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PRAVIDLA SPOLUPRÁCE 
 

PREAMBULE 

Grantový projekt (dále jen „projekt“) je realizován v souladu s nadačním programem Zahrada hrou, který pomáhá proměňovat školní 
zahrady v inspirativní prostředí pro děti. Cílem programu je podpořit vznik zahrad, jejichž využití umožní propojení se školním vzdělávacím 
programem a pomůže příznivě ovlivnit rozvoj schopností, dovedností, tvořivosti a odpovědného přístupu dětí k životnímu prostředí. 
Program podněcuje utváření vztahu lidí k místu a sdílenému prostoru od nejranějšího věku. Nedílnou součástí projektů realizovaných 
s nadační podporou je proto aktivní zapojení učitelů, dětí, rodičů i širší komunity, spolupráce s architekty a výtvarníky, a také osvěta v oblasti 
architektury, krajinné tvorby a vlivu prostředí na člověka. 

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 (dále jen „Škola“) se jako příjemce nadačního příspěvku ztotožňuje se zaměřením 
programu Zahrada hrou a v rámci projektu se ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka (dále jen „Nadace“) zasazuje o jeho 
naplňování. 
 
I. NADAČNÍ PODPORA 

Na základě předchozí dohody a dle konkrétních potřeb nabídne Nadace příjemci nadační podpory: 

 harmonogram průběhu projektu; 

 konzultační podporu při realizaci projektu: 

- průběžné konzultace postupu v projektu, 

- průběžné konzultace plánovaných aktivit pro zapojení uživatelů zahrady Školy (dále jen „Zahrada“) a zajištění informovanosti o 
projektu, 

- v případě potřeby poskytnutí kontaktů na odborníky, 

- pomoc s výběrem vhodného architekta a umělce, 

- pomoc s přípravou zadání pro architekta, 

- pomoc s přípravou smluvní dokumentace s dodavateli, 

- pomoc s přípravou zadávací dokumentace veřejné zakázky, 
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- pomoc se zapojením uživatelů a dobrovolníků do projektu; 

 vzdělávací podporu v průběhu projektu: 

- semináře v jednotlivých etapách projektu, 

- osvětovou přednášku pro pedagogy a rodiče, 

- exkurze za dobrými příklady školních zahrad, 

- metodické materiály: http://www.nadace-promeny.cz/cz/vzdelavani/vzdelavaci-program/25_materialy-ke-stazeni.html, 

- inspirativní videa: http://www.nadace-promeny.cz/cz/vzdelavani/vzdelavaci-program/27_videa.html, 

- nabídka tvořivých vzdělávacích dílen a divadla pro děti:  

http://www.nadace-promeny.cz/cz/vzdelavani/vzdelavaci-program/28_dilny-nabidka-nejen-pro-skoly.html, 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/vzdelavani/vzdelavaci-program/24_divadlo-zahrada-nudy-a-fantazie.html; 

- tematický portál www.promenyproskoly.cz zaměřený na prostředí pro děti, který obsahuje: 

- metodiku pro realizaci projektu se zapojením dětí, rodičů a učitelů, 

- odborné články s výsledky výzkumů a zkušenostmi odborníků, 

- inspirativní příklady kvalitně řešených školních zahrad, 

- tipy na tematicky zaměřenou literaturu; 

 komunikační podporu projektu (zahrnuje např. vydávání a distribuci tiskových zpráv Nadace o projektu; prezentaci projektu na webu a 
facebooku Nadace, v materiálech Nadace a příležitostně na akcích, které Nadace pořádá nebo jichž se účastní). 

 
II. POVINNOSTI PŘÍJEMCE NADAČNÍ PODPORY 
 

AKTIVITA POPIS 

1. vedení projektu  zajištění realizace projektu a součinnosti všech účastníků projektu 

 konzultace průběhu projektu s Nadací 

http://www.promenyproskoly.cz/
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2.  plán a realizace 
zapojení uživatelů do 
projektu   

 příprava plánu aktivit se zapojením dětí, pedagogů a rodičů do plánování, tvorby Zahrady a její údržby 

 zajištění realizace naplánovaných aktivit 

 konzultace plánovaných aktivit s Nadací 

3. zjištění potřeb 
uživatelů a příprava 
zadání pro architekta 

 zmapování prostoru Zahrady, sběr požadavků na provoz a využití Zahrady ze strany dětí, učitelů, 
dalších pracovníků Školy a rodičů 

