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PROGRAM NA PODPORU ŠKOLNÍCH ZAHRAD ZÍSKAL MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ 
 
(28. 5. 2014) Praha – Grantový a vzdělávací program Zahrada hrou, zaměřený na rozvoj 
českých školních zahrad, získal minulý týden ocenění na mezinárodní konferenci 
v Istanbulu. Nadace Proměny byla jednou ze tří organizací z celého světa, jejichž zásluhy  
o zlepšování podmínek pro dětskou hru porota ocenila. 
 
„Right to Play“ Award (cena za prosazování práva dítěte na hru) uděluje jednou za tři roky 
nezisková organizace International Play Association (IPA), původně založená ve Skandinávii. 
Oceňuje tak projekty, které inovativním způsobem pomáhají naplnit její poslání. Asociace už 
od roku 1961 upozorňuje na zásadní význam hry pro fyzický, psychický i sociální vývoj dětí. 
S odvoláním na článek 31 Úmluvy o právech dítěte vydané při OSN dnes IPA usiluje o to, aby 
právo dětí hrát si bylo po celém světě chráněno a respektováno jako jedno ze základních 
lidských práv. 
 
Ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská k získání ocenění říká: „Letošního 19. ročníku 
konference se účastnilo 37 zemí a 21 z nich přihlásilo své projekty do soutěže. Skutečnost, že 
jsme v této konkurenci uspěli, vnímám jako velké ocenění pro celý tým. Je to současně 
potvrzení, že naše několikaleté úsilí a vize programu Zahrada hrou mají smysl a obstojí i 
v mezinárodním srovnání.“ 
 
V tuzemsku byl program Zahrada hrou oceněn už loni na podzim, kdy získal cenu Eduína, 
udělovanou obecně prospěšnou společností EDUin a českým Googlem za inovace ve 
vzdělávání.  
 
„Věříme, že tyto úspěchy pomůžou šířit naši filozofii a dále zlepšovat prostředí, ve kterém děti 
vyrůstají,“ říká Jolana Říhová z Nadace Proměny a doplňuje: „Prostřednictvím programu 
pomáháme proměňovat školní zahrady v inspirativní prostředí pro děti, které přispívá k jejich 
všestrannému rozvoji. Kromě grantové podpory konkrétních projektů dlouhodobě 
upozorňujeme na obrovský a přitom téměř nevyužívaný potenciál, který v sobě školní zahrady 
ukrývají −  jsou ideálním místem pro kreativní výuku, zkušenostní učení, volnou hru, pohyb, 
kontakt dětí s přírodou i jejich seznamování s principy tvorby městského prostředí. Měly by 
být více provázány se vzdělávacím programem školy, protože jsou skvělou příležitostí, jak 
uvést do praxe myšlenky Komenského Školy hrou.“ 
 
S podporou nadačního programu Zahrada hrou vznikly už dvě školní zahrady a dalších pět 
školek nyní na proměně zahrady pracuje. Nadace se dále věnuje rozšiřování tematického 
portálu promenyproskoly.cz a přípravě metodických materiálů, které školám nabídnou 
důležité informace týkající se rozvoje a využívání školních zahrad. V červnu nadace chystá 
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cyklus přednášek českých i zahraničních odborníků a dalších akcí, které spojuje téma „děti 
a městské prostředí“.  
 
Další informace na www.nadace-promeny.cz, na www.promenyproskoly.cz nebo  
na vyžádání.  
 
Podrobnosti o International Play Association na http://ipaworld.org/ 
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přílohy:  

 2 fotografie z akce: Jitka Přerovská a Jolana Říhová prezentují, resp. přebírají ocenění 
na 19. mezinárodní konferenci IPA v Instanbulu 

 ilustrační fotografie: Zahrada hrou v Českém Brodě  
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