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DOTACE NA ŠKOLNÍ ZAHRADY 
Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Příjem žádostí: 3.2.2020 - 31.3.2020 Alokace: 250 000 000  Kč
Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožní nová 

dotační výzva Ministerstva životního prostředí. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a 
zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí startuje 3. února 2020.

Na co můžete dotaci získat
Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících 

v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Výše příspěvku

100 – 500 tis. Kč, maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů
https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=vse&kat=7

Přírodní zahrady – Fond Vysočiny
Výzva Prosinec 2019

https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=vse&kat=7
119 výzva MŽP  v rámci OPŽP – do 13.1. 2020

1.3.2.Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
minimální výše dotace 200 000Kč

https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2019/02/06/1549444587_119_Text-vyzvy_PO1_SC1-3.pdf



  

Jak založit školní zelinářskou zahradu- příklady ze škol
Základem je zadržení a využití dešťové vody
1. Průzkum terénu –
slunce-stín – přizpůsobíme výsadbu, 
půda - pokud je špatná půda využíváme vyvýšené záhony 
voda – pokud možno zadržovat a využívat dešťovou vodu
velikost plochy, která je k dispozici – využívat stohování
svažitost terénu – využijeme na terasové záhony, na rovině, zvláště

2. Stáří a počet dětí, které budou o plochu pečovat
3. Seznamování dětí se sortimentem - povídání si – zima
4. Předjarní výsevy uvnitř budovy
5. Jarní setí a sázení – kombinování rostlin, zelenin mezi sebou i s trvalkami a 
letničkami
6. Mulčování



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Jak zapojit rodiče – příklady ze škol



  



  



  



  

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
- sklidit  do konce června krádkodobé zeleniny

- kapková závlaha

- svejly

- služby

- školník

- mulč

- zahloubené záhony
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