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 1     MŠ a ZŠ Ostopovice – středem obce

MŠ a ZŠ se nachází v malé obci Ostopovice v blízkosti krajského města Brna.
Školní výuka v Ostopovicích má více jak dvousetletou tradici. Školu zřídila 
tehdejší majitelka troubského panství, slečna Marie Cecílie ze Seckenbergů,           
v roce 1796.
V areálu školy se nachází 3 budovy. V letech 2010 ‒ 2011 byla hlavní budova 
rekonstruována.

V MŠ jsou věkově kombinované třídy, což umožňuje systematickou přípravu 
dětí na školu. Jako nadstandardní aktivity nabízí doplňkové činnosti ‒ 
edukativně stimulační skupinky, flétna, angličtina, tanečky. Důraz je kladen    
na pozitivní přístup k přírodě ‒ rozvoj přírodní zahrady a pobyt v okolí budovy.

Mateřská
       škola
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 1     MŠ a ZŠ Ostopovice – středem obce

Základní škola je malotřídní komunitní škola, která je otevřená dobrým vlivům 
velkoměsta, ale dokáže využít tradice a zvyky Ostopovic a rodinné atmo-sféry 
školy. Vyučujeme systematicky podle vlastního školního vzdělávacího 
programu Škola pro život ‒ tvořivá škola pro radost. Nedílnou součástí výuky 
jsou praktické činnostní aktivity, které vedou ke všeobecnému rozvoji žáků        
s důrazem na vnímání přírody a její ochranu. 

Výchovně vzdělávací proces je soubor všech aktivit, které vedou žáka                     
k osvojení klíčových kompetencí. V rámci našeho ŠVP jsou očekávané výstupy 
jednotlivých ročníků a předmětů úzce provázány s průřezovými tématy                
a napojeny na očekávané klíčové kompetence. Výchovně vzdělávací strategie 
je tak v našem pojetí jakousi spirálou, která vychází z možností žáka v 1. ročníku 
a postupně se rozvíjí až k cíli na konci 5. ročníku. ŠVP navazuje na ŠVP MŠ, který 
svým zaměřením odpovídá komunitní škole s důrazem na environmentální 
výchovu.výchovu.
V MŠ je kladen důraz na hry a pohádky, v ZŠ se posouváme od pohádek                  
k vnímání vztahů v rámci našeho životního prostředí.
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 1     MŠ a ZŠ Ostopovice – středem obce

Do výuky zapojujeme akce, které nás poutají k naší vesnici ‒ vánoční a jarní 
jarmarky, vynášení Moreny, masopust, přírodověda v přírodě, společné výlety 
a exkurze, pořádání představení a besídek, péče o místní rybníček Šelše, 
vzpomínání ‒ historie obce v širších souvislostech. Velký důraz je kladen            
na spolupráci s rodiči a veřejností při pořádání komunitních akcí. I díky 
kontaktům s mnoha subjekty se naše organizace otevírá a poskytuje nejen 
vzdělávání žáků, ale slouží i jako místo setkávání a vzdělávání pro širokou 
veřveřejnost.
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 1     MŠ a ZŠ Ostopovice – středem obce
Škola používá vlastní metodiku a formy práce, které specifikují jednotlivé 
oblasti a nastavují jednotný styl činnosti a hodnocení v organizaci.

VýchovněVýchovně vzdělávací proces doplňují materiální možnosti a provází ho 
moderní architektura budovy, která na žáky působí a tvoří obal celého 
procesu. Škola dbá na maximální využití vlastního zázemí - používání 
počítačové učebny, venkovní učebny, zahrady apod. Díky úzké kooperaci 
jednotlivých vyučujících probíhá spolupráce žáků napříč ročníky a prezen-
tace výsledků práce včetně diskusí a společného učení. Je podporována 
práce samostatná i ve skupinách. Žáci jsou aktivní při vyhledávání informací 
a vytváří si vlastní učební materiála vytváří si vlastní učební materiály.
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 1     MŠ a ZŠ Ostopovice – středem obce



 2      Důvody k podání žádosti

Areál MŠ a ZŠ Ostopovice prošel v roce 2010 ‒ 2011 zásadní rekonstrukcí. 
Byla celkově přestavěna budova školy dle současných standardů                          
na vybavení a úspornost. Cílem rekonstrukce byla integrace zázemí pro MŠ i 
ZŠ do jedné budovy. Její součástí byla příprava obnovy zahrady, která                 
se vlivem oprav zničila a nebylo ji možné využít. Do začátku roku 2013 však 
proběhly pouze hrubé terénní úpravy, neboť na další rozvoj nebyly 
vyčleněny finanční prostředky. Novou koncepci zahrady jsme tvořili již                
v v průběhu stavby společně s žáky, architekty a veřejností v návaznosti              
na naše zkušenosti a požadavky. 
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 2      Důvody k podání žádosti
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3     Průběh realizace

