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ÚVOD
Napsat bakalářskou práci na vlastní téma bylo pro mě od začátku určitou výzvou.
Zvolit si vlastní téma s sebou může nést určitá úskalí. Tímto faktem jsem se však
nechtěla nechat zastrašit, jelikož jsem se od začátku pro téma zahrad mateřských škol
nadchla.
V praktické pedagogické činnosti je na mě, jakožto učitelku mateřské školy,
především z hlediska Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
(dále jen RVP PV) kladen požadavek, věnovat se problematice zahrady mateřské školy.
Nejen že bych se měla podílet na tvorbě Školního vzdělávacího plánu (dále jen ŠVP),
ve kterém samozřejmě pracujeme s podmínkami naší mateřské školy, tedy i se
zahradou, ale navíc bych ve své každodenní práci měla aktivně věnovat pozornost
pobytu dětí venku, tedy i času a činnostem stráveným na zahradě.
Ve své nepříliš dlouhé praxi jsem se bohužel často setkávala s tím, že učitelky
mateřských škol zahradě nevěnovaly přílišnou pozornost. Většinou bylo na zahradu
nazíráno především jako na místo určené pouze pro volnou hru dětí nebo prostor pro
pohybové aktivity. Samozřejmě tento náhled není špatný, ale určitě není komplexní a
vyčerpávající.
Bohužel i já sama jsem si dlouhou dobu ve své každodenní práci neuvědomovala
důležitost pobytu dětí venku ani to, jak nevyčerpatelným zdrojem pro mou
pedagogickou činnost může zahrada mateřské školy být. Možná právě to bylo zásadním
krokem ke vzniku této práce.
Všeobecně jsem si všimla faktu, že z hlediska realizace se v mateřských školách
mnohem více pozornosti věnuje interiéru MŠ. Tento fakt je zcela pochopitelný, avšak
věnovat pozornost také venkovnímu prostředí, ve kterém se děti nacházejí, je myslím si
také na místě.
Proto jsem se v této práci rozhodla zmapovat, jaká je stávající situace zahrad
vybraných mateřských škol, jelikož samotná realizace zahrady nejlépe vypovídá
o přístupu pedagogů k zahradě.
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Přestože práci píšu pod katedrou tělesné výchovy, uchopení tématu jsem pojala
velmi komplexně a ze všeobecného náhledu. V teoretické části se budu snažit o co
nejširší náhled na zahradu jako takovou s hlubším zaměřením na bezpečnost a
pohybové aktivity dětí. V praktické části je především mým cílem zjistit, jaká je
nejčastější realizace zahrad mateřských škol.
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TEORETICKÁ ČÁST
1

Školní zahrada
V současné době (školní rok 2013/2014) je v České republice 5085 mateřských

škol (dále jen MŠ) zařazených do Rejstříku škol a školských zařízení1. Přestože se tyto
školy mohou nacházet na velmi odlišných místech a mít tak různorodé podmínky, jedno
mají společné. „Na budovu mateřské školy má bezprostředně navazovat zahrada či
hřiště, pokud tomu tak není, mají být zajišťovány podobné prostory v dostupné
vzdálenosti“. (RVP PV, 2004, s. 32)
Zahradou mateřské školy rozumějme pozemek bezprostředně přiléhající k budově,
který přísluší konkrétní MŠ, nebo ho má mateřská škola v pronájmu. Většinou se
zahradou mateřské školy také rozumí nezastavěná plocha pozemku konkrétní instituce.
Samozřejmě i na tyto plochy se vztahují určité požadavky.„Nezastavěná plocha
pozemku pro zařízení pro výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí
předškolního věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě.“
(Vyhláška č. 410/2005 Sb.)
Školní zahrady mají v našich zemích dlouhou tradici. Začaly vznikat v dobách
Rakouska-Uherska. V současné době se mnoho základních škol snaží o „přírodní
obrodu“ svých pozemků, které se v minulých letech často až zbytečně proměnily
v betonové plochy a hřiště. Tento problém se naštěstí mateřských škol příliš netýká,
zahrady si už desetiletí udržují svůj charakteristický zatravněný ráz. V naší historii
velmi často vznikaly účelově stavěné mateřské školy (často sídlištního typu), což také
vypovídá o vhodném velikostním a prostorovém uspořádání zahrady, nebo byly
zřizovány v budovách, jejichž venkovní podmínky také dobře splňují kritéria zahrady.
Ve velmi malém měřítku, především ve velkoměstech nebo u soukromých MŠ, se však
můžeme setkat s tím, že k instituci nepřiléhá žádná zahrada, tyto školy pak musí zajistit
jinou vyhovující alternativu.
1

Rejstřík škol a školských zařízení je databáze škol, kterou spravuje Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT). Škola zařazená do tohoto rejstříku oficiálně spadá do sítě škol (vzdělávací
soustavy) a musí splňovat podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, díky tomu má také
nárok na poskytnutí dotací ze státního rozpočtu. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003)
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2

Význam zahrady mateřské školy pro dítě
Jako učitelka v mateřské škole samozřejmě věřím v nenahraditelnost a důležitost

předškolního období pro vývoj jedince a jsem si vědoma toho, že tento vývoj ovlivňuje
především prostředí, které ho obklopuje. Právě proto nepochybuji o důležitosti mateřské
školy a o jejím zásadním významu pro dítě.
Než se začneme podrobně zabývat vlivem zahrady na dítě, měli bychom si
připomenout, že názory mnohých odborníků z řad lékařů, psychologů i pedagogů hovoří
o důležitosti pobytu dítěte v přírodním prostředí, jehož nedostatek má negativní dopady
na zdraví2 jedince. (Jančaříková, Kapuciánová, 2013, s. 9)
Proto je vhodné přihlédnout k tomu, že pro podstatnou část dětí může být právě
zahrada mateřské školy ta jediná, se kterou se mají v tomto období možnost hlouběji
setkat. Mám na mysli děti městské, které bydlí například v panelových domech a jejich
rodina zahradu nevlastní. U mnoha rodin, které zahradu vlastní, se můžeme setkat
s takovou podobou, která by parametru “zahrada pro dítě“ nemusela vůbec vyhovovat.
Snahy o její dokonalý vzhled s anglickým trávníkem nemusí být pro dítě příliš vhodné.
Není sporu o tom, že zahrada mateřské školy je jedním z prvních míst a někdy i jediným
místem, kde se dítě aktivně a často setkává s přírodou, kde dochází k bezpečnému
kontaktu s přírodou a k bezpečnému pohybu dítěte venku.
Také bychom si měli připomenout to, že životní styl mnohých rodin není zrovna
ideální, stále více dětí tráví volný čas spíše pasivním sedavým zaměstnáním doma, a tak
je školní pobyt dětí venku jednou z mála možností, kdy se dítě volně pohybuje ve
venkovním prostředí. Jelikož jak vypovídá hlavní kurikulární dokument předškolního
vzdělávání, děti mají být každodenně a dostatečně dlouho venku.
Dítě se na zahradě pohybuje formou volné hry nebo formou řízených či částečně
řízených činností.

2

Zdraví je stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo

neduživosti (definice dle Světové zdravotnické organizace - WHO).
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U dětí předškolního věku je charakteristické střídání aktivních činností s klidovými.
Aktivní činnosti mohou být velmi pestré, a to díky zajímavé nabídce činností, kterou
poskytuje vhodné prostředí nebo ji připravují učitelky. I dítě samo si tyto aktivní
činnosti dokáže velmi obohatit tím, že často spontánně a přirozeně od činností odbíhá
k jiným, experimentuje, zkouší nové možnosti atd. Klidové činnosti si dítě spontánně
volí na základě svých fyzických, psychických i sociálních potřeb (nejen z důvodu
fyzické únavy). V klidu si předškolní dítě vzhledem k jeho pozornosti dokáže hrát jen
krátkou dobu. Během několika vteřin je schopné přejít z klidu i k fyzicky velmi
náročné činnosti. Tento náhlý avšak spontánní přechod mu většinou nečiní problém.
Při širším náhledu na věc bývá udáváno, že potřeba spontánního aktivního pohybu
u dětí předškolního věku je 5 – 6 hodin denně. Z užšího úhlu pohledu je však potřeba
pohybu u každého dítěte individuální a závisí na jeho temperamentu. (Dvořáková, 2007,
s. 36)
Dítě má právo být denně chvíli neorganizováno dospělým a ponecháno „hraní si o
samotě“. Je důležité, aby se učily samy sebe smysluplným způsobem zaměstnat.
(Jančaříková, Kapuciánová, 2013, s. 34)
Dítě při pobytu na zahradě získává díky pestrým činnostem, ať už řízeným nebo
spontánním, nepřeberné množství kompetencí potřebných po celý život.

2.1 Z hlediska oblastí RVP PV
V této kapitole jsem se rozhodla posuzovat význam zahrady pro dítě z hlediska
pěti oblastí, které nám udává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání3.
Stejně jako v RVP PV má být „členění do oblastí vnímáno pouze jako pomocné
schéma“, i v této kapitole tomu tak je, a to především pro lepší srozumitelnost a
přehlednost pro čtenáře. Jelikož se samozřejmě zmíněné oblasti, jak je řečeno v tomto
dokumentu, neustále „vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují“.

3

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), je hlavním současným
kurikulárním dokumentem, který nám udává hlavní rámec předškolního vzdělávání. Vymezuje hlavní
požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku, které jsou zcela
závazné. Tato pravidla se vztahují na vzdělávací instituce zařazené do sítě škol a školských zařízení.

17

V RVP PV jsou u jednotlivých oblastí rozepisována rizika, která mohou negativně
ovlivnit výsledek výchovně vzdělávacího procesu v MŠ. Těmto rizikům by pedagogové
měli samozřejmě co nejvíce předcházet. I v následujících odstavcích je počítáno
s ideálními podmínkami výchovně vzdělávacího procesu na zahradě mateřské školy,
tedy s vhodnými prostorovými a materiálními podmínkami, s dobrou organizací a
vyhovujícím denním režimem, s profesionálním a citlivým přístupem pedagogů, kteří
respektují individuální potřeby dětí, jsou nositeli hodnot a vzory ve svém chování atd.

2.1.1

Oblast biologická (Dítě a jeho tělo)

Největší část činností probíhajících na zahradě, je samozřejmě tvořena činnostmi
pohybovými. Činnosti, kterými naplňujeme biologickou oblast, jsou převážně aktivity
pohybového rázu a jejich hlavním cílem je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový
vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i
pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních
dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům
a postojům. (RVP PV, 2004, s. 16)
 na zahradě se dítě z hlediska této oblasti učí uvědomění svého těla
 rozvíjí své pohybové schopnosti a zdokonaluje dovednosti v oblasti hrubé i
jemné motoriky
 osvojuje si věku přiměřené dovednosti
 rozvíjí své lokomoční, nelokomoční, manipulační a speciálně pohybové (sezónní
aktivity, jízda na koloběžce atp.) dovednosti
 procvičuje si prostorovou orientaci
 seznamuje se s různorodými pohybovými a „sportovními“ aktivitami
 osvojuje si poznatky o těle a jeho zdraví
 osvojuje si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
pohody i pohody prostředí
 vytváří si zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu
atd.

2.1.2

Oblast psychologická (Dítě a jeho psychika)

Než zmíníme důležitost této oblasti pro dítě, jejíž rozvoj samozřejmě probíhá i
v prostředí zahrady, je důležité si připomenout několik funkcí zahrady. Zásadní
z hlediska psychiky je funkce relaxační, jelikož je to místo, kde si dítě kompenzuje
pobyt doma, v budově školy, předcházející řízené činnosti atd., díky možnosti volného
spontánního pohybu a klidovým činnostem v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu.
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Velmi důležitá je také určitá tajuplnost zahrady, která by měla být rozvržena tak, aby
v ní děti měly možnost mnoha prožitků a našly zde místa plné fantazie. Další velmi
důležitou funkcí je funkce smyslová, dítě má v tomto prostředí možnost rozvíjet
všechny své smysly.
Podstatou činností dotýkajících se této oblasti je podporovat duševní pohodu,
psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích
procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho
kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností
a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. (RVP PV, 2004, s. 18)
Tuto oblast dělíme na tři „podoblasti“:
a) Jazyk a řeč
− dítě se na zahradě učí především komunikativním dovednostem na zahradě je mnoho
příležitostí pro konverzaci dítěte s kamarádem, učí se tak individuální i skupinové
konverzaci, diskusi, vyprávění, komentování, vysvětlování, vyřizování vzkazů atp.
− dítě se učí vyprávět, komentovat své zážitky ze zahrady, učí se samostatnému slovnímu
projevu
− učí se domluvit slovy i gesty, improvizovat
− porozumět slyšenému – především instrukcím, formulovat prosby a otázky
− rozlišovat pravidla chování díky gestům dospělého a symbolům = porozumět
piktogramům atd.
b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
− učí se rozvoji tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
− učí se posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
apod.)
− vytváří si pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, na zahradě se podporuje
a rozvíjí zájem o učení (záměrné přímé pozorování, manipulace s předměty, operace
s materiálem, experimentování) atd.
c) Sebepojetí, city a vůle
− učí se poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
− získává relativní citovou samostatnost
− učí se schopnosti sebeovládání, schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně
prožívat
− učí se schopnostem dovednostem umožňujícím pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
− rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání (RVP PV,2004)
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2.1.3

