ZAHRADA HROU
PROGRAMOVÁ VIZE
Zahrada hrou je grantový program zaměřený na proměny školních zahrad. Programová vize
je založena na principech rozdělených do tří základních oblastí:
LIDÉ
•
•
•
•

zahrada je maximálně přizpůsobená všestrannému rozvoji a volné hře dětí
zahrada je uzpůsobená potřebám pedagogů a pomáhá při jejich práci
zahrada utváří a rozvíjí komunitu, která zahrnuje děti, pedagogy, rodiče, přátele a
partnery školy
zahrada je založená na spolupráci s odborníky, jako jsou pedagogové, sociologové,
psychologové, architekti, zahradníci, výtvarníci, umělci apod.

VYUŽITÍ
•
•
•

zahrada je součástí školního vzdělávacího programu
zahrada je součástí života školy v rámci řízených i neřízených činností s dětmi
zahrada umožňuje mimoškolní volnočasové setkávání

PROSTŘEDÍ
•
•
•

zahrada je kvalitně a jednoduše řešený podnětný prostor
zahrada je dlouhodobě funkční a udržitelná
zahrada podporuje kontakt dětí s přírodou
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GRANTOVÁ VÝZVA 2017
METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU
Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen „nadace“) vyhlašuje Grantovou výzvu 2017
v programu Zahrada hrou (dále jen „grantová výzva“).

1. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY
Cílem grantové výzvy je podpořit obnovu/vybudování zahrad u mateřských škol, jejichž
charakter a využití bude v souladu s principy výše popsané programové vize.
Grantová výzva je zaměřena na obnovu/vybudování zahrad u mateřských škol
v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji nebo na území hlavního
města Prahy.

2. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY
2.1 Žadatel
Žadatelem o nadační podporu (dále jen „žadatel“ nebo „škola“) může být mateřská škola
splňující všechna níže uvedená kritéria:
•

nachází se v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji nebo na území
hlavního města Prahy;

•

je zřízena městem nebo obcí, městskou částí nebo městským obvodem, krajem,
ministerstvem nebo registrovanou církví (dále jen „zřizovatel“);

•

je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, tj. je zapsána do školského rejstříku;

•

má kapacitu nejméně 50 dětí.

2.2 Žádost o nadační podporu
Žádost o nadační podporu (dále jen „žádost“) musí být předložena včas a musí obsahovat:
•
•

řádně vyplněný formulář žádosti;
povinné přílohy.

Žádost vyplňte v systému Grantys, který naleznete na adrese: www.promeny.grantys.eu
Náhled žádosti a Manuál pro použití systému Grantys jsou ke stažení na:
https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/zahrada-hrou-grantova-vyzva-2017.html
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2.3 Projektový záměr
Projektový záměr musí být vypracován v souladu s principy programové vize.

2.4 Školní vzdělávací program
Nároky na obnovu/vybudování a vybavení školní zahrady musejí vycházet z konkrétních
požadavků na využití zahrady dětmi a pedagogy. Způsob aktivního užívání zahrady je úzce
navázán na konkrétní školní vzdělávací program a zahrada je nedílnou součástí naplňování
tohoto programu.
Příklad využití zahrady v rámci školního vzdělávacího programu ve Fakultní mateřské škole se
speciální péčí Arabská, Praha 6 najdete na: https://www.nadacepromeny.cz/cz/vzdelavani/pro-skoly/46_materialy-ke-stazeni.html

2.5 Projektový tým
Pro úspěšnou realizaci grantového projektu (dále jen „projekt“) musí být sestaven úzce
spolupracující projektový tým (dále jen „projektový tým“). Jeho součástí musí být osoba
odpovědná za:
• realizaci projektu, jeho vedení a koordinaci;
• zajištění informovanosti o projektu a zapojování budoucích uživatelů zahrady do projektu
po celou dobu jeho realizace.

2.6 Zapojení uživatelů zahrady
Žadatel musí v průběhu přípravy a realizace projektu zajistit informovanost předpokládaných
uživatelů zahrady (pedagogů, rodičů, dětí) a partnerů školy (zástupců samosprávy,
neziskových organizací, zájmových sdružení atd.) o projektu a usilovat o jejich aktivní
zapojení v průběhu celého procesu obnovy/vybudování zahrady (zahrnuje plánování,
doprovodné akce, dobrovolnickou pomoc a údržbu zahrady). Pozitivně je hodnocena snaha
žadatele umožnit využití zahrady mimo běžný režim školy místní komunitě (např. rodičům,
přátelům školy, neziskovým organizacím, zájmovým sdružením, seniorům).