Přírodní učebna pro žáky ZŠ vznikala v severní až severovýchodní části školní 
zahrady. Část zeleně, která se v těchto místech nachází, byla vysázena již             
v podzimních měsících roku 2012. Tedy ještě před schválením tohoto grantu.

Oficiální zahájení prací pro - 
běhlo v březnu 2013.
PředcházeloPředcházelo mu seznámení 
veřejnosti s projektem v rámci 
třídních schůzek. Další vlna 
informací se k veřejnosti 
dostala prostřednictvím 
Ostopovického zpravodaje         
a webu naší školy. Do diskuze    
o projektu byli vtaženi i žáci.o projektu byli vtaženi i žáci.
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3     Průběh realizace

V průběhu realizace proběhlo několik společných brigád za účasti žáků              
a veřejnosti. Tento typ spolupráce je u nás silně rozvinutý. Díky podpoře 
veřejnosti bylo nutné zakoupit pouze materiál a rostliny.  Výsledkem této 
součinnosti byla výsadba ovocných stromů, keřů a bylin (vycházelo se                 
z projektu a dalších návrhů).

Učebna byla vybavena 
dřevěným mobiliářem ‒ 20 ks 
sedátek „pařezů“, stůl, tabule. 
Vzhledem k reálnému 
využívání prostoru školní 
zahrady došlo během 
výstavby k několika změnám 
oprotioproti původnímu plánu. 
Jezírko bylo posunuto                   
o cca 10 metrů, aby bylo               
na přehlednějším místě,              
a tedy bezpečnější pro děti.



3     Průběh realizace

V západní části přírodní učebny jsou vybudovány dva velké půlkruhové 
záhony. Jeden je osázen z větší části trvalkami. Druhý slouží jako záhon         
pro žáky k vyzkoušení a ověření praktických dovedností. V rámci tohoto 
záhonu byl instalován kompostér pro ukládání rostlinných zbytků.

Bylo realizováno zatravnění herní 
plochy v severní části zahrady.
InstalaceInstalace šlapáků (betonové 
kotouče pro chůzi) proběhla             
na základě doporučení zahradního 
architekta. Tvoří funkci praktickou, 
proti vyšlapávání části trávníku,           
a estetickou, boří nepřerušené 
plochy trávy a kačírku.
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3     Průběh realizace

V poslední fázi projektu jsme ve škole vytvořili 5 modelů tematického 
vyučování. V rámci ověřování v praxi si touto výukou prošli všichni naši žáci. 
Vzniklé materiály jsou k dispozici okolním školám, které mohou využít naši 
přírodní učebnu pro své vyučování.
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4     Možnosti využití zahrady
Areál školy, jehož součástí je i nově vytvořená zahrada, je určen pro široké 
využití. Slouží potřebám žáků MŠ i ZŠ, školní družiny, zájmových kroužků. 
V budoucnu bude zahrada volně přístupná veřejnosti i zájemcům                 
o využití vzdělávacích programů vztahujících se k této zahradě.

Prostor venkovní učebny 
vybavený tabulí, stolem      
a dřevěnými sedáky slouží 
k výuce libovolných 
předmětů.

KK podobným účelům 
slouží MŠ dřevěné terasy    
s mobilním nábytkem.

Okrasný a užitkový záhon nabízí žákům a učitelům praktickou možnost 
realizace výukových cílů přírodovědných předmětů (pěstování ovoce         
a zeleniny, péče o aromatické byliny, ...)
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Na shromažďování or-
ganického odpadu, nejen 
ze školní zahrady, je určen 
dřevěný kompostér, který 
je situován v bezprostřed- 
ní blízkosti užitkového 
záhonu.
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4     Možnosti využití zahrady

Zahrada umožňuje žákům 
vnímat kontinuálně život rostlin 
prostřednictvím péče o ně, pozo-
rováním růstu či sezónními 
úpravami zahrady.

Kromě výuky se nabízí využití příjemného prostředí zahrady k relaxaci, 
prožitkovému i smyslovému vnímání okolního světa a utváření pozitivního 
vztahu k přírodě.

