
Základní škola Rousínov, okres Vyškov 



školní zahrada před rekonstrukcí 

 Na jaře 2010 byla zahájena přeměna zahrady Základní školy v Rousínově  

na přírodní učebnu. Svými nápady přispěli a ruku k dílu přiložili žáci, učitelé  

     i ostatní zaměstnanci školy, rodiče, senioři, řada firem a dobrovolníků.  



V rámci projektu Škola udržitelného života proběhlo plánovací setkání žáků  

a dospělých zástupců školy s veřejností. Děti navrhovaly, kreslily a vyplňovaly 

dotazníky. Ve spolupráci s odborníky vznikl odvážný a originální plán. 



Žáci přiložili ruku k dílu 

nejen v hodinách  

pěstitelských prací, 

ale také ve svém 

volném čase. 



V dubnu 2011 byla vyhlášena celostátní výtvarná soutěž  

Vysněná zahrada. Obrázek namalovaný našimi páťáky zaujal porotu 

natolik, že byl vyhodnocen jako nejlepší z 1 700 soutěžních prací. 

K údržbě školní zahrady jsme vyhráli techniku firmy Husqvarna 

v hodnotě šedesáti tisíc korun.  



Zaměstnanci školy zvelebovali zahradu o víkendech a prázdninách. 



Neobešli jsme se bez spolupráce s odborníky, 

bez pomoci  firem, rodičů a přátel školy. 



V říjnu 2011 si na školní zahradě 

v Rousínově prohlubovali své praktické 

dovednosti  zaměstnanci zahradnických 

realizačních firem sdružených ve Svazu zakládání 

a údržby zeleně v rámci profesního vzdělávání 

projektu Zahradnická perspektiva podporovaném 

operačním programem Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Bylo vysazeno přes třicet běžných 

i netradičních ovocných dřevin, například 

morušovník, kdouloň, mišpule či muchovník.  



Členové Klubu seniorů jsou neocenitelnou pomocí  

především v době letních prázdnin.  

Po práci odpočívají při hře petangue nebo při posezení v altáriu. 



V květnu 2012 u nás proběhl praktický seminář Školní zahrady pro 

environmentální výchovu pořádaný ve spolupráci s brněnskou Lipkou 

pro pedagogy Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. 

 



Potěšující byly chvíle, kdy se při práci sešli současní žáci  

i absolventi školy se svými učiteli, pan školník, 

děti školou nepovinné, odborníci, rodiče, … 



...budovalo se v hodinách pěstitelských prací, o víkendech, o 

prázdninách. První změny probouzely zvědavost kolemjdoucích, kteří 

nabízeli svoji pomoc. Díky ochotě a nadšení malých i velkých se 

prostor za školou postupně měnil před očima. Vznikly smíšené záhony 

ve tvaru motýla, pestrobarevná květnatá louka, suchá zídka plná 

skalniček, či voňavý pahorek s bylinkami. Do dvou nově 

vybudovaných jezírek se během pár týdnů nastěhovaly vodní breberky. 

V budkách vyvěšených na stromech vyvedli ptáci své mladé. 

K rozkladu biologického odpadu na úrodný humus začalo sloužit 

tříkomorové kompostiště. Zručnými řemeslníky bylo postaveno 

krásné altárium, přibylo ohniště a pod vzrostlým ořešákem špalky 

zvoucí k posezení. Na podzim se na školní zahradě zazelenala 

travnatá rovinka lákající k hrám. Dominantou zahrady se stala 

rozměrná mozaika objasňující vznik půdy. Zájem vzbuzuje originální 

broukoviště a hotel pro hmyz.  

 



motýlí smíšené záhony 



květnatá louka 



suchá zídka a voňavý pahorek 



minijezírko a jezírko 



altárium a kompostiště 



broukoviště 

a hmyzí sídlo 



ptačí budky a krmítka 



  

 
klát 

informační tabule 

barel na dešťovou vodu 

fazolová pyramida   

botanická zahrada 



mozaika objasňující vznik půdy 



 

Přírodní učebna slouží k výuce mnoha předmětů. 

Při pobytu v zahradě pozorujeme nejrůznější druhy rostlin a živočichů.  



Zahrada se otevřela nejen žákům, ale i veřejnosti.  

Návštěvníci podzimní zahradní slavnosti si přišli pohrát, popovídat, 

potěšit své smysly, ochutnat dary zahrady, odpočinout si. 

Na jaře sklidila ovace fotosoutěž žáků. 

