
                                                                                   
 

 

Škola získala dotaci na školní zahradu 

Zahrada všech smyslů je název projektu, který byl podpořen odborem životního prostředí  

a zemědělství, schválen zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 14. 9. 2017. Z dvaceti 

žadatelů o grant v celkové hodnotě Kč 600 000,- získali dotaci pouze tři z nich. Mezi 

úspěšnými žadateli byla Základní škola a Mateřská škola Janovice, která byla podpořena 

maximální částkou Kč 70 000,-. 

Projekt Zahrada všech smyslů je součástí celkového dlouhodobého záměru změnit 

prostranství kolem budovy naší školy na prostranství, jež poskytne příležitosti ke vzdělávání,  

k pořádání besed a stane se místem k setkávání nejen našich žáků, ale také široké veřejnosti. 

Současná podoba školní zahrady sice poskytuje prostor pro venkovní pobyt dětí, avšak neplní 

funkce, které by školní zahrada plnit měla. Chtěli bychom ji změnit tak, aby se z ní stala 

otevřená přírodní učebna, jež by dětem poskytovala prostor pro pozorování, bádání, získávání 

znalostí a dovedností a také byla místem střetávání. Žáci by se prostřednictvím zahrady měli 

učit ohleduplně chovat k přírodě a šetrně se v ní pohybovat. 

Název Zahrada všech smyslů vychází z myšlenky, že by děti měly vnímat okolí nejen zrakem, 

ale i sluchem, hmatem, čichem a chutí. Rádi bychom u dětí rozvinuly i tzv. „šestý smysl“, 

který je přivede k prožitku a vnímání sepětí s přírodou. Sledování by mělo probíhat 

badatelským způsobem, který již aplikujeme pátým rokem. 

Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.  

Důvodem, proč ředitel školy Ivo Tošenovjan a koordinátorka EVVO Monika Olšáková 

zpracovali tento projekt, je, že umožní celé škole aktivně a zodpovědně realizovat dlouhodobé 

záměry v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Dalším naším cílem je 

podpořit zdravý životní styl, propojit školu s praxí a zapojit veřejnost do aktivit školy 

směřujících k ochraně životního prostředí.  

Z tohoto důvodu chceme požádat rodiče, janovické spolky a širokou veřejnost o podporu  

a spolupráci. 

Karel Čapek v jednom svém díle zmínil: „Zahrádka u Vašeho domu je stejný projev Vaší životní 

kultury jako Váš byt nebo Vaše knihovna. Je na ni na první pohled vidět, jaké jsou naše nároky na 
krásu, řád nebo soulad.“ 

 

Věříme, že Zahrada všech smyslů přispěje k příznivé kultuře jak školy, tak celé obce. 

 

Mgr. Monika Olšáková 

 


