otevře pohled na vše, čím se zahrada může pochlubit a přilákat děti k hrám. Z důvodu konce 

životnosti konstrukce pergoly nastala doba, kdy je třeba tuto konstrukci vyměnit a obnovit. 

Chtěli bychom však pergolu ponechat v původním rozsahu. Současně je třeba zrealizovat 

některé zahradnické práce (zmladit vistárii, prořezat, vykopat přerostlé kořeny deformující 

stávající dlažbu, zkultivovat vzhled přerostlých částí rostliny) – ilustrační foto současného 

stavu je součástí textu.  

   
   Uhnilé patky sloupů (tyčí)      Rozpadající se podpěry       Rozdělená konstrukce 

 

Pergola by měla být vzhledově korespondující s ostatními prvky školní zahrady a z důvodu 

požadavku na co nejdelší životnost a udržitelnost konstrukce ideálně také z akátového dřeva. 

Stejně tak rostlina, která se po konstrukci pne, se rozrostla přes míru únosnosti a zatěžuje také 

nepřijatelně střechu nad vstupními dveřmi do budovy školy.  

 
 

 
Vzhled konstrukce 

pergoly z pohledu 

ze zahrady 

Kořeny rostliny deformující 

stávající dlažbu a způsobující 

nerovnost terénu 

Zakrytí konstrukce 

pergoly rostlinou 

(podzim) 

 

Vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí i veřejnosti, ale i vzhledem k různým akcím a 

programům, které v průběhu školního roku na zahradě realizujeme a plánujeme realizovat, je 

nezbytné tuto etapu obnovy a doplnění prvků školní zahrady zrealizovat. Předpokládáme, že 

partnery nám budou nejen zahradnické a realizační firmy, ale i zřizovatel a rodiče našich dětí, 

s nimiž je dlouhodobě výborná spolupráce. 



Cílové skupiny 
 

 děti ze 6. mateřské školy 

 rodiče, sourozenci dětí (při akcích ve spolupráci s rodiči, oslavách, projektech) 

 veřejnost (při oslavách, projektech) 

 žáci z 28. základní školy (při společných akcích) 
  

 

Zajištění projektu 
 

Realizaci projektu bude zajišťovat vybraná firma, stavební firma a firma provádějící zahradnické 

práce. Na jednodušších a doplňujících pracích se budou podílet zaměstnanci školy ve spolupráci 

s dětmi a jejich rodiči. Koordinaci prací všech zúčastněných složek zajistí vedení školy. 

Odstranění původní konstrukce stávající pergoly a následná montáž nové konstrukce by měly být 

realizovány v průběhu letních měsíců, kdy bude mít škola omezený provoz, případně bude uzavřena. 

Na poptávku na realizaci „Pergoly“ reagovaly tři ze čtyř oslovených firem. Hlavním požadavkem 

školy byl materiál (akátové dřevo), který bude mít dlouhodobou životnost.  

Z poskytnutých cenových nabídek na realizaci nové pergoly přikládám všechny tři k Vašemu 

posouzení. Z našeho pohledu by byl nejvhodnější návrh pana Tomáše Indry, jehož návrh počítá 

s ukotvením nosných sloupků na kovové trny s 10ti centimetrovým odsazením od povrchu terénu 

(zeminy, příp. dlažby), což dle našeho názoru prodlužuje životnost a odolnost materiálu a také cenově 

by byla tato realizace nejpřijatelnější. 

Z důvodu možného prázdninového provozu školy v létě 2017 je termín předpokládané realizace prací 

prodloužen do září 2018.  

 

 

Přínos projektu pro životní prostředí města Plzně 
 

Školní zahrada 6. mateřské školy je opakovaně oceňovaná nejen rodiči dětí, které do školy docházejí, 

ale i jejich kamarády a veřejností. Při realizaci projektů, návštěvách jiných škol na našem dopravním 

hřišti a při akcích pro veřejnost je naše zahrada otevřená a přístupná všem příchozím. Ti velmi kladně 

hodnotí celý prostor venkovního pozemku, oceňují jednotlivé části a zejména její přírodní  ráz. Proto 

bychom byli rádi, kdyby množství zeleně (včetně porostu pergoly) na našem pozemku zůstalo 

zachováno přinejmenším v rozmezí současného stavu. Velké množství zeleně a prvky výhradně 

z přírodních materiálů jednoznačně zvyšují kvalitu životního prostředí v městské zástavbě. 

 

 

Spolupracující subjekty 
 

 firma zajišťující realizaci zakázky – montáž pergoly 

 stavební firma zajišťující rozebrání a opětovnou pokládku dlažby 

 zřizovatel (statutární město Plzeň, ÚMO Plzeň 4) 

 zahradnické služby – ing. Kácha 

 

 

 

 

 