Oblast interpersonální (Dítě a ten druhý)

Naším záměrem v této oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti
či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a
zajišťovat pohodu těchto vztahů. (RVP PV, 2004, s. 24)
Z tohoto hlediska je třeba vyzdvihnout sociální funkci zahrady. Jelikož při pobytu
na zahradě vzniká nepřeberné množství možností komunikace a sociálního kontaktu
nejen mezi dětmi samotnými, ale také mezi dítětem a dospělým.
Při různorodých činnostech na zahradě se dítě učí:






seznamovat se s pravidly chování (ve vztahu k druhému)
učí se prosociálnímu chování (být citlivý, tolerantní, přizpůsobivý atd.), učí se
spolupracovat s druhými (hromadné činnosti, skupinové, hry ve dvojicích…)
učí se interakci s druhými, rozvíjet základní schopnosti a dovednosti potřebné pro
navozování a rozvíjení vztahů dítěte k ostatním lidem
učí se chránit si své i cizí soukromí, učí se bezpečí ve vztazích s druhými
učí se přátelství, zachovat tajemství atd. (RVP PV, 2004)

2.1.4

Oblast sociálně-kulturní (Dítě a společnost)

Tato oblast velmi úzce navazuje na oblast interpersonální. Podstatou těchto
činností v předškolním vzdělávání je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do
pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do
světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a
umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním
prostředí (RVP PV,2004)

2.1.5

Oblast environmentální (Dítě a svět)

Tato oblast byla ještě do nedávné doby oblastí vcelku opomíjenou, dnes je zřejmý
její značný posun a rozkvět. V současné době je stanovena školským zákonem.
Jak hovoří PhDr. Jančaříková, tato oblast je důležitá pro společnost i pro dítě
samotné. To totiž niterně a bytostně potřebuje kontakt s přírodou.
V minulých desetiletích probíhala naprosto přirozeně a instinktivně, jelikož měli
lidé přirozené vazby s přírodou, pak ale došlo k jakémusi odcizení člověka přírodě
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(tomuto problému se věnují Franěk, Jančaříková a další). V současném životním stylu
mnoha lidí je ještě stále toto odcizení patrné.
Environmentální výchovu chápeme v nejširším slova smyslu jako veškeré
výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je především zvyšovat spoluzodpovědnost lidí
za současný i příští stav přírody a životního prostředí, rozvíjet tvořivost, citlivost a
vstřícnost lidí k řešení problémů péče o přírodu, utvářet ekologicky příznivé hodnotové
orientace, které kladou důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní
kvality lidského života. Cílem této výchovy je, aby se lidé (děti) nejen nějak chovali, ale
také aby to dělali dobrovolně a aby věděli, proč by se měli chovat jinak. (Jančaříková,
2010, s. 5 a 9)
Podstatou environmentálních činností v předškolním vzdělávání je založit u dítěte
elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní
prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového
dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte
(člověka) k životnímu prostředí. (RVP PV, 2004, s. 29)
Environmentální aktivity samozřejmě mohou probíhat ve všech pěti oblastech.
Značnou část lze realizovat právě na zahradě školy, přistupujeme-li k tomuto prostoru
aktivním a kreativním způsobem. Z hlediska environmentální oblasti jsou aktivity na
zahradě školy pro dítě významné především z těchto hledisek:







dítě si vytváří pozitivní vtah k přírodnímu prostředí, učí se péči o něj (péči o zahradu)
vytváří si elementární povědomí o rozmanitosti prostředí, o jeho pozoruhodnosti, o jeho
proměnách, vnímá, že svět má svůj řád (vnímá, učí se, objevuje, souzní)
vytváří si elementární povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou
přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
rozvíjí v dítěti úctu k životu ve všech jeho formách
učí dítě přizpůsobovat se vnějším podmínkám a jejich změnám (psychická zdatnost,
odolnost, vyrovnanost)
učí uvědomovat si nebezpečí atd. (RVP PV, 2004)
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3

Význam zahrady pro mateřskou školu

Zahrada a filozofie školy
V dnešní době si každá mateřská škola díky otevřenosti RVP PV snaží vytvořit
svůj osobitý ráz. V mnohých školkách může mít právě zahrada velmi specifickou funkci
a významný podíl na celkové filozofii a zaměření školy. Zahrada může být důležitým
pilířem například pro sportovně a pohybově zaměřené školy, ale i pro přírodně
zaměřené - waldorfské školky, ekoškolky, environmentální školy.
Zahrada jako vizitka dané školy
Exteriérové podmínky mateřské školy jsou samozřejmě pro veřejnost nejvíce
viditelnou částí školy. Jelikož je zahrada jednou z prvních záležitostí, které si
kolemjdoucí všimne, může mít zásadní vliv na jeho první dojem a na první úsudky o
škole.
Zahrada jako místo pro setkání s rodiči, veřejností, ostatními školkami
Velmi pestré a podnětné prostředí zahrady (vybavením, velikostně i přírodně) se
přímo vybízí jako prostor pro konání různorodých akcí. Mohou zde probíhat akce, při
nichž se může veřejnost seznámit se školou (dny otevřených dveří), vybízejí se akce pro
rodiny dětí (besídky, zahradní slavnosti, karnevaly atd.), ale i takové, kde se mohou
setkávat spřátelené školy a uspořádat společný program pro děti (například v podobě
divadla, olympiády, stanovišť pro děti atp.).
Zahrada jako pomoc z hlediska ochrany objektu
Je-li zahrada rozložena kolem budovy školy a vybavena vhodným plotem, může
dobře posloužit jako ochrana před krádežemi, vandalstvím atp. Nejen ona, ale také
kamerový systém by mohl těmto nežádoucím vlivům předejít.
Zahrada jako místo pro pohyb dětí, hernou i učebnou
Její nezbytnost pro MŠ, ale i pro děti samotné je známým faktem. Zahrada je pro
děti hernou, jež jim poskytuje nevyčerpatelné možnosti, ale zároveň může být
s kvalitním přístupem pedagoga i velmi hodnotnou učebnou.
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Estetické hledisko zahrady
Příroda sama od sebe je estetickou záležitostí, jež nám umožňuje nepřeberné
hluboké prožitky a rozvíjí všechny naše smysly. Vhodně vybrané hmotné vybavení
může přírodní ráz dobře podpořit. Z estetického hlediska se prostředí zahrady velmi
odráží na našem vnímání i v samotném objektu.
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4

Bezpečnost zahrady MŠ
Přestože nám závazné dokumenty a česká státní inspekce zaručují, aby byla

důsledně dodržována bezpečnost venkovních herních prostor pro děti, mohou při
procesu hry samozřejmě vzniknout ohrožující situace pro dítě, kterým ani předpisy
nemohou zcela zabránit. Tyto momenty vznikají většinou z důvodu dětské nepozornosti
nebo úpěnlivé dětské snaze o zvýšení úrovně jejich schopností, fyzických, psychických
i sociálních. Nejen normy, ale i učitelé jsou si vědomi určitých rizik pobytu dětí na
zahradě, především na herních prvcích. Norma sama uvádí, že vybavení dává dětem
šanci setkávat se s přijatelnými riziky, jež jsou brány jako součást stimulace dítěte,
jelikož probíhají v bezpečném a kontrolovaném prostředí. U prvků pro děti se snažíme
najít rovnováhu mezi potřebou nabídnout dítěti riziko a potřebou ochránit ho před
vážným zraněním. (ČSN EN 1176-1, 2009, s. 7) Cílem vzdělávání dětí k bezpečnosti by
mělo být učit dítě tzv. autoregulaci - dovednosti samostatně vyhodnotit riziko a vytvořit
si správný úsudek o svém chování. (Jančaříková, Kapuciánová, 2013, s. 20)
I když víme, že jsou herní prvky většinou navrhovány pro určitou věkovou
kategorii, přesto počítáme s tím, že schopnost zvládat nebezpečí se odvíjí od
individuálních schopností jednotlivce a nikoliv od dosaženého věku. (ČSN EN 1176-1,
2009, s. 7)
Oproti veřejným dětským hřištím máme v mateřské škole téměř stoprocentně zaručeno,
že prvky nebudou využívat děti jiné věkové kategorie, než ty pro jakou jsou určené.
Výjimkou mohou být situace, kdy se v prostoru zahrady pohybují mladší nebo starší
sourozenci, kteří doprovázejí dítě do školky. Je na MŠ aby těmto situacím ve svém
vlastním zájmu zabránila (vyvěšeným provozním řádem hřiště, zaznamenáním do řádu
školy atp.), nejen ve snaze předejít poškození zařízení, ale také proto, že zodpovídá za
případné úrazy na svém pozemku, tedy i za úrazy neukázněných sourozenců.

4.1 Realizace zahrady z hlediska bezpečnosti
V této kapitole bych chtěla zmínit několik oblastí, které by měly mít mateřské
školy na paměti při zřizování nebo realizaci zahrady. Bezpečnosti konkrétních herních
prvků se budu věnovat nadále v kapitole 7.1.
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4.1.1

Zabezpečení proti útěku dítěte

Jak vypovídá Vyhláška č. 410/2005 Sb. zahrada školy musí být vždy oplocena
z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí. V tomto směru je také dobré
myslet na další bezpečnostní opatření, jelikož se v MŠ můžeme někdy setkat se
situacemi, kdy se dítě rozhodne samovolně opustit pozemek, což je samozřejmě
nežádoucí. Pohnutky dětí v tomto směru jsou většinou nezištné a mohou mít nesčetně
mnoho kladných i záporných důvodů. Teoreticky této situaci předcházíme dohledem
učitelky

nad

dítětem,

mnohými

slovními

poučeními,

vysvětlováním

atp.

Z preventivního hlediska bychom měli ale také myslet na to, jak dítěti v tomto skutku
zabránit fakticky. Samozřejmě by neměl přístupová místa nikdo nechávat celodenně
dokořán. Zdánlivě nejsnazší variantou je neustále zamykat a kontrolovat branky.
Uzamčení přístupových míst však nemusí být ideální. Nejen že na tuto práci je potřeba
výkonu pověřeného zaměstnance, ale situaci mohou také komplikovat různí nečekaní
návštěvníci (MŠ někdy nabízejí příchod a vyzvedávání dítěte v jakoukoliv denní dobu,
do školek docházejí různé návštěvy - divadla, praxe, atp.). Dnes však máme jiná řešení:
speciální záklapky a závory na branky, které nejsou v dosahu dítěte, tudíž si dítě samo
nemůže otevřít, možné je také otevírání branky díky bzučáku, který někdy bývá
doplněný domovním telefonem či kamerou.

4.1.2

Materiály

Použité materiály na zahradě mateřské školy, především na herních prvcích pro
děti, musí být v souladu s příslušnými normami. Musí být vybírány a udržovány tak,
aby soudržnost konstrukce z nich vyrobené odolala do další kontroly tohoto zařízení.
Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat materiálům, které budou vystaveny
extrémním klimatickým nebo atmosférickým podmínkám, to znamená, že při velmi
nízkých nebo vysokých teplotách a při velmi silném slunečním záření nesmí uživateli
ublížit, dojde-li k přímému styku s kůží.
Bedlivou pozornost bychom měli také věnovat novým povrchům, jejichž
vlastnosti nemusejí být vždy úplně známy. Globálně by neměly být používány
nebezpečné látky. Je-li to nutné, musí být použity takovým způsobem, aby nemohly
vyvolat škodlivé zdravotní účinky. Nejen materiál ale ani povrchová úprava prvků
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nesmí být toxická. Z hlediska toxicity musíme přihlédnout i k likvidaci nebo odvozu
zařízení, to by nemělo mýt toxické účinky na životní prostředí.
Normy nám zaručují, že materiály, z nichž jsou vyrobené herní prvky pro děti, jež
nám nabízí současný trh, jsou zpracovány po řemeslné stránce odborně a nesmí
způsobovat vznícení. Ať už jde o jakýkoliv materiál, neměl by vykazovat známky
poškození - kovové části nesmí korodovat, u dřevěných by se neměly tvořit třísky,
syntetické materiály by neměly praskat, odlamovat se atp. U plastových skluzavek, je
skluzná část složena z několika různobarevných vrstev, které mají provozovateli pomoci
včas rozpoznat míru nadměrného opotřebení dříve, než uživatel při sklouznutí přijde do
styku s nechráněnými skelnými vlákny. (ČSN EN 1176-1, 2009, s. 14)
Dřevěné části musí být navrženy tak, aby dešťové srážky mohly samovolně stékat
a odtékat, aby nedocházelo k hromadění vody (což je samozřejmě nežádoucí i na jiných
materiálech, jelikož tak se plocha stává kluzkou). Vhodným způsobem musí být také
zajištěna odolnost dřevěného materiálu při styku s půdou, aby dané části v těchto
místech neuhnívaly. (ČSN EN 1176-1, 2009, s. 14)