Žákům všech věkových kategorií jsou k dispozici herní prvky                                  
z různorodých materiálů (vrbičkový tunel, sáňkovací kopec, pískoviště           
s plastovou skluzavkou, dřevěné objekty, lanové prolézačky, kamenné 
nášlapy, mobilní nafukovací bazén, ... ).

Zahradní jezírko s vodními 
rostlinami a drobnými 
živočichy skýtá žákům 
možnost dalšího bádání         
a objevování.



4     Možnosti využití zahrady

Drobný mobiliář pro hru dětí je uložen v zahradním domku.

V suterénu školy, který je přístupný přímo ze zahrady, se nachází místo                   
pro uskladnění nářadí a dalších pomůcek pro práci na zahradě.

Zajímavým doplňkem zahrady je mobilní ohniště využívané při komuni-
tních akcích.

Přilehlý školní dvorek s pevným povrchem nabízí prostor pro míčové hry, 
malování křídami a projížďky na koloběžkách. 
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Dřevěný přístřešek se stojany slouží k parkování koloběžek a kol.



5     Zahrada a její další rozvoj

Tento projekt je pro nás jednou z etap postupné proměny a udržování našeho 
areálu.

Zahrada o rozloze 1818 m2 
slouží primárně pro potřeby 
školní výuky. V rámci grantu 
MŽP se nám podařilo nastavit 
základní funkčnost jednod-
livých částí prostoru a začít jej 
využívat. Díky otevřenosti           
aa komunitním akcím se pro- 
story školy postupně využívají 
pro různorodé činnosti 
(kroužky, brigády, výuka žáků 
z cizích škol, školní besídky, 
spaní na zahradě, pracovní 
dílničky a další). Právem 
považujemepovažujeme tento prostor       
za přírodní zahradu.
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5     Zahrada a její další rozvoj

V dalších letech nás čeká vybavení herními prvky, mobiliářem, oprava plotů, 
údržba dřevin i bylin a postupné obnovování jednotlivých částí.
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6     Zkušenosti z realizace projektu

Výstavba zahrady se dá 
přirovnat k výstavbě domu. 
Nejprve je nutný záměr, idea. 
Následně se vytváří studie, dis-
kutuje se nad jednotlivými 
návrhy. Poté se připraví 
projekt, který je pro zhoto-
vitele závazný a změny 
nežádoucí. Následuje reali-
zace.

V našem případě se o obnově zahrady mluví od roku 2009. Do poloviny roku 
2011 jsme projednávali a připravovali projekt. Přes veškerou snahu a maxi-
mální otevřenost jsme dílčí změny zapracováváli v průběhu zimy 2012-2013, 
avšak jistě nejsou poslední. Tento postup je pro nás ujištěním, že ne vše            
se naplánuje a realizuje beze změny
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7     Učební materiály

Školní zahrada skýtá nepřeberné množství možností, jak naplnit výukové cíle 
novými originálními cestami. Samotný proces učení se pod širým nebem 
nabízí žákům i učitelům strávit společný čas v přírodním prostředí se živými 
pomůckami  a netradičními metodami.  Vědomosti, dovednosti i postoje zde 
žáci nasávají doslova všemi smysly, což je jistá záruka úspěšného učení.  

1. téma: Voňavá malířská paleta
Ročník: 1.
Výukový cíl: žák poznává aromatické byliny všemi smysly 
Časová dotace: 90 min
Pojmy: aromatická rostlina, máta, meduňka, rozmarýn, šalvěj, pelyněk, 
tymián, dobromysl (oregano), levandule, šanta kočičí
Doporučené období pro realizaci: Doporučené období pro realizaci: duben-září

Anotace výuky:
TTato výuka je výjimečná možností smyslového vnímání aromatických rostlin. 
Málokteré dítě si uvědomuje či zná využití běžných bylinek v životě.  Jistě zná 
bylinkový čaj, který maminka připravuje, když je nemocné. Nyní však objevuje 
pravou vůni, vzhled, způsob pěstování i zužitkování těchto rostlin, které se 
využívají v každodenním životě lidí od nepaměti. Celou výuku pak umocňuje 
vzájemná aroma masáž části těla kamarádem.
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Příklady výuky v přírodní učebně



7     Učební materiály
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7     Učební materiály

2. téma: Výsev na záhonu (hrách, ředkvička)
Ročník: 2.
Výukový cíl: žák realizuje výsev plodiny na záhonu
Časová dotace: 90 min
Pojmy: hrách, ředkvička, výsev, plodina, zelenina, kořen, stonek, list, květ, lusk, 
bulva
Doporučené období pro realizaci: Doporučené období pro realizaci: březen-červen