2.7 Majetkoprávní vztahy
Zájmové území projektu (dále jen „zájmové území“) musí být ve vlastnictví žadatele anebo
zřizovatele.
V případě, že jsou zájmovým územím dotčeny pozemky, které nejsou ve vlastnictví žadatele
anebo zřizovatele, musí být k žádosti připojeny listiny, kterými žadatel doloží, že nejpozději
před zahájením 3. kola hodnocení žádostí se žadatel anebo zřizovatel stane majitelem
daných pozemků, popř. že mu bude jiným, právně vymahatelným způsobem zřízeno právo
nakládat s danými pozemky v souladu s podmínkami realizace projektu (např. smlouva o
výpůjčce nebo pronájmu, služebnost, správa majetku), a to minimálně na dobu 10 let od
předpokládaného dokončení projektu. Nadace si vyhrazuje právo individuálního posouzení
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splnění daných podmínek vždy s přihlédnutím k faktickým okolnostem žádosti a existujícím
majetkoprávním vztahům žadatele k zájmovému území.

3. PRŮBĚH GRANTOVÉ VÝZVY
3.1 Harmonogram grantové výzvy
1. listopadu 2017

vyhlášení grantové výzvy

1. února 2018

konference Zahrada hrou 2018 1

31. března 2018
duben–květen 2018

uzávěrka podání žádostí
1. kolo hodnocení žádostí

červen–červenec 2018

2. kolo hodnocení žádostí

srpen–září 2018

3. kolo hodnocení žádostí

září-říjen 2018

rozhodnutí správní rady nadace o poskytnutí nadační
podpory

3.2 Hodnocení
Hodnocení všech včas odevzdaných a řádně vyplněných žádostí bude probíhat ve 3 kolech.

1. kolo hodnocení – Posouzení žádosti a projektového záměru
Kritéria hodnocení:
•
•
•
•
•
•

cíl projektu z hlediska způsobu práce s dětmi a konkrétního využití zahrady;
provázanost plánovaného využití zahrady se školním vzdělávacím programem;
způsob zapojení uživatelů zahrady do přípravy projektového záměru;
plán zapojení uživatelů zahrady do realizace projektu a následné údržby zahrady;
možnost rozšíření využití zahrady mimo běžný denní režim školy pro další uživatele
(rodiče, přátelé školy, neziskové organizace, zájmová sdružení, senioři atd.);
zapojení dalších partnerů do projektu, spolupráce s místními organizacemi a firmami.

Na základě posouzení splnění kritérií hodnocení vybere nadace max. 12 žádostí, které
postoupí do 2. kola hodnocení.

2. kolo hodnocení – Návštěva zahrady
Kritéria hodnocení:
•
•
•
•

srovnání deklarovaných potřeb ve vztahu k využití zahrady;
ověření informací uvedených v žádosti a projektovém záměru;
podpora projektu u pedagogů školy;
spolupráce projektového týmu.

1

Účast na konferenci není pro žadatele povinná. Součástí programu konference je seznámení s podmínkami
grantové výzvy a příklady dobré praxe; prezentované informace mohou být pro žadatele užitečné při přípravě
žádosti a projektového záměru.
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Na základě návštěvy zahrady a posouzení splnění kritérií hodnocení vybere nadace max. 10
žádostí, které postoupí do 3. kola hodnocení.

3. kolo hodnocení – Prezentace a obhajoba projektového záměru
Kritéria hodnocení:
•
•
•
•
•
•

obhájení projektového záměru a jeho přínosů;
provázanost plánovaného využití zahrady se školním vzdělávacím programem;
způsob zapojení uživatelů zahrady do přípravy projektového záměru;
plán zapojení uživatelů zahrady do realizace projektu a následné údržby zahrady;
zapojení dalších partnerů do projektu;
spolupráce projektového týmu.

Na základě prezentace a obhajoby projektového záměru a posouzení splnění kritérií
hodnocení vybere nadace max. 5 žádostí, které budou předloženy správní radě nadace
k rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí nadační podpory.

3.3 Rozhodnutí o poskytnutí nadační podpory
Správní rada nadace z předložených 5 žádostí vybere žadatele, jejichž projekty určí k realizaci
s nadační podporou; správní rada si vyhrazuje právo (i) vybrat všechny žadatele, (ii) vybrat
pouze některé žadatele, (iii) nevybrat žádného žadatele.
Nadační podpora na realizaci vybraného projektu bude poskytnuta v souladu se smlouvou o
nadační podpoře na grantový projekt 2, která bude uzavřena mezi nadací a žadatelem.

4. PRŮBĚH PROJEKTU
4.1 Doba trvání projektu
Standardní doba trvání projektu, od přípravy projektu po ukončení realizace stavby zahrady
se předpokládá v délce 2 roků.

4.2 Etapy projektu
Realizace projektu bude rozdělena do 2 etap:
1. etapa – Příprava projektu a zpracování projektové dokumentace;
2. etapa – Realizace zahrady.