4.1.3

Konstrukce a výroba prvků

Zařízení má být navrženo tak, aby si dítě dokázalo hned představit, jak prvek
používat (k čemu slouží) a aby riziko při hře na tomto zařízení bylo pro dítě zřejmé a
bylo jej schopno předvídat. Proto je třeba, aby byly rozměry a stupeň obtížnosti zařízení
vhodné pro předpokládané uživatele nebo věkovou skupinu. (ČSN EN, 1176-1, 2009)
Také má být uzpůsobeno tak, aby měli dospělí přístup pro poskytnutí pomoci
dětem uvnitř. Všechny části konstrukce musí vždy odolat nejnepříznivějším
zatěžovacím podmínkám. U prvků je počítáno s ochranou proti pádu uživatele vhodně
umístěnými madly, zábradlím nebo vhodnými bariérami. Velmi důležitá je vhodná
velikost jednotlivých částí, které slouží k uchopení. Dítě nesmí ohrožovat žádné špatně
zakryté hřebíky, šrouby, matice, všechny svary musí být hladce vybroušeny, hrany
zaobleny.
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4.1.4

Dopadová plocha

Dopadová plocha je prostor, na který může dítě dopadnout po propadnutí
prostorem pádu (prostor pádu popisuje Příloha č. 1). Na této ploše se nesmí nacházet
části s ostrými hranami nebo výčnělky a také zde nesmí vznikat žádné situace
vytvářející zachycení. (ČSN EN 1176-1, 2009, s. 9) (Přehled těchto situací je znázorněn
v Příloze č. 2)
V současné době se nám nabízí velké množství povrchů a materiálů vhodných pro
dopadové plochy. Z přírodních materiálů se nám nabízí například udusaný hliněný
povrch, trávník, písek, štěrk nebo kačírek, dřevité třísky (mechanicky drcené dřevo),
kůra (drcená kůra jehličnanů). Z umělých materiálů jsou to: bezpečnostní umělý trávník,
pryžová zatravňovací rohož, pryžová zatravňovací dlažba, pryžová dlažba, litý pryžový
povrch (zachycuje Příloha č. 3).
Samozřejmě nemůžeme tyto povrchy použít ve všech situacích. Některé jsou
použitelné pouze v místech, kde hrozí pád z velmi malé výšky, jiné jsou schopny dobře
tlumit pád z výšky několika metrů. Detailní přehled vhodného povrchu na konkrétní
výšku pádu nalezneme v ČSN EN 1176-1, s. 72.
Velmi důležitá je údržba dopadových ploch. Její selhání může mít za důsledek
významné snížení tlumení dopadu. (ČSN EN 1176-1, s. 32) Za tuto údržbu ručí
mateřská škola.

4.2 Využívání zahrady z hlediska bezpečnosti
I přes to, že nám normy zaručují bezpečnost na zahradách, je nutností aby si
učitelky a učitelé vždy v praxi vypozorovali a domysleli rizika a předcházeli jim všemi
možnými prostředky, jak ze strany vlastní aktivní práce (dohled, dozor, pohotový zásah
atp.), tak ze strany výchovy dětí (dodržovat všeobecná pravidla slušného chování k
druhému, jiná stanovená pravidla, uvědomění si důsledků chování atd.).
Všechny mateřské školy mají z hlediska prevence vytvořený plán poučení dětí a
učitelé je každodenně provádějí. Mimo jiné dětem objasňují i další náhodně vzniklá
rizika, která nemusejí být v tomto plánu zakomponovaná. V plánu jsou zaznamenaná
poučení související s pobytem ve třídách a vnitřních prostorech školy, ale i taková, která
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souvisejí s bezpečností při vycházkách, výletech i s pobytem na zahradě. Jako příklad
mohu uvést:
 neohrožovat se navzájem házením kamenů, nevhodným chováním s klacky
apod.
 netrhat a nevkládat do úst žádné plody, listy, bobuloviny - známé jedlé plody jíst
pouze se svolením pedagoga
 nesbírat u plotu žádné pohozené předměty (odpadky, sklo, injekční stříkačky),
na nález upozornit pedagoga
Přestože bývá v mnohých školách ve školním řádu zakomponována kapitola o
pohybu na zahradě a pozemku školy (především pro rodiče dětí), je dobré, aby byl na
zahradě mateřské školy zveřejněn „řád zahrady“ na viditelném místě, stejně jako to
bývá s řádem na veřejných dětských hřištích. Velmi vhodný by v tomto směru mohl být
jakýsi „ilustrovaný řád“, kde by byly nejzávažnější momenty pohybu na zahradě
zachyceny formou piktogramů (na speciální tabuli, formou laminovaných karet atd.).
Takováto pro děti srozumitelná pravidla chování bývají ve třídách a interiéru
mateřských škol už běžně využívaná a mají velmi dobré ohlasy.
Jak je již nastíněno výše, při využívání zahrady má na bezpečnost velký vliv
vlastní práce pedagoga. Proto je důležité vytvářet mu k práci vhodné podmínky.
Důležitým hlediskem je vhodný počet dětí na osobu jednoho učitele. V tomto směru
vyhláška hovoří takto: „Běžná třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí ve třídě na 28. Třída, ve které
jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do
maximálního počtu 19 dětí. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se
uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků
tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd,
nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením“. (Vyhláška č.
14/2005 Sb., § 5)
Ideální je, aby při pobytu dětí na vycházce a na zahradě, byly na třídu dětí
přítomny dvě učitelky. O tom, kolik pedagogických pracovníků bude na zahradě
potřeba, rozhoduje ředitel / ředitelka, vzhledem k počtu dětí, k velikosti a uspořádání
zahrady. Samozřejmě si většinou učitelky z různých tříd na zahradě vzájemně
vypomáhají.
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4.3 Péče o zahradu, pravidelné kontroly
I zahrada MŠ si žádá určitou údržbu a péči. Mnohdy je tímto úkolem pověřen
školník dané instituce či jiný provozní personál. V některých regionech se na péči o
zahradu významně podílí obec, v některých tento problém řeší MŠ svépomocí. Ta
může probíhat formou „brigád“, kterých se účastní učitelky, personál dané instituce a
veřejnost (nejčastěji rodinní příslušníci).

4.3.1

Kontroly

MŠ je povinna vykonávat hned několik druhů kontrol - běžnou vizuální kontrolu,
provozní kontrolu a roční hlavní kontrolu prvků na zahradě.
Cílem běžné vizuální kontroly celé zahrady i herních prvků je zjistit nápadné
zdroje nebezpečí, dříve než se budou v daném prostoru pohybovat děti. Tyto zdroje
většinou vznikají následkem poničení zařízení z důvodu běžného používání,
povětrnostními vlivy nebo vandalismem. Často se jedná o rozbité části zařízení nebo
nebezpečné odpadky. Tuto kontrolu většinou vykonávají učitelky jako jednu z
prvních věcí při příchodu na zahradu. Další možností je, že pověřený personál například
každý den ráno obhlédne celý pozemek, aby se zamezilo kontaktu dětí s odpadky a
dalšími nežádoucími věcmi. (ČSN EN 1176-1)
Provozní kontrola je podrobnější než výše popsaná kontrola, většinou ji vykonává
vedení školy. V ní se hodnotí provozuschopnost a stabilita zařízení. Písemně se
zhodnotí míra opotřebení. (ČSN EN 1176-1)
Hlavní roční kontrolu vykonává pozvaný autorizovaný revizní technik (který
vyhotoví podrobnou zprávu o prohlídce), za přítomnosti zřizovatele a vedení. Účelem je
zajistit celkovou úroveň bezpečnosti zařízení a povrchů prvků.
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5

Zdraví a hygiena na zahradě MŠ
Mateřská škola musí mít na paměti určitá hlediska, zabezpečující dětem zdraví a

hygienu i na své zahradě. Z hlediska hygieny bývají i u venkovních prostor školy
zřizovány venkovní koupelny, kde by měl být dostatečný počet dětských toalet a
umyvadel. Důležité je v tomto směru pamatovat také na to, jakým způsobem si děti
budou utírat ruce. Mělo by se dbát na důsledné a časté vyměňování ručníků, jelikož si
děti často ruce neumyjí zcela správně, nebo tuto záležitost zajistit formou zásobníků
s jednorázovými utěrkami. V prostorách venkovních koupelen se dále pak musí dbát na
časté uklízení a vyměňování odpadkových košů. Koše by se na rozsáhlé zahradě měly
vyskytovat i na dalších místech.
Důležité je také dětem zajistit pitný režim na zahradě. Děti mohou pít z účelově
vybudovaných pítek, nebo si do nachystaných nádob nalévat tekutiny z termosů, barelů,
či balených vod. V tomto případě musí být zajištěna průběžná hygiena takového nádobí.
Velmi zásadní jsou také kryty na pískoviště, které zamezí pobytu nežádoucích
zvířat na písku. Také proto jsou na branách zahrad často pověšené cedulky zákaz vstupu
se psy.
Z hlediska využívání zahrady bychom měli také přihlédnout k vybavení
souvisejícím s první pomocí dítěti. Je-li v dobrém dosahu lékárnička (bývá právě
v koupelně), telefon atd.
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6

Terén a přírodní prvky
Terénní uspořádání zahrady se samozřejmě často odvíjí od rázu zástavby kolem

školky. Někdy je tento fakt dosti omezující, jindy to může být velkou a jedinečnou
výhodou (například při svažitém terénu, lze zřídit skluzavku přístupnou přímo ze svahu,
kaskády na stráni atp.).
Mnohdy vzhled pozemků přetrvává z dob, kdy byla volná aktivní hra dětí v ulicích
a v přírodním prostředí na denním pořádku. Tehdy byly na zahrady institucí kladeny
jiné požadavky, než je tomu dnes. Většinou se vyznačovaly rovnou plochou, celkově
byly skromnější a nebyla potřeba o nich příliš přemýšlet, jelikož děti měly dostatek
(nejen motorického) vyžití ve svém volném čase (lezly na stromy, pohybovaly se
v parcích, v lese atd.).
V dnešní době se začínáme přiklánět k tomu, že je dobré mít na zahradě nejenom
rovnou plochu ale i členitý terén. Tyto nerovné plochy jsou vhodné především pro běh a
pohyb dítěte v terénu, ale také pro sezónní aktivity - klouzání na sněhu, válení sudů na
trávě z kopce atp.
V současnosti se ve školkách přímo vybízí snaha pokusit o obrodu „normálního
vnímání zahrady“, tedy zahrady, jak ji vnímali naši předci (vhodnou pro hraní dětí,
odpočinek, pěstování okrasných rostlin, ovoce, zeleniny, bylinek, chovu drobných
živočichů atp.). V minulých desetiletích často v budově mateřské školy žil pověřený
pracovník udržující celý areál - školník. Tomu často také příslušela část pozemku, která
sloužila jako zahrada pro soukromé účely. U těchto zahrádek měly městské děti často
příležitost setkat se se vzorem takové zahrady. Dnes někdy tento vzor chybí nejen
městským dětem, ale i těm vesnickým, jejich bydliště pomalu získala podobu spíše
satelitních měst.
Na zahradách se můžeme setkat s různou okrasnou zelení vysázenou volně
v prostoru (keře, stromky), ale i s okrasnými skalkami, květinami v květináčích,
truhlících. Velmi oblíbené je dnes zřizování bylinkové zahrádky.
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Co se týče volby rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení pro
výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků. Žádné z rostlin
nesmí být jedovaté. Dřeviny nesmí způsobit snížení parametrů denního osvětlení ve
výukových a pobytových místnostech. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi
budov musí být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny,
travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Pro údržbu musí být užívána voda
odpovídající jakosti. (Vyhláška č. 410/2005 Sb.)

6.1 Přírodní a alternativní prvky pro děti
 chýše z proutí, vrbové domečky, vrbové tunely a branky
 kameny, skalky na lezení
 kmeny stromů, kulatiny - na lezení
 neohraničené pískoviště, blátoviště, štěrkoviště
 lanové prvky natažené mezi stromy
 bludiště (například z nízkých keříků, rostlin)
 smyslové chodníčky (kde dítě chodí bosé po různých vhodných přírodních
materiálech)
 skluzavky zabudované ve svahu, v terénu
 maringotky, jurty, týpí
 vyvýšené domky, domky v korunách stromů
 záhony a bylinková zahrádka obhospodařovaná dětmi
 užitková ohniště, popř. pergoly s kotlíkem, pecí atp.

6.2 Vodní prvky
Nejen z důvodu poznání a prožitku dětí, ale také z důvodu horkých dní v letních
měsících, je více než vhodné, aby MŠ počítala také s vodním zařízením na své zahradě.
V minulých letech jsme se z tohoto sortimentu mohli setkat především se sprchami a
brouzdalištěm. Dnes je více kladen důraz na bezpečnost a menší spotřebu vody, proto se
stále více rozšiřují takzvaná mlhoviště. Mlhoviště fungují velmi podobně jako sprchy,
ale mají přizpůsobené hlavice tak, že vodu rozprašují v podobě velmi drobných kapiček,
tím není spotřeba vody tak velká.
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Mnoho školek na svých pozemcích zřizují různé uměle vytvořené prvky určené
především pro hru dítěte s vodou. Známé jsou vodní příkopy, pumpy, mělká jezírka,
různé nádoby zachycující dešťovou vodu atd.