  

 



TyMyJáNová zahrada se stala cílem různých návštěv a exkurzí všech 

stupňů škol z ČR i ze zahraničí. Inspirovat se přijeli například  

z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, základních škol 

z Bruntálu a Letovic. Uvítali jsme hosty ze Slovenska a Maďarska. 

 



Od června 2012 se setkává s velkým ohlasem zpřístupnění 

naší školní zahrady v rámci Víkendu otevřených zahrad, 

který je tradicí po celé Evropě.  

 



Příjemné jsou chvíle zaslouženého hodování, 

například sýrové fondue po letní brigádě 

nebo ochutnávka čerstvého moštu, 

který žáci vyrobili v hodině pěstitelských prací.  



Začali jsme spolupracovat s přírodou a ona se stala našim kamarádem. 

Bez lehce rozpustných minerálních hnojiv, 

bez pesticidů a bez rašeliny. 

Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Školní 

zahrada se stává malým pokojným světem samým pro sebe, v němž 

se lidé, zvířata i rostliny ve vzájemné symbióze podporují a prospívají.  

 

Naše snažení bylo korunováno významným oceněním.  

Na krajské konferenci k ekologické výchově v Brně v listopadu 2011 

získala TyMyJáNová zahrada Základní školy v Rousínově  

certifikát Přírodní zahrada.  



A o rok později dokonce certifikát Ukázková přírodní zahrada. 



V letech 2012 - 2014 naše škola realizovala projekt  

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky  

ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. 

Akce byla financovaná z prostředků EU OPVK.  

V rámci projektu byl ve školní zahradě umístěn soubor zařízení, 

zahrnující například meteostanici a meteorologickou budku, solární 

komplet pro získávání energie ze slunce, funkční model větrné 

elektrárny a skleník využívající energie obnovitelných zdrojů. Součástí 

realizace bylo také vybudování multifunkčního mola, které se stalo 

přirozenou součástí přírodní učebny v areálu školy. 

Děti tedy mohou pozorovat přírodní jevy tak, jak je vnímalo lidstvo 

už od prvopočátků, ovšem k jejich zaznamenávání a interpretaci 

využívajít techniku 21. století. 

 

 



meteostanice  

a meteorologická budka 



Zahrada slouží také k demonstraci výroby energie z obnovitelných 

zdrojů. Pozornost budí především cyklogenerátor – nabízí se pokus 

uvařit si čaj použitím vlastní energie. 



skleník 





…několik dní stará kosí mláďata v hnízdě na hromadě větví 



PODĚKOVÁNÍ 
• Jihomoravský kraj – dotace 

• Město Rousínov – dotace  

• Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov  

• Zahradní jezírka.cz,  Komořany 

• Technické služby Rousínov 

• Svaz zakládání a údržby zeleně ČR 

• Zahrada Olomouc, s.r.o. 

• Květ - Ing. Jiří Vrbas, Blažovice 

• Ferobet, s.r.o., Rousínov 

• Železářství Sedlmajer, Rousínov 

• OK Pyrus, s.r.o., Brno 

• BAPO, s.r.o., Rousínov 

• Klempířství a pokrývačství Zouhar, 
Dražovice 

• Stolařství Adamec, s.r.o., Rousínov 

• Husqvarna, s.r.o. 

• Klona Brno, s.r.o. 

• Umbria, s.r.o., Slavkov 

• Profigrass, s.r.o., Brno 

• Klub seniorů v Rousínově 

• Klub maminek Pohádka Rousínov 

• Školská rada ZŠ Rousínov  

• Klub přátel školy ZŠ Rousínov 

 

 

 

• Báča Pavel  

• Bartl Jiří  

• Boba Petr, Ing. 

• Bučková Drahomíra 

• Bujok René  

• Celý Roman  

• Divácký Miroslav  

• Doležal Ondřej 

• Doležalová Iva, PhDr.  

• Dvořáček Karel, Ing. 

• Flösslerová Marie, Mgr. 

• Holuša Čestmír 

• Hůlka  Václav 

• Janků Lucie  

• Kalvostr Svatopluk  

• Křetínský Milan  

• Křivánková Dana, Ing. 

• Marek Jan 

• Marková Jaroslava, Mgr. 

• Mertová Iva, Mgr. 

• Nevařilová Marie, Mgr. 

• Opravil Jaromír, Ing. 

• Polák Pavel 

• Reich Radek 

• Rothköglová Magda 

• Sedlmajerová Věra 

• Straková Marie, Ing. 

• Šmakal David 

 

 
 