 zpracování zadání pro architekta, příp. umělce 

 konzultace zadání pro architekta (příp. umělce) s Nadací 

4. informovanost  zajištění průběžné informovanosti o projektu a souvisejících aktivitách mezi zainteresovanými 
stranami: pracovníci Školy, rodiče, děti, město/obec (městská část / městský obvod), 
sousedící/spolupracující subjekty, místní veřejnost, místní tisk, Nadace 

 pravidelná informovanost o projektu na webu Školy 

 zřízení odkazu na web Nadace: www.nadace-promeny.cz 

 zřízení odkazu na tematický portál o prostředí pro děti: www.promenyproskoly.cz 

5. doprovodné akce školy 
k projektu 

 pozvání Nadace na všechny akce pořádané v Zahradě a/nebo v rámci projektu 

 zajištění informovanosti uživatelů Zahrady o akcích 

6. slavnost   příprava a realizace akce k dokončení proměny – symbolické otevření nové Zahrady 

7. zapojení dalších 
partnerů do projektu 

 aktivní hledání dalších partnerů projektu a finanční podpory 

 zapojování dobrovolníků do projektu 

8. plán využití Zahrady a 
péče o Zahradu   

 příprava plánu využití Zahrady včetně návrhu kreativního zapojení dětí, pedagogů a rodičů do péče o 
Zahradu 

 zajištění realizace plánovaného využití Zahrady a péče o ni po dokončení projektu 

9. propojení využití 
Zahrady se školním 
vzdělávacím 
programem 

 úprava školního vzdělávacího programu tak, aby byla Zahrada využívána pro výchovu a vzdělávání dětí 

 zařazení tématu zahrady, architektury a životního prostředí do výuky 
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10. metodické náměty  poskytnutí metod a použitých aktivit pro zapojení dětí, rodičů a učitelů do plánování, tvorby a údržby 
školní zahrady Nadaci pro účely vzdělávání pedagogů z dalších škol a pro potřeby zveřejnění na 
specializovaném portále: www.promenyproskoly.cz 

 poskytnutí metod a aktivit pro využití školní zahrady Nadaci pro účely vzdělávání pedagogů, dalších 
škol a pro potřeby zveřejnění na specializovaném portále: www.promenyproskoly.cz 

11. prezentace Nadace  uvádění nadační podpory ve všech materiálech, v komunikaci a na akcích souvisejících s projektem: 
„Proměnu Zahrady podporuje/podpořila Nadace Proměny Karla Komárka.“ 

12. dokumentace projektu  průběžné poskytování textových a fotografických podkladů k projektu a k doprovodným akcím Nadaci 
– pro účely informovanosti a pro přípravu edukačních a prezentačních materiálů zajišťovaných Nadací 

13. zprávy o projektu  zpracování zprávy o průběhu 1. etapy projektu 

 obhajoba 1. etapy projektu 

 zpracování závěrečné zprávy o projektu 

 
 
III. PODMÍNKY ZAPOJENÍ UŽIVATELŮ ZAHRADY DO PROJEKTU 

Aktivity, které je Škola povinna pořádat za účelem zapojení dětí, rodičů a učitelů do projektu (ad čl. II.2.), musejí být v souladu s posláním 
Nadace a náplní programu Zahrada hrou a splňovat především tyto náležitosti: 

 téma je úzce spojeno se Zahradou a s jejím budoucím využitím; 

 cílem je zapojení budoucích uživatelů Zahrady a utvoření vztahu k proměňovanému místu; 

 aktivity podporují osvětu a vzdělávání dětí v souvisejících tématech: zahradní a krajinářská tvorba, architektura, životní prostředí, trvale 
udržitelný rozvoj, město, příroda; 

 Škola v rámci aktivit zajistí informovanost o projektu (název, cíl, harmonogram, podpora Nadace); 

 o akcích Škola informuje v dostatečném rozsahu a předstihu (za využití obvyklých způsobů: ústně, e-mailem, tištěnou pozvánkou, na 
nástěnce, na webu apod.); 

 v případě konání akce přímo v Zahradě musí být respektován její aktuální stav (příprava území, stavební práce apod.) a možnost vstupu 
na stavbu musí být předem konzultována se zástupcem dodavatele stavby. 

 