6.3 Jaká další fakta mohou ovlivnit vzhled zahrady
Na zahradách školek někdy ve větší míře, někdy v menší, nalezneme různé
provozní prostory, které nám mohou nějakým způsobem zasáhnout do realizace či
samotného užívání zahrady. Těmito prostory mám na mysli například různé dlážděné
plochy či malá parkoviště určená především pro zásobování mateřské školy. Ráz
zahrady může ovlivnit nějaké netradiční členění budovy školy - terasy, spojovací
chodby, úniková schodiště atp. Vzhledem k dnešnímu lepšímu nazírání na ekologické
otázky jsou dnes už běžně při mateřských školách dostupné kontejnery na tříděný
odpad, které si právem zasluhují své místo na pozemku školy. Své místo si také
vybudovaly stojany na kola, koloběžky, tříkolky atp. pro cyklisty z řad dětí, rodičů i
personálu školy, informační tabule, lavičky pro návštěvníky školy a další specifické
prvky.
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7

Vybavení hmotné
Samotný vzhled a funkčnost zahrady mateřské školy samozřejmě velmi ovlivňuje

nejen terénní uspořádání a zeleň ale také hmotné vybavení. Mezi výše zmíněné
vybavení hmotné řadíme samostatné herní prvky, herní sestavy, pomůcky a hračky pro
děti. Tyto prvky bývají dominantou zahrady a velmi se podílejí na rázu celého prostoru.
Na zahradách si jich všímáme především, jsou pro nás zásadní nejen z pohledu učitelek,
rodičů, kolemjdoucích, ale také z pohledu samotných dětí, protože právě pro ně bývají
právem největším lákadlem.

7.1 Herní prvky
Za herní prvek bude nadále považován objekt, jehož zařízení a provoz podléhá
příslušným bezpečnostním požadavkům a normám a slouží pro hru dítěte.
Česká státní technická norma a její části jsou hlavními dokumenty, které nám podávají
zásadní informace o herních prvcích dětských hřišť. Nejen, že zde nalezneme přesné
znění definice prvků, ale také dělení konkrétních prvků, bezpečnostní požadavky,
způsob instalace atp.
Nejen že tato zařízení podléhají požadavkům norem, ale také by měly dobře
splňovat požadavky, které na ně kladou mateřské školy. Mnohé si totiž postupně
uvědomují, že velmi zdobné plastové prvky se sice zdají na pohled krásné, ale stále více
se šíří snaha vrátit se k přírodním materiálům. V této souvislosti Jančaříková hovoří
o tom, že by prvky na zahradách školek měly být z obnovitelných materiálů (dřevo) a
neměly by být příliš konkrétní, což může být na úkor rozvoje dětské fantazie.

7.1.1

Samostatné herní prvky

Samostatný herní prvek, je samostatně stojící zařízení určené pro hru dětí, u
kterého lze vykonávat pouze jeden druh činnosti.
Názvy dále zmíněných prvků jsou určeny dle ČSN EN.
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7.1.1.1

Houpačky

Houpačka je jedním z nejoblíbenějších a nejvíce využívaných dětských herních
prvků a to nejen na soukromých pozemcích, veřejných dětských hřištích, ale také na
zahradách škol a dalších institucí. Dítěti poskytuje zcela charakteristický jedinečný
způsob pohybu, který bývá pro většinu dětí velmi lákavý a dlouhou dobu
nevyčerpatelný. Houpání naplňuje děti všech věkových kategorií a v podstatě je možné
už od batolecího věku, kdy je dítě schopno samostatně sedět (samozřejmě je potřeba
neustálé aktivní přítomnosti dospělého a houpačky s kolébkovým sedadlem, které je se
zádovou opěrou a bočními zábranami).
„Houpačka je mobilní zařízení, u kterého je hmotnost uživatele nesena čepem
nebo kloubním spojem.“ (ČSN EN 1176-2, 2009)
Dnes se dětem nabízí nepřeberné množství houpaček. Lze je dělit podle věku
uživatele, podle způsobu zavěšení, počtu rotačních os, nebo podle počtu houpajících se
uživatelů na jedné houpačce.
ČSN dále houpačky dělí takto: houpačka s jednou rotační osou, houpačka s několika
rotačními osami, houpačka s jedním bodem zavěšení, skupinová houpačka.
Houpačka s jednou rotační osou
má sedadlo jednotlivě volně zavěšené na nosníku tak, že umožňuje houpání pouze
zepředu nazad v pravém úhlu k nosníku. (ČSN EN 1176- 2, s. 6)

Obr. 7-1 Houpačka s jednou rotační osou (Zdroj: ČSN)

Houpačka s několika rotačními osami
má sedadlo zavěšené na jednom nebo několika nosnících takovým způsobem, aby
umožňovalo houpání kolmo nebo podélně k zavěšení. (ČSN EN 1176- 2, s. 7)
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Obr. 7-2 Houpačka s několika rotačními osami (Zdroj: ČSN)

Houpačka s jedním bodem zavěšení
má sedadlo nebo základnu s kabely nebo řetězy spojenými v jednom pevném bodě
tak, že houpání je možné ve všech směrech. (ČSN EN 1176- 2, s. 7)

Obr. 7-3 Houpačka s jedním bodem zavěšení (Zdroj: ČSN)

Skupinová houpačka.
má skupinu sedadel volně zavěšených na nosnících, které jsou uspořádány okolo
středové osy (středového bodu) v typickém počtu šesti. (ČSN EN 1176- 2, s. 7)

Na zahradách mateřských škol se můžeme setkat s klasickou houpačkou pro
jednoho uživatele připevněnou na konstrukci ve dvou bodech (houpačka s jednou
rotační osou). Tento druh houpačky má většinou deskové sedadlo, tedy sedadlo bez
zádového opěradla a bočních zábran. (ČSN EN 1176-2, 2009) Důležitá je výška sedadla
nad zemí.
Vhodnost těchto houpaček je už léty prověřenou záležitostí, jelikož jsou funkční
nejen pro potřeby dětí ale především z hlediska bezpečnosti. Houpání dětí zepředu na
zad je pro pedagogy při dozoru přehledné a mohou tak poskytovat přímou pomoc i
několika dětem naráz. Mnohdy totiž můžeme vidět nejen jednu, ale i více houpaček
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připevněných vedle sebe na konstrukci. Houpačky tvořené více než dvěma sedadly musí
být přehrazeny konstrukčními prvky takovým způsobem, aby v jedné příhradě nebyla
více než dvě sedadla. Tento požadavek je určen především k tomu, aby děti odradil od
přecházení dráhy při houpání houpaček. (ČSN EN 1176-2, 2009)
Při zřizování musíme mít také na paměti, že se děti mají tendenci zdržovat kolem
zařízení, sledovat kamarády, čekat, až se dostanou na řadu, chtějí rozhoupat kamaráda
nebo prázdné sedadlo atp. ČSN stanovuje doporučení pro umístění houpaček, aby se
předešlo případným zraněním dětí postávajících v blízkosti.
Mladší děti v mateřské škole většinou potřebují asistenci dospělého nejen při
lezení na sedadlo, ale i při rozhoupání se. Z počátku nejsou ještě schopny dostatečného
švihu vlastních nohou a skloubení několika pohybů dohromady. Při samostatném
rozhoupávání se platí známé pravidlo, že při zhoupnutí dopředu má uživatel nohy
natáhnout a při pohybu dozadu je skrčit v kolenou (samozřejmě je při tomto postupu
také důležitá i práce trupu).
Houpačka dítě rozvíjí hned z hlediska několika oblastí - psychické, fyzické i
sociální. Dítěti přináší zvýšení adrenalinu, umožňuje vyrovnat se se strachem, učí ho
samostatnosti, učí se rovnováze, seskakovat z houpačky, zlepšovat si komunikaci
s dospělým, či vrstevníky atd.
Jako poslední hledisko vhodnosti houpačky pro účely MŠ bych chtěla uvést nízké
zřizovací náklady houpačky. Velmi přínosná je také snadná údržba tohoto prvku.
Samotné sedadlo lze většinou na zimní měsíce uschovat, což je vhodné nejen pro delší
životnost houpačky, ale i pro práci učitelů.

Obr. 7-4 Houpačka „hnízdo“
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7.1.1.2

Kolébačky

Po podrobném prostudování předchozí kapitoly může mít mnohý člověk pocit, že
jistý druh houpačky byl opomenut. Samozřejmě většina z nás si také z dětství vzpomene
na mnohé zážitky s „drncavou“ vahadlovou houpačkou. Uvést tento prvek v předchozí
kapitole by však bylo chybné.
ČSN dělí zařízení, která umožňují houpavý nebo kývavý pohyb na dvě hlavní
skupiny. Na kolébačky a vahadlové houpačky. Dále pak stanovuje detailní požadavky
na tyto prvky, z nichž některé zmíním v následujících odstavcích.
„Kolébačka; houpačka je zařízení, které může být uvedeno do pohybu uživatelem a je
všeobecně charakterizováno jako tuhý prvek, který se kolébá okolo střední podpěry.
Zařízení může mít jedno nebo více sedadel nebo stanovišť.“ (ČSN EN 1176-6, 2009)
Na zahradách mateřských škol se můžeme samozřejmě setkat s klasickou
vahadlovou houpačkou, jejíž vzhled může mít dnes nepřeberné množství podob (tvar
konstrukce, materiál konstrukce, netradiční rukojeti a držadla atp.).
Velmi oblíbené a rozšířené jsou také kolébačky na pružině - houpadla, které mají
většinou zvířecí či dopravní motiv. Bývají pro jednoho nebo i více uživatelů.
U obou těchto prvků je důležitá vhodná hloubka zapuštění prvku tak, aby byla
houpačka ve správné výšce pro děti předškolního věku. Musí zde vznikat pohyb
s krajním omezením tak, aby si dítě nemohlo pod konstrukci kolébačky/houpačky
skřípnout nohy. Musí mít stupačky a držadla, která nesmí být otočná a protáčet se.
U kolébaček hrozí dítěti riziko především při houpání, kdy jsou možné pády dětí
z prvku (pád čelistí na konstrukci, hlavou na zem…), a také při nevhodném slézání, či
snad seskakování z prvku, kdy může nestabilní kolébající se konstrukce dítě uhodit.
Také z těchto důvodů musí být všechny části zařízení zaoblené a profil musí být
vytvořen tak, aby si dítě nemohlo při houpání ani v jiných momentech skřípnout nohy
pod konstrukci.
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7.1.1.3

Skluzavky

„Skluzavka je konstrukce s nakloněným povrchem (chy), na kterých se uživatel
klouže. Šikmé plochy, navržené především pro jiné účely, jako jsou např. střechy
herních prvků, nejsou skluzavky.“ (ČSN EN 1176-3, 2009, s. 6)
Skluzavky jsou s vlastní konstrukcí, díky které dítě vyleze přímo na skluzavku,
nebo skluzavky, které jsou součástí herních sestav, jež slouží i pro jiné hry než jen
klouzání. V současné době je také trend zabudovávat skluzavky přímo do svažitého
terénu. Tato varianta se spíše řadí do prvků přírodních z důvodu velmi přirozeného
přírodního rázu této skluzavky.
V dřívějších dobách jsme se na veřejnosti mohli setkat se skluzavkami z betonu
atp., dnes je pro tyto prvky použit především plast nebo kov.
Konstrukce tohoto zařízení by samozřejmě měla být z vhodného hladkého
materiálu, bez hran a překážek. Náležitou pozornost musíme věnovat také prostoru na
konci kluzné části a dopadové ploše pod skluzavkou.
ČSN je dělí a popisuje takto:
Zvlněná skluzavka
Je skluzavka, jejíž kluzná část obsahuje jednu nebo více možností sklonu. (ČSN
EN 1176-3, 2009, s. 6)
Skluzavka začleněná do reliéfu
Je skluzavka, jejíž kluzná část kopíruje podstatnou část slonu reliéfu. Vstup na
startovní úsek se může uskutečnit buď přímo z vrchu, žebříkem nebo schody. (ČSN EN
1176-3, 2009, s. 6)
Kombinovaná skluzavka
Je skluzavka, k jejímuž startovnímu úseku je přístup jenom přes jiná zařízení nebo
jejich částmi (přes prolézačky, mosty, plošiny, šikmé plochy a jiná zařízení na slézání).
(ČSN EN 1176-3, 2009, s. 6)
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Šroubovitá skluzavka
Je skluzavka, jejíž kluznou část tvoří spirála. (ČSN EN 1176-3, 2009, s. 6)
Oblouková skluzavka
Je skluzavka, jejíž kluznou část tvoří oblouk. (ČSN EN 1176-3, 2009, s. 6)
Skluzavka se stojanem
Je skluzavka, která je oddělená od jakýchkoli jiných částí zařízení, s vlastním
prostředkem k nástupu ze země ke startovnímu úseku. (ČSN EN 1176-3, 2009, s. 6)
Tunelová skluzavka
Je skluzavka, jejíž kluzná část má uzavřený profil. (ČSN EN 1176-3, 2009, s. 6)
Tunelová smíšená skluzavka
Je skluzavka, u níž pouze horní kluzná část má uzavřený profil. (ČSN EN 1176-3,
2009, s. 7)
Vícedrahová skluzavka
Je skluzavka, s několika definovanými drahami, vzájemně oddělenými. (ČSN EN
1176-3, 2009, s. 7)

