
 

Žáky učí v zahradě. A na střeše školy 

(Brněnský deník, 21.5.2015, Veronika Gecová) 
 
Brno – Kvalitní výuka ve vesnici s šestnácti sty obyvateli a k tomu navíc v přírodě. Tak si představují 

budoucnost v Základní a mateřské škole v Ostopovicích na Šlapanicku. Škola v neděli slavnostně otevřela 
upravenou zahradu a novou střešní zelenou učebnu. Tamní učitelé si takzvanou zážitkovou výukou splnili 
sen učit o přírodě v přírodě.  
Opravy odstartovala ostopovická škola už v roce 2011. "Otevření zahrady je poslední krok k dokončení 
rekonstrukce. Šlo o přestavbu celé budovy. Díky tomu jsme vytvořili také střešní učebnu, výuka se tak 
bude odehrávat i venku. Jde o zvláštní prvek, který zároveň rozšiřuje prostory školy," zhodnotil starosta 
obce Jan Symon s tím, že jednu přírodní učebnu má škola i dole na zahradě.  

Na té střešní rostou traviny, ale žádné stromy. V minulosti šlo totiž o klasickou sídlištní školku s 
betonovým skeletem. Statika budovy by stromy neunesla. Nejde o jedinou zvláštnost. Třídy ve škole 
nejsou pravoúhlé, ale kruhovité, chodby tvoří vlnovka.  

Do přestavby se obec pustila kvůli špatnému stavu budovy. "Chtěli jsme, aby děti neodcházely do 
okolních škol, vzdělávaly se v prostředí, které je zajímá, a zároveň byly na svou vesnici hrdé," uvedl 
Symon. Celkové náklady přestavby přesáhly čtyřicet milionů korun. Pomohly dotace.  

Škola otevírá upravenou zahradu také lidem z Ostopovic. "Určitě se s manželem přijdeme podívat. 
Uvažujeme, jestli naši dceru nezkusíme dát do lesní školy v Brně. Tohle ale může být dobrá a cenově 
výhodnější alternativa, jak jí víc přiblížit přírodu," popsala Tereza Chaloupková.  
Střešní zahradu s novou učebnou si pochvalují také učitelé. "Výuka o přírodě v přírodě je pro děti 
nesporně poutavější, pestřejší a nakonec i jednodušší. Nám pedagogům přináší zážitková výuka osvěžení 
a radost z pokroků žáků," poznamenala učitelka přírodopisu Petra Turečková.  
Obec ještě v blízké budoucnosti čeká dostavba jedné třídy v mateřské škole i nové tělocvičny. "Doposud 

totiž děti musely přecházet do sokolovny a pokaždé se přezouvat. Rádi bychom to změnili," doplnil 
starosta.  
 
---  
 
přestavba ostopovické základní školy  

 

b rekonstrukce začala v roce 2011 a byla naplánovaná do několika etap b opravy školy dělníci dokončili až 
letos v květnu b přestavba staré sídlištní mateřské školy s betonovým skeletem stála přes čtyřicet milionů 
korun b zvláštním prvkem ostopovické základní školy je po dokončení speciální střešní a zahradní učebna 
b touto přeměnou chce obec i škola žákům přiblížit přírodu a zaujmout je, aby za studiem neodcházeli 
jinam b obec má výhledově ještě v plánu stavbu nové tělocvičny a jedné třídy v mateřské škole  

 


