
 
 

  

Seminář je realizován v rámci rozvoje systému EVVO Jihočeského kraje. 

 

Pozvánka pro pedagogy mateřských škol, pracovníky mateřských a rodinných center, lektory 

středisek ekologické výchovy, případně pedagogy 1. st. ZŠ a vychovatele ŠD  
 

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  

Vás zve na celodenní seminář  
 

 „ZAČÍNÁME S PŘÍRODNÍ 

ZAHRADOU V NAŠÍ ŠKOLCE“ 
 

Cílem semináře je především reagovat na poptávku nově přicházejících pedagogů do praxe a nabídnout 

jim doplnění vzdělání k tématu přírodní zahrada. 
 

Přírodní zahrada nahlížená jako prostor pro rozvoj dětí předškolního věku v těchto oblastech: 

• Rozvoj jemné a hrubé motoriky. 

• Fyzická zdatnost a odolnost při zvládání zátěžových situací. 

• Environmentální gramotnost. 

• Výchova ke zdravému životnímu stylu. 

• Ukotvení teoretických znalostí praktickými ukázkami v oblasti botaniky, zoologie, pedologie aj. oborů.  
 

Na semináři budou představeny osvědčené prvky přírodní zahrady, které poskytují potenciál pro harmonický 

rozvoj dětí věku 2 až 7 let, specifika těchto prvků a možnosti jejich využití ve výchově a vzdělávání dětí. Budou 

představeny praktické náměty, jak začlenit zahradní prvky do každodenního života v MŠ tak, aby probíhalo 

badatelské a souvislostní učení a prosociální výchova dítěte. Účastníci budou seznámeni i s možnostmi 

praktických realizací a způsoby, jak je možné (a finančně méně náročné) postupně měnit standardní školní 

zahradu v zahradu v přírodním stylu. Součástí programu bude i prezentace funkční Ukázkové přírodní zahrady 

jedné MŠ – představení realizace a údržby zahradních prvků v průběhu několika let, provoz a využití zahrady při 

výchově a vzdělávání dětí, bezpečnostní kritéria, legislativa s tím spojená. 

Tento seminář je koncipován jako první úvodní a v případě zájmu ze strany pedagogů na něj bude možné 

navázat dalšími semináři, které budou vzdělávat cílovou skupinu pedagogů v dílčích oblastech přírodních zahrad 

pro věkovou kategorii dětí navštěvujících MŠ (možná témata: jedlá zahrada, jedlé květy a plevele, kompostování 

v zahradě, vodní hospodářství, příbytky pro živočichy, vhodné rostliny do přírodní zahrady, komunitní realizace 

jednotlivých prvků…)  

Seminář není akreditován MŠMT v systému DVPP, ale každý účastník dostane osvědčení o jeho 

absolvování. 

Seminář proběhne v úterý 15. září 2020 od 9.00 do 15:00 hodin (včetně přestávky na oběd) na Krajském 

úřadě v Českých Budějovicích (B. Němcové 49/3). 
 

Lektorka: Ing. Monika Váchová (býv. Pýchová), realizátorka  přírodních  zahrad  vzdělaná v  oboru, lektorka  

   praktických  vzdělávacích  seminářů  a  workshopů  k tomuto  tématu  pro  pedagogy,   vysokoškolské   studenty                      

   a  veřejnost,  dlouholetá   lektorka  environmentálních  výukových  programů  pro  mateřské  školy  (15 let praxe  

   v CEGV Cassiopeia České Budějovice), v současné době metodik prevence v Pedagogicko psychologické   

   poradně v Českých Budějovicích.  

Účastnický poplatek ve výši 150 Kč bude vybírán v hotovosti na místě. 

Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas.                                                                 

Uzávěrka příjmu přihlášek je v úterý 8. září 2020.  

Přihlásit se můžete vyplněním přiložené návratky, která je na další straně. Upřednostňujeme elektronickou 

formu přihlášení. Děkujeme! Přihláška se stává závaznou po potvrzení organizátorem! 



 
 

  

Seminář je realizován v rámci rozvoje systému EVVO Jihočeského kraje. 

Příjem přihlášek: Ing. Libuše Jozková, koordinátorka EVVO, odbor životního prostředí, zemědělství                         

a lesnictví, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz  

                         

Návratka na seminář „Začínáme s přírodní zahradou v naší školce“ v úterý 15. 9. 2020 na Krajském 

úřadě v Českých Budějovicích 
návratku zašlete nejpozději do 8. 9. 2020 včetně na adresu jozkova@kraj-jihocesky.cz nebo poštou na KÚ OZZL,                       

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice vždy s uvedením níže požadovaných údajů 

 

Jméno/a, příjmení: 

Adresa školy/střediska EV/jiné organizace, e-mail, telefon – NEZAPOMEŇTE VYPLNIT: 

 

 

Datum přihlášení:                                                                                                          
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