Obr. 7-5 Příklad netunelové a tunelové skluzavky (Zdroj: ČSN)

Pro účely mateřských škol jsou vhodné především jednoduché skluzavky:
skluzavka začleněná do reliéfu, skluzavka se stojanem, kombinovaná skluzavka jestliže je součástí vhodné sestavy pro předškolní děti. Někdy se lze na zahradách setkat
se zvlněnou skluzavkou, která ale už mívá dlouhou kluznou dráhu, což vyžaduje
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dostatečnou výšku zařízení (vhodné spíše pro starší děti). Tunelová skluzavka je spíše
nevhodná z toho důvodu, že je do ní přístup dospělého velmi omezený.
V praxi děti s velkou oblibou lezou po skluzavce obráceně, což může být také
nebezpečné, neodhadne-li dítě své možnosti, nebo je-li zbrklé. Avšak pohyby, které dítě
vykonává při tomto lezení, jsou jedny z nejlepších na procvičení obratnosti a především
síly. Proto by učitelka měla tento fakt zvážit a jednou za čas s podmínkou dopomoci
dospělého tento druh pohybu dětem umožnit, jelikož je to vhodné nejen z důvodu
posílení těla, posílení psychiky (radost ze zdolání překážky), ale také tím předejde
momentům, kdy se do těchto situací budou děti pouštět bez jejího vědomí.
7.1.1.4

Kolotoče

Kolotoče, od průměru 500 mm s maximálním průměrem 2000 mm, určených
k trvalé instalaci a užívání dětmi, jsou dle ČSN pěti typů: klasický kolotoč, otočné
sedačky, otočné hříbky nebo závěsy, kolotoč s pohonem po dráze, velký otočný disk.
Z hlediska bezpečnosti jsou na tyto prvky následující požadavky: všechny hrany
prvku musí být zaobleny, musí být dodržen dostatečný prostor mezi zemí a zařízením,
největší možná rychlost nesmí být větší než 5 m·s-1. Maximální počet dětí je udán
počtem sedadel nebo výpočtem.
Kolotoč s točnými sedačkami
je kolotoč bez uzavřené otočné plošiny, jehož stanoviště uživatelů jsou určena
sedačkami nebo držáky, které jsou pevně připojeny ke středové hřídeli pomocí nosné
konstrukce. (ČSN EN 1176 – 5, s. 6)

Obr. 7-6 Kolotoč s otočnými sedačkami (Zdroj: ČSN)
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Klasický kolotoč
je s uzavřenou otočnou plošinou, jehož stanoviště uživatelů jsou určena samotnou horní
stranou plošiny nebo přídavnými sedačkami/držadly, které jsou pevně připevněny
k plošině nebo ke středové hřídeli. (ČSN EN 1176 – 5, s. 7)

Obr. 7-7 Klasický kolotoč (Zdroj:ČSN)

Kolotoč s otočnými hříbky nebo závěsy
Má stanoviště uživatelů pevně (u otočných hříbků) nebo pohyblivě (u otočných závěsů)
připojena ke spodní straně nosné konstrukce. (ČSN EN 1176 – 5, s. 7)

Obr. 7-8 Kolotoč s otočnými hříbky, kolotoč s otočnými závěsy (Zdroj:ČSN)

Kolotoč s pohonem po dráze
je uváděn do otáčivého pohybu (po plochých nebo zvlněných drahách) silou svalů
rukou nebo nohou, která je přenášena na hnací kola. (ČSN EN 1176 – 5, s. 7)

Obr. 7-9 Kolotoč s pohonem po dráze (Zdroj: ČSN)
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Velký otočný disk
Je se skloněnou osou, kde stanoviště uživatelů nejsou jasně definovatelná, do pohybu
bývá uváděn fyzickou silou uživatele/ů spolu s gravitací. (ČSN EN 1176 – 5, s. 8)

Obr. 7-10 Kolotoč – velký otočný disk (Zdroj: ČSN)

U těchto prvků si musíme uvědomit zásadní riziko jímž je odstředivá síla, která
může způsobit, že uživatel neovladatelným pohybem odletí z kolotoče. Proto musíme
dbát na vhodnou dopadovou plochu a prostor kolem kolotoče, kde nesmí nic a nikdo
překážet. Z důvodu vysokých bezpečnostních požadavků na tyto prvky jsou kolotoče
bezpečné, zásadní pro ohrožení zdraví je především nevhodné chování dětí na tomto
prvku.
Pro účely MŠ je vhodný především klasický kolotoč (bývá s ručním pohonem
otáčení - dítě ručkuje za danou část a tím uvede zařízení do pohybu, má sedadla či
sedací plochu po celém obvodu). V některých případech se můžeme setkat také
s kolotočem s otočnými sedačkami nebo s kolotočem s pohonem po dráze.
Po zhlédnutí nákresů kolotočů si mnozí z nás vzpomenou z dětství na klasický
kovový kolotoč, který byl pro období minulého režimu tak charakteristický. Přestože se
výjimečně ještě tento prvek objevuje na dětských hřištích a někdy také u mateřských
škol, je v současné době brán jako prvek nevyhovující bezpečnostním normám a jeho
rušení je více než aktuální záležitostí.

Obr. 7-11 (starý typ kolotoče)
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7.1.1.5

Pískoviště

Pískoviště je neodmyslitelnou součástí mnoha venkovních prostor určených
dětem. Zajímá děti již od jednoho roku.
Pískovištěm rozumějme uměle vytvořenou písčitou plochu, která byla
vybudována za účelem hry dětí s tímto materiálem. Ohrazené pískoviště je nejčastější
klasická podoba, kterou známe. Může mít však podobu neohrazené rozlité plochy, která
plynule přechází například v trávník. Takové pískoviště je známé spíše v posledních
letech a nejvíce se objevuje na zahradách a hřištích v přírodním stylu.
Vorel uvádí, že by se mělo nacházet v klidném koutě, stranou od ploch pro
míčové hry a ploch, kde je postaveno nářadí - v dnešní terminologii, ploch, kde jsou
umístěny herní prvky. Děti na něm většinou setrvávají delší dobu v klidu a zaujaté pro
činnost, proto je dobré, aby nad ním bylo dostatek stínu, především v letních měsících.
Tomuto požadavku dobře vyhoví vzrostlé stromy poblíž pískoviště, jež nám prostor
zastíní. Náhradou však mohou být různé způsoby zastřešení plochy altánem,
speciálními plachtami, přenosnými slunečníky atp.
Tento nadčasový prvek může nabízet mnoho všestranných tvůrčích aktivit.
Nemusí se na něm používat pouze písek a bábovky ale také PET víčka, klacíky, šišky,
prkýnka, která dětskou stavbu doplní. Děti zde také mohou mít přívod vody na hraní,
vodní žlábek atp.
Při stavbě i provozu pískovišť je nutné věnovat náležitou pozornost druhu a
kvalitě písku. Mateřské školy jsou povinné se o písek pravidelně starat. V teplých
měsících je potřeba pískoviště pravidelně kropit z důvodu velké prašnosti prostředí, také
by měla každý týden proběhnout desinfekce pískoviště zapářkou. To znamená, že se
pískoviště zalije vodou a nechá se pod černou fólií zapařit. Z tohoto důvodu legislativa
u státních mateřských škol vyžaduje výhradně ohrazená pískoviště.
Je vhodné, aby různé věkové skupiny dětí měly velkou plochu pískoviště nebo
vícero pískovišť, jelikož způsob jejich hry je odlišný a mohly by si ji tak vzájemně
narušovat. Na druhou stranu je ale dobré, aby měly různě staré děti možnost hrát si
pospolu.
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Klasické pískoviště - ohrazené
Tvar takového pískoviště není předepsán, může mít mnoho podob. Velmi záleží
na celkové dispozici plochy, na kreativitě projektanta, na finanční stránce atp.
Nejčastější tvar pískovišť bývá obdélníkový či čtvercový.
Stěny pískoviště mohou být z různého materiálu, nejběžnější a nejčastější
variantou jsou betonové stěny, které jsou na vrchu doplněny dřevěnými deskami, někdy
je v dnešní době nahrazují plastové desky. Také se můžeme setkat s ohrazením
dřevěným, často z kulatin stromů. Ohrazení pískoviště musí mít zaoblené hrany. Při
samotném zřizování pískoviště bychom měli mít také na paměti, že bude potřeba údržby
samotného pískoviště, proto je dobré, aby kolem něj byl dostatečný prostor a bylo tak
dobře přístupné při výměně písku.
Pískoviště může být zapuštěno do terénu nebo vybudováno nad jeho úrovní. I
když je samotné pískoviště zapuštěno do terénu, mnohdy právě stěny vyvyšují nad
povrch okolního terénu a lze je tak používat jako místo pro posezení dětí při hrách. Děti
předškolního věku mnohem raději sedí přímo v písku a tuto plochu využívají spíše jako
hrací pult či místo pro vystavení svých výtvorů.
MŠ také věnují pozornost povrchu, který pískoviště obklopuje z hlediska úklidu
kolem pískoviště, jelikož se u dětí samozřejmě nevyhneme vysypání písku za jeho
hranici. Některé vhodné plochy kolem lze následně zamést, jiné jen těžko (trávník).
Jestliže je naším záměrem mít písek pouze v pískovišti (např. z důvodu bezpečnosti dlažba a betonové plochy kolem kloužou atd.), měli bychom k tomu děti systematicky
vést (v klidu vysvětlovat, nechat je uklízet tento prostor atd.), nejen je napomínat.
7.1.1.6

Trampolína

Mnoho mateřských škol vlastní klasickou velkou trampolínu. Často ji získají jako
sponzorský dar. Většinu dětí tento prvek velice přitahuje nejenom díky skákání, ale také
proto, že se na veřejných dětských hřištích nevyskytuje. V současné době se začaly na
hřištích objevovat vestavěné trampolíny zabudované v zemi. Stále více si veřejnost
získávají vzduchové trampolíny, ty jsou však z finančního hlediska pro mateřské školy
stále nedosažitelné. Školy, které trampolínu vlastní, většinou důsledně dohlížejí na
bezpečnostní pravidla jejího použití.
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7.1.1.7

Další prvky

Průlezky (často v podobě šestihranu) mohou obsahovat například žebřiny, svislé šplhací
tyče, lezecké sítě, lezecké stěny, lanové žebříky, lana s uzly, nakloněné přístupové
plochy a další.
Dřevěné či kulatinové prvky - dětské kladiny, kulatinové „schůdky“ určené pro
přecházení a přelézání, pohyblivé lávky a mosty, kulatinové zavěšené houpačky.
Dětské hrazdy, které jsou vhodné pro přitahování, krátkodobé visy, kotouly na tyči atp.
Prvky pro míčové hry, jako jsou například pevně instalované fotbalové brány, menší
přenosné branky, dětské basketbalové koše, napevno nainstalované ruské kuželky atp.
Altány, domky, autobusy, auta, vláčky - tyto prvky slouží především pro námětovou
hru, jelikož se zde většinou nacházejí místa pro posezení, jsou vhodné jako místo pro
odpočinek, rozmluvy s kamarádem atp.
Velké pneumatiky
Křídové tabule
Lanovka
Na veřejných hřištích se v současné době můžeme setkat s poměrně novým
prvkem, lanovkou. Jelikož jsem se s ní však na zahradách školek nikdy nesetkala,
rozhodla jsem se jí nadále nevěnovat pozornost. Tento prvek je velmi náročný na
prostor, má vysoké zřizovací i udržovací náklady, je fyzicky náročný pro dítě. V jednu
chvíli ho může využívat pouze jedno dítě a nepozorným přihlížejícím dětem zde hrozí
nebezpečí, což není vhodné pro podmínky MŠ.

7.1.2

Herní sestavy

Herní sestava je větší zařízení určené pro hru dětí, které se skládá z několika výše
zmíněných herních prvků.
V nedávných letech, jsme se mohli setkat s velkým nárůstem takových zařízení
tzv. „hradů“ na zahradách školek. V současné době se od tohoto trendu již spíše
ustupuje.
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7.2 Nářadí, pomůcky a hračky pro děti
Pomůcky a hračky určené pro hru a činnosti při pobytu dětí venku bývají
především plastové. Je to z toho důvodu, že jsou lehké, tudíž i bezpečné, snadno se
omývají, udržují a vydrží různé nepříznivé vlivy počasí. Mnohdy na zahradách také
shledáme starší hračky ze tříd, jako jsou kočárky, panenky a další. Následující tabulka
nám ukazuje přehled různých pomůcek, které se mohou na zahradách školek objevit.
Pracovní nářadí pro děti

Hračky na písek

Hračky do vody

Tělovýchovné pomůcky

Míčové hry

Dopravní prostředky pro děti

Zimní pomůcky

Námětové hry, odpočinek

Větší dětské lopaty, dětské hrábě
Kolečka
Motyčky
Bábovky, lopatky, hrabičky, kyblíčky, sítka
Mlýnky na písek
Auta, nákladní auta, bagry
Mlýnky na vodu
Různé nádoby na vodu
Vodní pistole, rozprašovače
Konvičky
Nafukovací a jiné hračky do vody
Obruče
Kužely
Kuželky
Švihadla
Lana
Míče, míčky
Florbalové hokejky
Pálky na líný tenis
Odrážedla
Tříkolky
Kola
Kluzáky
Boby
Sáňky
Kočárky, panenky
Stany, šusťákové skládací domky
Stolečky na kreslení - voskovky, pastelky
Křídy, tabule
Deky, podložky
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PRAKTICKÁ ČÁST
8

Výzkumný cíl a otázky
Cílem praktické části mé bakalářské práce je srovnat a popsat současnou

vybavenost a stav zahrad vybraných mateřských škol.

