
Největší mateřská škola v Klatovech bude mít novou zahradu

V současné době prochází velkou proměnou zahrada MŠ Studentská. Na pozemku o rozloze
2.300m2 vzniká nový herní prostor, který bude sloužit dětem k učení, poznání, zábavě, hrám a
odpočinku.  Zahrada  je  podpořena  z  prostředků  Operačního  programu  Životní  prostředí,
podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prioritní osa 7. Dotační podpora se
týká projektů určených pro úpravu přírodních dětských hřišť a zahrad při MŠ (v první výzvě
byla realizována zahrada na MŠ Národních mučedníků).

     MŠ Studentská je největší mateřská škola v Klatovech. V současné době ji navštěvuje 190
dětí,  které  každodenně  pobývají  venku.  Po  rekonstrukci  budovy  koncem  roku  2013  a
odstranění  venkovní  terasy  byla  zahrada  v neutěšeném  stavu.  Chyběly  zde  herní  prvky,
prostor pro volnou tvořivou hru dětí, relaxaci, environmentální činnosti. Zahrada nebyla nikdy
koncepčně upravována, pouze v roce 2012 v souvislosti se vznikem nové třídy byla doplněna
o herní prvek a kopec se skluzavkou v přední části areálu. 

     Projekt počítá s využitím stávajícího potenciálu areálu, který představuje zejména vzrostlá
zeleň, v maximální možné míře využívá stávající herní prvky a terénní úpravy na pozemku.
Plocha areálu MŠ bude rozdělena na několik tematických celků s různorodým zaměřením:

Pavučina -  dřevěný  prvek,  nahrazující  stávající  kovové  sušáky  –  vznikne  prostor  pro
setkávání, akce pro rodiče a děti, divadla.

Zahrádka s     ovečkami -  pěstební  záhonky,  kompost,  hudební  koutek s dřevěnými  zvířátky,
stávající pískoviště jsou začleněna do větší pískové plochy.

Na kopečku – rozšířena stávající terénní modelace, umístěny lanové prvky, terénní skluzavka,
dřevěné koláče.

Vesnička - dětské herní domečky v keřových výsadbách.

Staveniště –  plocha  z borky doplněná pestrým materiálem pro dětské  budování,  doplněno
dřevěnými zvířátky k herním účelům.

Pro Elišku – nevyužitá plocha v jihovýchodní části pozemku – houpací sítě, herní hudební
koutek.   

Mlhoviště a kuláčové bludiště – v zúžené části mezi budovami.

Nahoru  po  laně  dolů –  stávající  svah  v severozápadní  části  areálu  je  navržen  k osazení
lanovými prvky do svahu a terénní skluzavkou.

Mateřskou školou u nás prochází  většina předškolních dětí,  tak se venkovní prostor stává
fenoménem pro jejich  rozvoj.  Školní  zahrada  může  velkou měrou  přispět  k všestrannému
rozvoji dětí a k vybudování pouta k přírodě, se kterou se dnes děti setkávají v omezené míře. 

Zadavatel: Město Klatovy

Zpracovatel projektu: Ing. Radka Matoušková, Loci - asociace architektů přírodních hřišť, Praha

Realizátor: Zahrady Dvořák  Klatovy (vítěz výběrového řízení)

Celkové náklady: 2 182 tis. Kč (dotace tvoří 90% nákladů – 1 963 tis. Kč)

Termín dokončení zahrady: 20. listopadu 2015


