
Nabídka vzdělávacího kurzu 
Péče o (školní) zahradu s využitím prvků 

přírodních zahrad se zaměřením  
na klienty se speciálními potřebami

Místo: Baliny u Velkého Meziříčí
Cyklus seminářů zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu na plánování, údržbu 
a využívání zahrad se zaměřením na uživatele se speciálními potřebami. Účastníci 
kurzu jsou seznamováni s moderními trendy a technologiemi šetrnými k přírodnímu 
prostředí i jejich rozpočtu. Přednášky jsou doplněné praktickými workshopy. 
Výstupem a přínosem pro účastníky bude vypracování závěrečné práce na téma Plán 
péče o zahradu, kterou bude možné po celou dobu kurzu konzultovat s lektory.

Určeno pro: pedagogické i nepedagogické pracovníky speciálních a školských zařízení ČR, 
pracovníky v sociálních službách, zájemce z řad neziskových organizací, individuální zájemce.

Akreditováno MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rozsah: cca 60 hodin – 4x dvoudenní akce + samostudium a konzultace 

Harmonogram: 
téma Jaro v termínu: 8. – 9. dubna 2016
téma Léto v termínu: 27. – 28. května 2016
téma Podzim v termínu: 23. – 24. září 2016 
téma Zima v termínu: 25. – 26. listopadu 2016

Lektoři: speciální pedagogové, odborníci zabývající návrhy a realizací zahrad pro klienty se 
speciálními potřebami, odborníci zabývající se permakulturním designem, botanikou, envi-
ronmentálním vzděláváním, zahradní architekturou, apod. 

Místa realizace: Zahradně-terapeutický areál Baliny u Velkého Meziříčí, vybrané školní za-
hrady a soukromé Ukázkové přírodní zahrady.



Účastníci obdrží skripta Praktická péče o školní zahradu společně se žáky, publikaci Živá 
zahrada, publikaci 100 tipů pro přírodní zahradu, materiály k zahradní terapii.

Cena: 1 900 Kč (zahrnuje stravu, lektorské a technické zajištění, přepravu v rámci kurzů, nikoliv 
dopravu na kurz).

Ubytování: na karimatkách přímo v Balinách v ceně 50 Kč (sprcha a kuchyňka k dispozici), 
nebo si zajistit v nedalekém Velkém Meziříčí penzionu apod. S objednávkou ubytování rádi 
pomůžeme. Možné je také dojíždět.

Kontaktní osoba: ing. Tereza Zichová, tel.: 739 563 274, 564 034 536 
e-mail: tereza.zichova@chaloupky.cz

Přihlášky zasílejte do 31. 1. 2016 
Přihlásit se můžete na webu: www.chaloupky.cz/zahradakterauci (zahrada která učí)
Více informací o organizaci Chaloupky o.p.s. na: www.chaloupky.cz

Tyto semináře jsou realizovány za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP 
v rámci projektu Ekoton – vzdělávání pro podporu biologické rozmanitosti.