Výzkumná otázka
Jaká je nejčastější realizace (podoba) zahrad vybraných mateřských škol?

Dílčí otázky
 Jaká je četnost jednotlivých přírodních a herních prvků na zahradách?
 Jaká je míra spokojenosti ředitelek se stávající realizací zahrady?
 Je z hlediska realizace zahrady poznat rozdíl mezi účelově postavenou
mateřskou školou a školou jejíž budova původně nesloužila k účelu provozování
MŠ?
 Je z hlediska realizace zahrady rozdíl mezi samostatnými mateřskými školami a
školami sloučenými pod jednu správní subjektivitu?

9

Metody
K hledání odpovědí na zmíněné výzkumné otázky jsem využila těchto metod.
Stěžejní metodou této teoretické části je primární analýza. Tato metoda je

klasickým šetřením, při kterém si výzkumník nejdříve stanoví cíle a metody výzkumu.
Poté sbírá data a informace přímo v terénu, s nimi následně pracuje tak, aby potvrdil či
vyvrátil své hypotézy.
Abych mohla provést analýzu realizace zahrady vybraných mateřských škol,
musela jsem informace zjistit pomocí metody pozorování, fotodokumentace a pomocí
rozhovoru.
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Pozorování je nejstarší a velmi rozšířená výzkumná metoda. Cílem pozorování je
sledovat a následně zaznamenávat nebo popisovat nějaký jev. Pozorování můžeme dělit
na přímé pozorování (pozorujeme-li jev přímo, naživo), nepřímé (pozorujeme-li jev
nepřímo, tedy ze záznamu), strukturované a nestrukturované. Strukturované pozorování
je takové, kde se používá předem připravených a uspořádaných pozorovacích systémů.
V této práci jsem využila strukturovaného pozorování. Pro vlastní pozorování
jsem si nejdříve v návaznosti na teoretickou část a zkušenosti z praxe strukturovala
záznamový arch k pozorování zahrad (viz. Příloha č. 4). Pozorované jevy jsem si
zaznamenávala do takto připravených záznamových archů. Vycházela jsem především
z dat získaných z přímého pozorování, ale oporou mi byly také informace z nepřímého
pozorování fotodokumentace zahrad. Fotodokumentace je metodou shromažďování
informací tak, že viditelné jevy zaznamenáme pomocí fotografií.
Rozhovor je výzkumná metoda, která vychází ze vzájemné řečové komunikace
respondenta (=dotazovaný) a tazatele (=tázající se). Může být např. nestrukturovaný,
polostrukturovaný nebo strukturovaný. Nestrukturovaný, jinak řečeno volný rozhovor,
se vyznačuje tím, že si osoby volně a nezávazně vyměňují své názory a vzájemně na ně
reagují. Oproti tomu strukturovaným rozhovorem se snažíme od respondenta získat
odpovědi na předem připravený soubor otázek. Tyto otázky by měly být v nezměněné
podobě předkládány všem jedincům z celého souboru respondentů, je důležité, aby byly
otázky formulovány každému stejně.
V praktické části jsem dále využila polstrukturovaného rozhovoru, který probíhal
s vedením jednotlivých mateřských škol. V tomto rozhovoru jsem se ptala na základní
informace o školce, na základní informace o zahradě a dále pak na 9 otázek, jejichž
znění je zachyceno v Příloze č. 5.
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10 Postup práce
Postupně jsem v každé mateřské škole provedla pozorování zahrady, na které
jsem přímo navázala doplňujícím rozhovorem s vedením školy.
Kromě přímého pozorování zahrady jsem si důkladně prohlédla i další související
prostory (přímé okolí školy, venkovní koupelny a toalety, prostory pro ukládání
hraček). Při průzkumu zahrady jsem si zaznamenávala jednotlivé zjištěné informace do
vytištěného pozorovacího archu (viz. Příloha č. 4), který jsem následně přepsala do PC.
Tento arch jsem měla připravený pro každou školu zvlášť.
Po shromáždění všech dat jsem přistoupila k jejich analýze.
Jelikož byl tento způsob výzkumu dlouhodobou záležitostí, měla jsem možnost se
s několika měsíčním odstupem na některé zahrady mateřských škol vrátit a ověřit si
pravdivost a aktuálnost některých informací, což pro mě bylo také zajímavou zpětnou
vazbou.
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11 Charakteristika vybraných mateřských škol
Výběr níže zmíněných škol byl záměrný. Při tomto výběru jsem se především
snažila o pestrost a rozdílnost škol. Proto jsou do něj zahrnuty školy sloučené pod jednu
správní subjektivitu, školy se samostatnou správní subjektivitou, školy sídlištního typu i
školy, které se nachází v neúčelově stavěné budově, běžné mateřské školy, fakultní,
waldorfská a environmentální mateřská škola.
Sedm zvolených mateřských škol se nachází ve městě Karlovy Vary, zbylé čtyři
v Praze.
Součástí výběru jsou také dvě mateřské školy (Karlovy Vary + Praha), ve kterých
jsem byla zaměstnána, díky čemuž zahrady důvěrně znám.
Charakteristika škol v Karlových Varech
-

Všechny vybrané školy jsou sloučené v jednu správní subjektivitu, tudíž mají
společnou ředitelku, která má na starosti celkem 9 MŠ.

-

Zřizovatelem těchto škol je obec - Statutární město Karlovy Vary

1. mateřská škola
-

nachází se v účelově stavěné budově
(budova je dvoupatrová - na pohled sídlištního typu, ale nenachází se na
sídlišti)
počet tříd 4, celkem 112 dětí

2. mateřská škola
-

nachází se v účelově stavěné budově, sídlištní
(budova je patrová)
počet tříd 2, celkem 52 dětí

3. mateřská škola
-

nachází se v přizpůsobené budově
(původně dvoupatrový bytový dům)
počet tříd 2, celkem 52 dětí
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4. mateřská škola
-

nachází se v účelově stavěné budově, sídlištní - velké sídliště
(souvislá budova - rozdělená na 2 pavilony + provozní pavilon)
počet tříd 4, celkem 106 dětí

5. mateřská škola
-

nachází se v účelově stavěné budově, sídlištní - velké sídliště
(2 samostatně stojící pavilony propojeny velkou spojovací chodbou, provozní
prostory v rámci jednoho z pavilonů)
počet tříd 7, celkem 196 dětí

6. mateřská škola
-

nachází se v přizpůsobené budově – na periferii města
(dům byl původně vesnická ZŠ)
počet tříd 2, celkem 50 dětí

7. mateřská škola
-

nachází se v účelově stavěné budově, sídlištní
(2 pavilony propojeny spojovací chodbou + samostatně stojící provozní
pavilon)
počet tříd 4, celkem 112 dětí

Charakteristika škol v Praze
Tyto mateřské školy jsou samostatnou institucí, to znamená, že nejsou sloučeny
s jinými školami ani nemají odloučené pracoviště v jiné budově. Každá z nich má tedy
svou ředitelku sídlící přímo v budově.
8. mateřská škola
-

fakultní mateřská škola
nachází se v účelově stavěné budově, sídlištní - velké sídliště
(souvislá budova - rozdělena na 2 pavilony + provozní pavilon)
počet tříd 7, celkem 135 dětí
zřizovatelem je obec - městská část Praha 13
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9. mateřská škola
-

alternativní mateřská škola
nachází se v účelově stavěné budově ve vilové zástavbě
(dvoupatrová - po kompletní rekonstrukci budova ztratila panelový vzhled)
počet tříd 5, celkem 125 dětí
zřizovatelem je obec - městská část Praha 6

10. mateřská škola
-

ekologicky a environmentálně zaměřená MŠ
nachází se v účelově stavěné budově, sídlištní - velké sídliště
(souvislá budova - rozdělena na 2 pavilony + spojovací chodba s panelovými
domy, ve kterých se nachází provozní pavilon)
počet tříd 4, celkem 120 dětí
zřizovatelem je obec - městská část Praha 13

11. mateřská škola
-

nachází se v účelově stavěné budově sídlištního typu, nachází se však ve vilové
zástavbě
počet tříd 5, celkem 100 dětí
zřizovatelem je obec - městská část Praha 5

Shrnutí
 Celkem jedenáct mateřských škol
 7 MŠ v Karlových Varech
 4 MŠ v Praze
 u všech MŠ je zřizovatelem obec
 9 MŠ má účelově stavěnou budovu, 2 nikoliv

TYP MŠ

Dvoutřídní MŠ

Čtyřtřídní MŠ

Pětitřídní MŠ

Sedmitřídní MŠ

Četnost

3×

4×

2×

2×
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12 Výsledky
12.1 Výsledky pozorování
12.1.1 Nejčastější realizace zahrad z hlediska bezpečnosti
Všechny zahrady jsou samozřejmě, jak hovoří vyhláška, oplocené. Při samotném
pozorování jsem si všimla, že druhy oplocení mohou být opravdu pestré. Volba druhu
plotu se odvíjí především od pozemků, sousedících se zahradou. U čtyř sledovaných
škol nemá zahrada ucelenou podobu plotu po celém obvodu, ale některé úseky jsou
jiného druhu (nejvíce je zde uplatněno vysoké pletivo a dřevěné neprůhledné ploty).
Jelikož pro účely školky, je dostačující většina plotů a jde o velmi nákladnou záležitost,
většinou se školy spokojí s tou podobou, jakou zde soused vybuduje.
Poněvadž v mém výběru mají převažující četnost školy sídlištního typu, je
typickým a nejčastějším představitelem plot z dob socialismu – s podezdívkou a
pevnými pletivovými panely (které bývají různobarevně natřené). V Karlových Varech
je tato varianta použita u šesti pozorovaných školek, v Praze je použita u jedné.
Zaměříme-li pozornost na zabezpečení plotu proti útěku dítěte, vyjde nám, že
z jedenácti mateřských škol má tento problém dobře vyřešeno 7 škol. Jedna ze
zmíněných MŠ nemusí tento problém vůbec řešit, jelikož její přizpůsobená zahrada
vznikla z bývalého dvora, který má po celém obvodu minimálně 2 m vysokou zeď. Na
tuto zahradu lze vstoupit pouze ze suterénu školy nebo velkou opticky uzavřenou
branou, která však bývá neustále zamčená a odemyká se pouze ve výjimečných
případech za nepřítomnosti dětí. U jedné MŠ se budova nachází mimo pozemek zahrady
(vedle). Jako ochrana proti útěku dítěte z budovy slouží bzučáky umístěné v dostatečné
výšce. Branka zahrady nemá žádná podobná zařízení, učitelky ji tedy velmi důsledně,
jak jsem měla možnost několikrát shledat, zamykají při příchodu i odchodu ze zahrady.
Velmi podobné je to s další malotřídní školkou, na jejíž pozemek se vchází pouze
jednou brankou. I v tomto případě se zaměstnanci důkladně starají o zamykání a navíc
je branka ve velmi dobrém zorném úhlu z většiny míst zahrady. Obě sedmitřídní
mateřské školy tento problém řeší speciálními záklopkami a háčky umístěnými na
vrchní části branky. Ve výčtu nám zbývají poslední 2 školy. Jedna má na brance ve
výšce očí dospělého člověka umístěný bzučák, bez jehož dlouhého zmáčknutí se vchod
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neotevře, druhá škola má branku opatřenou domovním telefonem s kamerou a branku
mohou příchozím i odchozím otevřít pouze učitelky zevnitř budovy. Pro vlastní
otevírání této branky učitelky využívají klíč.
Z hlediska materiálů u škol nevyvstávají žádné zásadní problémy, všechny
mateřské školy mají své prvky v souladu s příslušnými normami, mimo jiné jim tento
fakt zaručuje i to, že svá zařízení objednávají u důkladně zvolených firem. Materiály
jsou samozřejmě netoxické, nehořlavé atd.
U vybraných škol je jednoznačně nejpoužívanějším materiálem dřevo, což je jistě
v mnoha směrech dobře. Zásadním problémem, kterého jsem si všimla (zvláště pak u
středně starých prvků) je, že více jak polovina školek má na některých (2 - 3) dřevěných
prvcích velmi poškozený nátěr, což mimo jiné prvku značně snižuje životnost.
S konstrukcí prvků také nebývají žádné zásadní problémy, jejikož její výběr i
kontrola velmi důsledně podléhají bezpečnostním požadavkům. Konstrukce jsou u
všech školek vhodně zvolené vzhledem k věku dětí. Jediný fakt, kterého jsem si všimla
u tří škol bylo, že stojina vahadlové houpačky nebyla vhodně a dostatečně hluboko
zapuštěná do terénu a tak tato houpačka představovala riziko nejmaldším dětem,
přestože z hlediska věku je určená právě dětem od tří let.
Další záležitostí, kterou lze zmínit z hlediska bezpečnosti, jsou dopadové plochy
na zahradách vybraných MŠ. Z materiálů jsem se setkala s živým trávníkem, hliněným
udusaným povrchem, pískem, s kačírkem a pryžovou dlažbou.
Nejčastějším zástupcem z hlediska dopadového povrchu je jednoznačně trávník,
jelikož v něm bývá mnoho drobných prvků přímo zapuštěných. V blízkosti malých
prvků, jako jsou například kolébačky, pneumatiky, vahadlové houpačky atd., či
v blízkosti odpočinkových prvků – auta, autobusy, vláčky, domečky atp. nalezneme
nejčastěji udusaný hliněný povrch nebo písek.
Dále se pak z materiálů dopadových ploch setkáme s ohraničenými plochami,
které jsou záměrně pokryty vrstvou písku nebo kačírku a také s plochami složenými
z pryžové dlažby. Tyto materiály se nejčastěji nachází pod většími herními sestavami,
pod skluzavkami a průlezkami. Pryžová dlažba u dvou MŠ vykrývá větší plochu
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určenou pro míčové hry dětí, ojediněle můžeme najít malé plochy z tohoto materiálu i
pod houpadly, vahadlovou houpačkou, na konci skluzavky.

