Projekt proměny zahrady - „Zahrada – cesta do světa“
Betonová cesta jako herní prvek

O nás
Jsme pětitřídní mateřskou školou, která integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti
dysfatické, autistické, s poruchami soustředění, poruchami chování a podobně). Jsme školou, která
usiluje být otevřeným prostorem výchovy, kde bude dítě vyrůstat v co nejpřirozenějším sociálním prostředí,
kde mu nebude bráněno, aby z něj vyrostla osobnost s vlastním názorem i vlastní zodpovědností. Jako
fakultní škola jsme také nositeli progresivních metod ve vzdělávání předškolních dětí a v integraci dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami. Sloužíme nejen dětem a rodičům z Prahy 6 ale i z širšího okolí.

O projektu
V roce 2013 jsme, podníceni činností kterou na tomto poli vyvíjí Nadace proměny, zahájili práci na
projektu proměny naší školní zahrady. Již v tomto roce naše činnost vyústila ve zpracování projektového
záměru a účasti v grantovém řízení Nadace proměny, ve kterém jsme uspěli, nicméně získaný grant
neumožní realizovat celý projekt.
Jedním z hlavních cílů našeho projektu je vybudování takového prostředí, které bude samo o sobě herním
prvkem, které bude nabízet dostatek příležitostí ke svobodné a tvůrčí hře a činnosti. Cílem, ke kterému
chceme dospět, není zahrada plná - byť zajímavých – herních prvků, které předem určují dětskou aktivitu,
ale prostředí, které bude vybízet k rozvoji vlastní aktivity, odvahy a zodpovědnosti (více o projektu viz.
přílohy).
Podstatnou roli bude na naší zahradě hrát nejen přírodní prostředí, ale i hmotné vybavení naší zahrady;
ani zde nemáme na mysli herní prvky. Chceme, aby na naší zahradě bylo možné hrát si nejen s dřevem,
kameny, vodou, blátem, hmyzem, ale i s cihlami, prkny, trubkami a dalším stavebním materiálem. Rovněž
usilujeme o to, aby se přístupové cesty na naší zahradě staly herním prvkem svého druhu, aby nabízely
i jiné činnosti než chůzi, běh či jízdu, aby se nedílnou součástí funkčního a estetického pojetí zahrady.

Proč beton?
Beton považujeme za materiál blízký přírodním materiálům a především za materiál tvůrčí, který může na rozdíl od nynějšího asfaltového povrchu cest - nabývat mnoha forem. V tomto ohledu se inspirujeme
nejen současným využitím betonu v architektuře, ale také betonovými herními prvky hřišť 60tých let.
Beton nám umožní realizovat například:
- cestu s proměnnou šířkou;
- část cesty jako tzv. „taktilní stezku“;
- úsek cesty s prohlubní pro „plánovanou louži“;
- kaménkovou mozaiku;
- část cesty ve svahu s dešťovým / míčkovým korýtkem;
- část cesty se strukturovaným povrchem nebo s probarveným betonem;
- podzemní jeskyňku (viz. projekt v příloze) atd...
Beton nám také umožní realizovat určité části cest za aktivní účasti dětí a rodičů!

Co potřebujeme, jak lze pomoci
Pomoci našemu projektu lze provedením prací, dodávkou materiálu, zajištěním dopravy a podobně.
Změna cest se bude zahrnovat:
- zrušení stávajících asfaltových cest v místech, kde bude nahrazena; odvoz na skládku;
- zrušení stávajících asfaltových cest v místech, kde nebude nahrazena; odvoz na skládku;
- provedení betonové cesty
Pomocí pro nás bude zajištění i jen části prací, dodávky materiálu, poskytnutí mechanizace a podobně.
Technické parametry cesty
Plocha všech cest je cca 520 m2, tloušťka betonového povrchu bude mezi 12 - 15 cm.
Potřebná třída betonu je minimálně C 30/37 XF4.
Souvrství tzv. “kufr” cesty má mít složení: 12 - 15 cm beton; 3 cm lomová výsivka, frakce 04; 15 cm
recyklát betonu; 10 cm písčitého materiálu.

Toto je jen náhled výkresu. Celý výkres je v příloze.

Co nabízíme
Účast na zajímavém a originálním projektu, který získá širší publicitu.
Poděkování dárcům na akcích souvisejících s projektem, tj. na komunitních akcích s rodiči a příznivci
školy.
Poděkování dárcům během zahradní slavnosti na konci školního roku (červen každoročně, akce se
účastní 250 až 300 lidí).
Prezentace dárců během podzimního Benefičního koncertu pro zahradu (září 2014, předpokládána účast
min. 300 lidí).
Po dohodě, trvalá prezentace dárce v objektu školy.
Článek o realizaci projektu v tisku.

Odkazy
O naší škole http://www.skolka.org
Oprojektu: http://www.skolka.org/promena-zahrady.html
Nadace proměny: http://www.nadace-promeny.cz/
Informace o projektu na facebooku: https://www.facebook.com/skolka.org

Přílohy
Finální výkres zachycující betonovou cestu: Betonová cesta – výkres.pdf

Kontakty
Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681/20
Praha 6
+420 235 350 410
Ohledně projektu proměny zahrady se s námi můžete spojit nejlépe e-mailem na zahrada@skolka.org.

Děkujeme za pozornost!