1. etapa – Příprava projektu a zpracování projektové dokumentace / cca 10 měsíců
•
•
•
•
2

uzavření smlouvy o nadační podpoře na grantový projekt;
poskytnutí nadačního příspěvku na 1. etapu projektu;
přednáška/dílna pro pedagogy a rodiče;
vstupní seminář pro ředitele školy a koordinátory projektu;
Smlouva o nadační podpoře na grantový projekt se může v některých bodech odchýlit od této metodiky.
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•
•
•
•
•
•
•

vytvoření plánu projektu 3;
vytvoření zadání pro architekta;
zpracování projektové dokumentace – architektonické studie;
představení architektonické studie pedagogům a rodičům, doprovodné akce;
zpracování projektové dokumentace – prováděcí dokumentace;
zpráva o průběhu 1. etapy projektu;
obhajoba a hodnocení 1. etapy projektu.

2. etapa – Realizace zahrady / cca 10–14 měsíců 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytnutí nadačního příspěvku na 2. etapu projektu;
seminář ke 2. etapě projektu pro ředitele školy a koordinátory projektu;
výběr dodavatele stavebních a vegetačních úprav;
doprovodné akce;
realizace stavebních a vegetačních úprav;
zpracování projektové dokumentace – plánu údržby;
otevření zahrady;
zpráva o průběhu 2. etapy projektu;
vyhodnocení a uzavření projektu.

5. NADAČNÍ PODPORA
5.1 Nadační příspěvek
Celkový nadační příspěvek:
Celkový nadační příspěvek bude rozdělen podle etap projektu s tím, že část příspěvku určená
pro 2. etapu projektu bude poskytnuta, resp. neposkytnuta, na základě vyhodnocení
průběhu 1. etapy projektu. Celková maximální výše nadačního příspěvku je 800.000 Kč.

Nadační příspěvek podle etap projektu:
1. etapa – Příprava projektu a zpracování projektové dokumentace
Maximální výše nadačního příspěvku v 1. etapě projektu je 150.000 Kč.
Nadační příspěvek je určen na úvodní zapojení uživatelů zahrady do projektu formou
vzdělávacích aktivit (přednáška odborníka, workshop apod.) souvisejících s přípravou
projektu a na zpracování projektové dokumentace pro realizaci zahrady vč. návrhu herních
prvků, tj. architektonickou studii a prováděcí dokumentaci (dále jen „příspěvek na
participaci a dokumentaci“).
Příspěvek na participaci a dokumentaci bude žadateli poskytnut zpravidla do 30 kalendářních
dnů ode dne podpisu smlouvy o nadační podpoře na grantový projekt.

3

Zahrnuje předpokládané plánovací, pracovní a doprovodné aktivity, včetně konkrétních závazných termínů
v rámci celkového harmonogramu projektu.
4
2. etapa projektu navazuje na úspěšné hodnocení 1. etapy projektu.
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2. etapa – Realizace zahrady
Maximální výše nadačního příspěvku v 2. etapě projektu je 650.000 Kč.
Nadační příspěvek je určen na realizaci zahrady, tj. na obnovu/vybudování zahrady, včetně
vegetace, cest, herních prvků, mobiliáře, na výkon autorského dozoru a zpracování plánu
údržby a na výkon technického dozoru (dále jen „příspěvek na realizaci zahrady“).
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na realizaci zahrady je včasné předložení zprávy o
průběhu 1. etapy projektu a úspěšné vyhodnocení 1 etapy, tj. splnění zejm. níže uvedených
kritérií hodnocení:
•
•
•

úspěšné absolvování 1. etapy projektu se zapojením uživatelů;
prezentace architektonické studie zahrady ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu
programu a plánovanému využití zahrady;
prezentace a obhajoba průběhu 1. etapy projektu a prezentace projektové dokumentace
zahrady.

Příspěvek na realizaci zahrady bude žadateli poskytnut zpravidla do 30 kalendářních dnů ode
dne rozhodnutí nadace o poskytnutí příspěvku na realizaci zahrady.

5.2 Odborná podpora
Odborná podpora bude žadateli poskytována ve všech etapách projektu a zahrnuje zejm.:
•
•
•
•
•

poradenství;
metodiku pro realizaci projektu;
pomoc se zapojováním uživatelů zahrady;
komunikační podporu;
vzdělávání – semináře, konference, tematické přednášky, příklady dobré praxe, dílny pro
děti a pedagogy, metodické materiály, videa a tematický portál. Podrobné informace a
vzdělávací materiály najdete na: https://www.nadace-promeny.cz/cz/vzdelavani/proskoly.html

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Dotazy k vyplnění žádosti a zpracování projektového záměru vyřizuje:
Ing. arch. Radek Janoušek, projektový manažer
m: 775 654 397
e: radek.janousek@nadace-promeny.cz
Inspiraci pro váš projektový záměr najdete:
• na portále https://www.promenyproskoly.cz
• na konferenci Zahrada hrou 2018, která se koná 1. 2. 2018 v Praze
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