12.1.2 Nejčastější realizace z hlediska zdraví a hygieny na
zahradě
Deset mateřských škol má samostatnou koupelnu pro venkovní účely, jejíž
přístup je přímo z prostor zahrady. Pouze jediná (sedmitřídní) MŠ od počátku takové
prostory vybudovány nemá. Děti ze zahrady docházejí do přízemní koupelny budovy (v
botách jdou přes chodbu a dětskou šatnu do koupelny), což není vyhovující z hlediska
dozoru nad pohybem dítěte ani z hlediska hygieny, jelikož tato koupelna následně hned
slouží pro účely třídy. Aby děti z celé školy nevyužívaly místní ručníky, je zde utírání
dětí při pobytu venku zajištěno formou jednorázových papírových utěrek. Jedna
z mateřských škol má sociální zařízení vybudované v panelovém zahradním domku, na
který přímo navazuje panelová pergola, tato forma také není zcela obvyklá.
Nejčastěji je koupelna součástí budovy, má rozměry podobné většímu kabinetu
(cca 10 m2) a nachází se zde nejčastěji 2 dětské záchody, 2 malá umyvadla a velké
umyvadlo pro učitelku. V těchto prostorech také nalezneme lékárničku a odpadkový
koš. Sedm mateřských škol má také někde v prostoru zahrady umístěný další koš, což
hodnotím jako dobré. Z praxe vím, jak se děti nechtějí odtrhnout od hraní a každá
maličkost je zdržuje od jejich oblíbených aktivit, proto čím blíže koš mají, tím lépe.
Pitný režim je u devíti škol zajištěn formou termosů, které jsou pravidelně na
zahradu přenášeny, následně umývány. Děti si z těchto nádob natáčejí tekutiny do
plastových hrnečků, které po sobě umývají v určených nádobách s vodou. Pouze tři
sledované školy (pražské) mají pro tyto účely vybudované stálé pítko, které slouží po
většinu roku. Pro malé děti jsou u pítek k dispozici kelímky.
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12.1.3 Nejčastější realizace z hlediska terénního uspořádání a
zeleně
Rozloha pozemků se samozřejmě u všech škol liší, jediné co mají všechny
školky společného je, že velikost pozemku velmi výrazně převyšuje minimální
požadovanou hodnotu 4 m2 na jedno dítě, o čemž vypovídá následující graf.

VYU ŽI TÍ ZA HR A DY
R O Z L O H A V Z H L E D EM K J E D N O M U D Í T Ě T I
Prostor využívaný dětmi
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Graf 12-1 Využití zahrady

Jednotlivé sloupce grafu vystihují celkovou plochu pozemku přepočtenou na
jedno dítě. Dále jsou tyto sloupce děleny na několik barevných částí. Modrá část
vyznačuje, jak velkou část z celkové plochy pozemku - přepočtenou na jedno dítě –
zaujímá zastavěná plocha. Zeleně značená část nám říká, jaká plocha pozemku není
dětmi využívána - v přepočtu na jedno dítě. Nevyužívaná plocha je například taková,
kde jsou vybudovány provozní prostory, stojí zde kontejnery atp. Červená část nám pak
ukazuje, jakou plochu pozemku má teoreticky jedno každé dítě k dispozici.
Pro zajímavost také uvádím tabulku, ve které jsou rozepsány jednotlivé velikosti
pozemků školek v metrech čtverečních.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

počet dětí
112
52
52
106
196
50
112
135
125
120
100

Celkově [m2]
rozloha
zástavba
3040
380
3220
420
820
214
4971
902
7200
1550
3839
385
4163
943
4880
906
2455
479
4638
841
4645
1295

Ka rl ovy Va ry

Pra ha

Tab. 12-1 Velikosti pozemků vybraných MŠ

Z hlediska zeleně jsem při pororování dospěla k výsledku, že na všech zahradách
nalezneme vzrostlé stromy (bývají dominantou celého okolí), které jsou většinou
záměrně vypěstovány na velmi vhodných místech a vytváří tak vhodné podmínky pro
děti. Pouze u dvou škol sídlištního typu jsou nejvíce frekventovaná místa vystavena
většinu dne slunci. V jedné ze sledovaných škol bylo s tímto problémem nejspíš
počítáno, už při zřizování zahrady zde bylo vybudováno několik betonových přístřešků,
v druhé škole nad pískoviště umisťují rozevírací slunečníky.
Často přírodní ráz zahrad dotvářejí vysázené túje, okrasné keře, malé keříky a
další vhodné rostliny. Žádná ze zahrad neobsahuje jedovaté rostliny atp. Pestrost jak
keřů tak stromů bývá druhově bohatá. 5 MŠ má na svém pozemku, především u
vstupních dveří na záhoně nebo ve velkých okrasných květináčích vysázený pestrý
výběr okrasných květin. Na zahradách v Karlových Varech je značně nižší výskyt
okrasné zeleně.
Svažitý terén na zahradách nebývá záměrný, většinou jsou pozemky spíše
rovinného rázu, pouze dvě MŠ si členitý terén uměle vytvořily pro potřeby dětí.
Cesty a chodníky jsou u šesti mateřských škol ze zámkové dlažby, u zbývajících
pěti jsou betonové.
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U šesti MŠ se setkáme se záměrně vytvořeným rovným povrchem pro hry dětí
(nejčastěji cca 20 m2), bývá buď dlážděný (zámková dlažba, betonová dlažba) nebo
z pryžové dlažby.
Z hlediska vodních prvků nelze při výběru škol hovořit o nejčastějším hledisku.
Tyto prvky jsou ještě stále spíše ojedinělé. Tři MŠ mají na svém pozemku staré sprchy,
jedna mlhoviště.
Alternativní a přírodní herní prvky také nejsou na zahradách běžně zřizovány.
U waldorfské MŠ a fakultní MŠ nalezneme kamenný uměle vytvořený žlábek určený
pro hrátky s vodou. Environmentálně zaměřená škola má pro děti přímo vybudovaný
dřevěný kaskádovitý prvek, na který přímo navazuje vodní pumpa. Voda z tohoto prvku
vtéká na pískoviště.
Keře, které děti využívají ke svým hrám, má na svém pozemku každá mateřská
škola. U mnoha takových prvků byl původní záměr spíše okrasný, avšak časem si je děti
přizpůsobily svým požadavkům.

12.1.4 Nejčastější realizace zahrad z hlediska hmotného
vybavení
Herní prvky
Jak jsem již popsala v předchozí kapitole, četnost přírodních a alternativních prvků
není příliš rozsáhlá. Následující tabulka zobrazuje výskyt jednotlivých herních prvků
pro děti u vybraných MŠ. Jednotlivé druhy prvků jsou plynule rozděleny na
jednotlivých školách, žádné školy nemají přesně stejné zastoupení herních zařízení.
Průměrný počet druhů herních prvků na jedné zahradě je 18.
Nikde se nevyskytujícím prvkem je volné lano na šplh (spodní konec tohoto lana
není ukotven k zemi nebo konstrukci) a pevný žebřík. Pouze jedno zastoupení má prvek
loď, lano s uzly, prohazovadlo a počítadlo.
Jak vyplývá z tabulky, pískoviště, skluzavka, lavičky, stolky pro děti a domeček
na hraní je součástí všech zvolených zahrad.
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DRUH PRVKU

četnost MŠ
[počet]

MATEŘSKÁ ŠKOLA

[%]

1.

2.

3.

4.

5.

/

6.

7.

8.

9. 10. 11.

Venkovní učebny

5

45

/

/

Stolky, lavičky pro děti

11

100

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Domečky na hraní

11

100

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Prvek automobil

3

27

/

/

Prvek autobus

5

45

/

Prvek vláček

6

55

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

Prvek loď

1

9

Pískoviště

11

100

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Skluzavka

11

100

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Skluzavka se stojanem

7

64

/

/

/

/

/

/

Skluzavka kombinovaná

7

64

/

/

Houpačka s jednou rotační osou

3

27

Houpačka hnízdo

2

18

Vahadlová houpačka

7

64

/

Houpadlo pro jedno dítě

8

73

/

Houpadlo pro více dětí

7

64

/

Kolotoč

3

27

Volné lano na šplh

0

0

Pevné lano na šplh

2

18

Lano s uzly

1

9

Lanová síť

6

55

Lanový žebřík

2

18

Požárnická tyč (tyč na šplh)

4

36

Hrazdy

3

27

Pevný žebřík

0

0

Žebřiny

6

55

Schody, schůdky

5

45

Kladina

4

36

Kulatinové schůdky

2

18

Lezecká stěna

5

45

Nakloněné plochy

5

45

Tunel

4

36

Pneumatiky

5

45

Pohyblivé prvky - lávky, nášlapy

4

36

Fotbalové brány

3

27

Menší branky

4

36

/

Basketbalový koš

8

73

/

Prohazovadlo

1

9

Tabule křídová

7

64

Počítadlo

1

9

Trampolína

2

18

/
/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

Celkový počet druhů prvků na zahradě

/

/

19 14 17 16 24 20 18 19 8 11 26

Tab. 12-2 Tabulka zachycující četnost jednotlivých herních prvků na zahradách
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Nářadí, pomůcky a hračky pro děti
Zaměřím-li se na hračky a pomůcky pro děti určené pro hru na zahradě, vyjde
mi, že v tomto směru je deset MŠ vybaveno velmi podobně, jelikož dětem nabízí
pestrou škálu hraček, pracovních i tělovýchovných pomůcek. Alternativní škola se
vybavením pomůcek velmi vymyká, jelikož dětem pro hru na písku nabízí pouze
přírodní materiály (prkýnka, kamínky, šišky atd.) nebo kovové dětské pracovní nářadí
(hrabičky, lopatky atp.). U všech deseti školek je zastoupena většina prvků, které
popisuji v tabulce v kapitole 7.2. Nejčastější je jednoznačně zastoupení plastových
pomůcek a hraček. Drobné pomůcky, jako jsou například bábovky atp., bývají
skladovány ve velkých prádelních koších, ostatní pomůcky ve vhodných policových
regálech. Především z prostorových důvodů bývají police mnohdy vysoko, proto se o
ukládání hraček stará především učitelka.
Sedm z pozorovaných školek má na ukládání těchto pomůcek účelově
vybudované venkovní kabinety, které jsou přístupné ze zahrady. Tyto prostory jsou
součástí budovy školy. Ostatní 4 školy takovéto prostory nemají. U jedné tento problém
řeší ukládáním hraček do vstupních vestibulů, kde mají dostatečně velké prostory pod
schody, další 3 MŠ si přímo na zahradě vybudovaly vhodné dřevěné zahradní domky.

12.2 Výsledky rozhovoru
Z rozhovorů vyplývá, že z jedenácti zahrad mateřských škol prošla pouze zahrada
alternativní školy jednorázovou kompletní rekonstrukcí. V té době se zásahy týkaly
všech složek zahrady - terénu, zeleně i herních prvků pro děti. U dalších osmi škol je již
celková rekonstrukce hotová (chodníky, herní prvky atd.), ale tento proces probíhal
několik let postupným vyměňováním prvků.