Anotace výuky:
Se začátkem jara přichází období výsevů. Hrách a ředkvička jsou vhodnými 
zeleninami právě pro práci na záhonech s dětmi. Mají krátké vegetační 
období a děti se při jarních výsevech dočkají úrody ještě v témže školním 
roce. Obě zeleniny navíc můžeme vysévat několikrát za sezónu, zvláště 
ředkvička je vhodnou meziplodinou. 
VVe výuce děti manipulují se základním zahradnickým náčiním a učí                       
se pěstebním zásadám a orientaci na obalu osiva. Vlastní vypěstovaná 
zelenina navíc chutná i těm dětem, které měly dosud k její konzumaci nega-
tivní postoj. 
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7     Učební materiály

3. téma: Dvakrát měř, jednou řež!
Ročník: 3.
Výukový cíl:  žák měří a porovnává prvky zahrady
Časová dotace: 90 min
Pojmy: plán, architekt, pásmo, půlkruh
Doporučené období pro realizaci: celý školní rok

Anotace výukAnotace výuky:

Žáci pracují se skutečným architektonickým návrhem zahrady a porovnávají 
ho se skutečností. Kritickým myšlením usuzují, proč se liší realita                            
od původního plánu. Manipulace s měřidly v terénu podporuje orientaci           
v prostoru, matematické zkušenosti a aplikaci teoretických poznatků                   
z přírodních věd v praxi. 
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7     Učební materiály



7     Učební materiály

4. téma:  Bylinková zahrádka
Ročník:  4.
Výukové cíle:   žák popíše význam a využití aromatických rostlin 
         žák množí aromatické byliny dělením trsů
Časová dotace: 90 min
PojmPojmy:   aromatická rostlina, farmaceutický průmysl, máta, meduňka,     
   rozmarýn, šalvěj, pelyněk, tymián, dobromysl
Doporučené období pro realizaci:  duben ‒ září

Anotace výuky:

ŽákůmŽákům ukazujeme využití aromatických rostlin na výrobcích či lécích, které 
znají z běžného života: žvýkačky a jiné cukrovinky, pizza, sirupy proti kašli           
a další. Děti si opět uvědomují, že je využívání bylinek provází velmi často          
v běžném životě.  U záhonu pojmenovávají rostliny a přiřazují výrobky                
k jednotlivým rostlinám. Popisují vůni vybraných bylinek a učí se vegeta-
tivnímu množení aromatických bylin. Množení dělením trsů znázorňují nejen 
slovy, ale i obrazem. 
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7     Učební materiály
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7     Učební materiály

5. téma:  Naše škola
Ročník:  5.
Výukové cíle:   žák zná budovu školy z hlediska provozu a architektury
         žák se orientuje v katastrální mapě
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin 
PojmPojmy: areál školy, rekonstrukce budovy, architektonický záměr, projekt 
budovy, přírodní zahrada, historie školy, cíl školy
Doporučené období pro realizaci:  celý školní rok

Anotace výuky:
ŽáciŽáci poznávají budovu nejen  z pohledu architektonických zvláštností, ale 
především ekologicky šetrných vlastností. Pozorují symbiózu mezi budovou, 
zahradou a okolím. Blíže se seznamují s náplní činností pana školníka. 
Uvědomují si jeho nezbytnou úlohu v běžném provozu školy. Stejně jako       
ve výuce Dvakrát měř, jednou řež, pracují s plánem mapy, konkrétně 
zvětšenou mapou katastrální. Tato výuka podporuje u dětí environmentální 
myšlení a úctu k profesi provozního pracovníka školy. 
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7     Učební materiály



8      Závěr

Mottem MŠ a ZŠ v Ostopovicích je „Středem obce“. K tomuto cíli směřují naše 
kroky. Jsme rádi, že jste projevili zájem o náš areál a přírodní zahradu. Moderní 
stavba a zahrada, která dotváří exteriér budovy je pro nás výzvou, která nás 
baví. Plňte společně s námi tuto skořápku zajímavými akcemi, tvořivou 
výukou a příjemně stráveným časem. 
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     Školní zahrada - 2010 - 2014
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     Školní zahrada - 2010 - 2014



Kontakt:
Mateřská škola a Základní škola Ostopovice
okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní 18
664 49 Ostopovice
IČO: 71000453