Další dvě školy mají starší podobu

zahrady a na větší rekonstrukci čekají, jelikož je zde potřeba především interiérových
úprav.
Se stávající podobou zahrady je plně spokojeno 6 ředitelek. Při rozboru této
záležitosti především vyzdvihovaly, jak se jejich zahrada za posledních pár let změnila
k lepšímu, díky práci a přístupu celého personálu. Čtyři respondentky odpověděly, že
jsou spíše spokojené s podobou zahrady, ale uvedly drobné nedostatky, které chtějí
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změnit, v čemž jim brání především finanční situace. Jedna respondentka sdělila, že je
se zahradou celkově nespokojena.
O zahradu se ve všech mateřských školách stará (včetně denní vizuální
kontroly) pověřený provozní pracovník. Nejčastěji je to školník/školnice popřípadě
uklízečka. Sedm mateřských škol má nebo mělo v rámci budovy prostory, které byly
zamýšleny jako byt školníka, pouze tři z nich si svůj účel udržely. Na ostatní mateřské
školy dohlíží školník/školnice, který bydlí v blízkosti školy.
Při pozorování zahrad jsem si všimla drobných nedostatků a poškození na
zařízeních pro děti (trouchnivějící praskliny u masivních dřevěných prvků, poškozená
madla u dřevěných kolébaček, atp.). Abych si svůj odhad těchto nedostatků potvrdila,
zeptala jsem se při rozhovoru respondentek, zda někdy měly v jejich MŠ problém s
nějakým herním prvkem. Od vedení šesti škol jsem dostala informaci, že mají
především u větších zařízení problém s uhnívajícími částmi u země (což jsem si také
všimla). Stěžují si především na dodavatele, který tomuto faktu nevěnuje přílišnou
pozornost.
Zjistila jsem, že pro většinu mateřských škol má zahrada zásadní význam
z hlediska spolupráce instituce s rodinami dětí. Všechny školky na zahradě uspořádají
minimálně jednu akci ročně. Většina sledovaných školek s chloubou pravidelně pořádá
pestré programy nejen pro samotné děti v průběhu dopoledne, ale také pro rodiny
(případně i pro širší veřejnost) většinou v odpoledních, dokonce i večerních hodinách.
Mimo provozní dobu není žádná ze zahrad volně přístupná veřejnosti. Pro dvě školky
jsou akce na zahradě (pro rodiny) natolik zásadní, že tvoří celkovou filosofii MŠ. Jde o
školy waldorfskou a environmentálně zaměřenou.
Ve všech jedenácti školkách se na realizaci zahrady mohou podílet učitelky.
Slovem podílet, u většiny škol znamenalo, že se mohou učitelky vyjádřit k výběru
nového herního prvku, vytvářet si podmínky pro zamýšlené činnosti atp. Pouze u tří
pražských mateřských škol se učitelky vlastní prací skutečně aktivně zasluhují o vzhled
zahrady, jelikož několikrát do roka na zahradě pracují či pomáhají při tzv. brigádě
(hrabou listí, obhospodařují záhony atp.).
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O podobu zahrady se mohou také zasloužit rodiče, a to celkem u šesti škol.
V tomto směru však nejde o plánování podoby zahrady, vybírání herních prvků atp., ale
spíše se mohou rodiče svou prací zasloužit o lepší stav zahrady. Tři pražské školy
pravidelně pořádají celodenní „brigády“ na zahradě, kde rodiče dobrovolně pomáhají za
drobné pohoštění s nutnou údržbou pozemku. Ve dvou školách jsou v případě potřeby
k opravám vyzýváni tatínci dětí. Jedna školka je velmi vstřícná k rodinám a snaží se
každoročně zjistit návrhy na levné zlepšení zahrady a těmto nápadům vyjít vstříc. Proto
jsou zde umístěny originální dřevěné sošky od řezbáře, dřevěné prvky mohly maminky
s dětmi vyzdobit barevnými ornamenty atp.
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13 Diskuze
Odpovědi na otázku, jež se týkala toho, jaká je četnost přírodních a herních prvků
na zahradách vybraných mateřských škol, jsem se věnovala v kapitole 12.1.3. V tomto
směru výsledky ukázaly, že přírodní prvky se na zahradách vyskytují ojediněle a jediné
zastoupení na všech školách mají keře na hraní. Vzhledem k tomu, že se v dnešní době
stále častěji v odborných publikacích setkáváme s environmentálními otázkami, čekala
jsem, že bude větší zastoupení přírodních prvků u městských školek.
Z hlediska herních prvků považuji průměrné zastoupení 18 druhů prvků na jednu
zahradu za skutečně vyhovující. Pouze mě překvapilo, jak nízký je výskyt klasických
houpaček (3) a vahadlových houpaček (7). Naopak mě udivil četný výskyt
basketbalových košů (8), házení na koš není pro předškolní věk typické, jde o činnost
náročnou a děti se jí v praxi příliš nevěnují. Také jsem nečekala, že u více než poloviny
školek (7) se vyskytne houpadlo pro více dětí.
Většina ředitelek je plně nebo spíše spokojena se stávající realizací zahrady.
Myslím si, že tyto školy mohou být právem spokojeny.
V tomto konkrétním případě je velký rozdíl mezi účelově stavenými školami a
neúčelově stavěnými. Účelově stavěné školy jsou spíše průměrné a mají velmi podobné
podmínky. Jedna neúčelově stavěná MŠ (MŠ č. 6) má ve srovnání s ostatními
jednoznačně nejlepší prostorové podmínky, ať už jde o plochu zahrady či plochu
vnitřních prostor vztaženou na jedno dítě. Naopak druhá neúčelově stavěná (MŠ č. 3)
má vzhledem k ostatním pozorovaným MŠ podmínky velmi skromné, avšak vzhledem
k požadavku plochy 4 m2 na dítě jsou podmínky naprosto vyhovující.
Z výzkumu vyplynulo, že školy se samostatnou subjektivitou jsou v některých
ohledech odlišné oproti školám sloučeným pod jednu správní subjektivitu. U škol
sloučených (karlovarské školy) se na zahradách často objevují stejné herní prvky a
samotné realizace jsou si v mnoha ohledech podobné. Nejen z pozorování ale i
z rozhovoru s vedením vyplývá, že pražské školy, které mají samostatnou subjektivitu,
jsou mnohem rozdílnější. Mimo jiné i zeleni na svém pozemku přikládají mnohem větší
váhu. Možná je to právě tím, že se o ni starají svépomocí, kdežto v Karlových Varech
základní péči o zeleň provádí město (ořez stromů, sekání trávy atp.).
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Mimo stanovené otázky se chci v diskusi dotknout ještě dalších oblastí.
Ve výsledcích z pozorování jsem řešila, že nejčastějším plotem u MŠ je plot
s pevnými pletivovými panely. Často ho však doplňuje živý plot z keřů vysazený cca
50 – 70 cm od plotu. Tuto variantu shledávám jako funkční, jelikož samotný plot je
opticky velmi otevřený a díky keřům zde alespoň vzniká optická bariéra umožňující
soukromí na pozemku. Děti mají tento živý plot v podobě rovně střižených keřů
většinou velmi v oblibě, jelikož za ním vzniká pro děti velmi přitažlivá úzká stezka a
zároveň je to místo, kde jsou na chvíli mimo dohled učitele. O tomto faktu také
vypovídá značná prořídlost keřů (v určitých úsecích), což se objevuje u většiny školek.
V praxi jsem poznala, že je pro děti také velmi přitažlivé lezení na betonovou
podezdívku, kdy po ní lezou pomocí přitahování se k pletivovému panelu. Z hlediska
bezpečnosti a životnosti plotu nevidím tento fakt jako ohrožující. Zásadní problém je
v tomto směru to, že učitelka nemá děti přímo pod dohledem a také s dětmi mohou přes
tento plot velmi dobře komunikovat nežádoucí lidé.
Dále pak u všech škol hodnotím jako velmi dobrou volbu přírodní materiál
dopadových ploch, jelikož si myslím, že opravdu není potřeba u MŠ používat umělý
trávník, zatravňovací rohože atd., jako tomu někdy bývá u veřejných hřišť ve městě. Na
druhou stranu si ale myslím, že by se mělo mnohem více dbát na stav travnatých ploch.
Kolem mnoha prvků je znatelné, že byl původním povrchem trávník, který se
každodenním opotřebením mění na hliněný povrch. Myslím si, že by MŠ v některých
konkrétních případech měly hledat vhodnou alternativu, jak těmto místům vracet jejich
podobu.
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ZÁVĚRY
V teoretické části jsem se snažila vytvořit komplexní pohled na zahradu mateřské
školy jako takovou. Praktická část se zabývala srovnáváním jedenácti MŠ, z čehož nám
vyplývá, jaká je nejčastější realizace zahrad u vybraných škol.
Z hlediska bezpečnosti jsem dospěla k závěru, že všechny mateřské školy jsou
vhodně oplocené, na zabezpečení branek z hlediska útěku dítěte pamatuje více než
polovina pozorovaných škol. Herní prvky pro děti jsou ve vybraných školách vybírány
vzhledem k věku dítěte, až na drobné nedostatky jsou prvky bezpečné. Zvolené
konstrukce a materiály herního zařízení a také materiály a stav dopadových ploch
odpovídají požadavkům současných norem. Všechny školy samozřejmě vykonávají
pravidelné kontroly stavu zahrady a herních prvků, o které se stará ředitelka (vedoucí
učitelka) spolu s pověřeným provozním personálem. Jde vidět, že učitelé v praxi
pamatují z hlediska bezpečnosti nejen na správné zařízení zahrady, ale i na jeho vhodné
použití.
Většina MŠ zabezpečuje na zahradě dětem vhodný pitný režim formou termosů,
tři školy mají na zahradě nainstalované stálé pítko.
Velikost zahrad všech vybraných mateřských škol značně převyšuje minimální
požadovanou hodnotu 4 m2 na jedno dítě. Při samotném pozorování jednotlivých zahrad
mi tento fakt vůbec nevyvstal a byla jsem jím velmi překvapena, až když jsem ho
spatřila v číslech a souvislostech.
U velkých mateřských škol je plocha zahrady pomyslně dělena podle tříd. Každá
třída má své stálé místo, kde jsou věkově přizpůsobené prvky. Třídy se na stanovištích
střídají minimálně. Celkově však pedagogové nebrání dítěti vzdálit se na chvíli jinam.
U waldorfské školy je pozemek pomyslně rozdělen podle charakteristiky daného místa a
podle druhu činností, který zde děti vykonávají. Na takto rozdělených plochách se
jednotlivé třídy střídají denně a během týdne mají možnost pobýt na ploše celé zahrady.
Z hlediska zeleně jsou všechny sledované školy dobře promyšleny. Téměř
všechny zahrady mají opravdu rovný povrch, což v některých směrech není zcela
vhodné pro městské MŠ. Přírodní prvky pro děti nejsou na zahradách obvyklé, skladba
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herních prvků je pestrá. Průměrně vychází 18 druhů herních prvků na zahradu. Značně
nižší počet herních prvků má environmentálně zaměřená škola (11) a také waldorfská
(8), což je samozřejmě pochopitelné.
Nečekala jsem, tak značný počet škol (5), které mají na zahradě nějaký zastřešený
prostor. Tyto prostory se přímo vybízejí jako učebna. Pouze dva dřevěné altány byly
v nedávné době zřízeny opravdu za účelem výuky venku.
Při pozorování jsem si na osmi školách všimla problému poničených nátěrů
zařízení, a to především u škol v Karlových Varech, kde má natírání prvků zajišťovat
město, které však tento úkol plní ve velmi dlouhých časových intervalech. Tři pražské
školy se o nátěry starají velmi dobře svépomocí.
Překvapilo mě, že se v některých budovách nepočítalo s venkovním kabinetem na
ukládání venkovních pomůcek a hraček pro děti. V kladném slova smyslu mě velmi
zaujaly dřevěné domky dodatečně vybudované za tímto účelem. Někdy bývají
prostornější než některé velmi úzké účelově vybudované kabinety, které používá 7 MŠ.
Až na waldorfskou školu mají MŠ velmi podobné dostupné hračky a pomůcky pro
děti na zahradu, nejčastěji plastové, jejich množství odpovídá počtu a potřebám dětí.
Pouze sedm mateřských škol má nepříliš velký počet odrážedel a koloběžek pro děti, ale
vhodný terén pro jízdu na nich má většina škol.
Kromě dvou mateřských škol jsou zahrady zrekonstruovány, objevují se zde
především nové prvky. Realizace zahrad je u všech vybraných školek chápána jako
nekončící proces, jelikož se všechny školy v rámci svých možností stále snaží
o zlepšení svých exteriérových podmínek. Realizace jsou hezké a zajímavé. Z výzkumu
vyplývá, že se školky o zahradu většinou starají, zahrady denně využívají, mimo jiné na
nich pořádají akce pro děti i veřejnost.
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V průběhu práce se můj názor na vybavenost zahrad MŠ velmi změnil. Kladla
jsem velkou váhu na vhodné zařízení zahrady a na dobré a hezké podmínky zahrad.
Byla jsem přesvědčena, že tyto podmínky zásadně ovlivňují přístup pedagoga k práci a
jeho pracovní výkony. Během vlastní práce v několika školkách jsem si uvědomila, že
jsem kladla až příliš velkou váhu na, svým způsobem zidealizované, podmínky zahrad
MŠ, a uvědomila jsem si, že samotná práce vychází především z pedagogů jako
takových.
V úplném závěru práce bych si troufla zmínit drobná doporučení pro praxi. Jak
jsem se přesvědčila ve výzkumné části práce, mezi zahradami se stále nacházejí takové,
které mají rovný povrch bez jakýchkoliv terénních nerovností, nad čímž bychom se měli
v praxi zamyslet. Myslím, že by bylo dobré, pokusit se především ve městech o jakousi
obrodu „normálních zahrad“. Například s dětmi pěstovat ovoce, zeleninu, bylinky,
květiny, mít zde krmítka pro ptáky, popř. chovat zvíře.
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