Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017
Setkání – já a ty, z.s., sídlem Dolní novosadská 81, 779 00 Olomouc

I.

Zpráva o činnosti

Tento rok byl mimořádně bohatý na činnosti spolku i na jejich rozmanitost. Stále byla naší
prioritou Lesní školka Sluněnka a její rozvoj. Všechny aktivity probíhaly ve školce nebo
ve spolupráci s ní. Mohly se realizovat díky nebývalému osobnímu nasazení Výboru a
mnohých příznivců zejména z řad ochotných a nadšených rodičů dětí ze Sluněnky. Získali jsme
grantovou podporu, pořádali ve velké šíři „mimoškolní“ aktivity a brigády, našli právní rámec
pro další provozování školky, vytvořili Školní vzdělávací program a vykonali mnohé legislativní
kroky pro vznik „oficiální školky“, tedy Lesní mateřské školy Sluněnka, školské právnické
osoby.

Od začátku roku 2017 do prázdnin
Už od loňského roku zvažovaly členky Výboru, jakou právní formu dát Sluněnce
v budoucnosti. Motivem ke změně byla nutnost zajistit financování a stabilitu školky tak, aby
nebyla plně závislá na práci dobrovolníků. Jednou z možností, jak získat grantovou podporu,
bylo zřízení dětské skupiny. Hned v lednu se sešel Výbor s odborníky kvůli návrhu na rekonstrukci možných prostor a jejím financování. Po uvážení této varianty usoudil, že nevýhody
dané právní formy převážily nad pozitivy. Jako lepší řešení se ukazovalo provozovat Sluněnku
jako lesní mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení s nárokem na státní
podporu. To umožňuje změna Školského zákona platná od ledna 2017.
Současně se čile rozvíjel život ve Sluněnce. Zimu, nebývale bohatou na sníh, strávily děti
zimními radovánkami, následoval masopust a vynášení Moreny. Konaly se i úspěšné brigády
a čtyři studijní cesty průvodců. Uskutečnil se den otevřených dveří s přednáškou. Sluněnku
dvakrát navštívily studentky z přerovské pedagogické školy. Na zahradě se odehrálo divadelní
představení pro rodiny na motivy knihy Včelka Sluněnka od J. Streita. Diváci se mj. dozvěděli,
odkud pochází inspirace pro pojmenování naší školky. Na Den matek pořádaly Renáta
Rygelová s Karlou Rulíkovou seminář plstění pro maminky k jejich svátku. Od května se díky
podpoře Olomouckého kraje rozšířila nabídka Klubíku Zahrádka pro rodiče s dětmi. Termín
setkávání Klubíku se přesunul na pátek, byla prodloužena provozní doba a přibyly přednášky
o výchově s hlídáním dětí. Konala se rodičovská schůzka a Členská schůze spolku. Na té se
průvodci s rodiči podělili o vizi budoucího směřování Sluněnky a dohodli se na koncepci školky
pro příští školní rok. Součástí dohody bylo i společné úsilí při shromažďování peněz na zakoupení jurty. Svatojánská slavnost byla srdečná i velkolepá, účastnily se jí celé rodiny
i příbuzní a přátelé dětí. Při rozloučení před prázdninami se průvodci i děti a rodiče vzájemně
ujišťovali, že se budou v září opět rádi vracet.
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Po celou dobu pilně pracovalo pedagogické kolegium, scházelo se na pravidelných schůzkách
a také se věnovalo poradenství. Tato práce byla zčásti podpořena Olomouckým krajem
v rámci projektu Podpora rodin dětí docházejících do lesní školky Sluněnka, stejně jako
činnost Klubíku Zahrádka a přednášky pro rodiny. Renáta Rygelová a Lucie Hlaváčová
se zabývaly studiem Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a psaním
Školního vzdělávacího programu pro LMŠ Sluněnka. Gabriela Trčková úspěšně absolvovala
roční kurz vzdělávání pro průvodce v lesních školkách pořádané Asociací lesních mateřských
škol (ALMŠ). V tomto školním roce skončila dobrovolnickou práci a od září 2017 pak
nastoupila do zaměstnání jako průvodkyně-asistentka. Na konci školního roku jsme
se s poděkováním rozloučili s dobrovolníkem Filipem Lucinkiewiczem, který obětavě působil
ve školce celý školní rok po dva dny v týdnu. Uzavřeli jsme novou dobrovolnickou smlouvu
s Josefem Trčkou, jenž Filipa nahradil od září.
Leden
➢ Konaly se pracovní schůzky Výboru.
➢ Renáta Rygelová zpracovala žádost o grantovou podporu Statutárního města
Olomouce na volnočasové aktivity.
Únor
➢ Ivana Svobodová a Lucie Hlaváčová se věnovaly psaní žádostí o grantovou podporu
Olomouckého kraje, zpracovaly celkem pět žádostí.
➢ 28.2. děti ve školce oslavily Masopust.
Březen
➢ 3. a 10.3. se konaly brigády, stěhovali jsme cihly.
➢ Lucie Hlaváčová se intenzivně věnovala přípravě a koordinaci jarního úklidu - Uklízíme
Nemilanský lesík.
Duben
➢ 4.4. jsme ve školce pořádali slavnost vynášení Moreny.
➢ 6.4. se účastnila Lucie Hlaváčová regionálního setkání Sítě pro rodinu v Oseku
nad Bečvou.
➢ 8.4. jsme se naší aktivitou Uklízíme Nemilanský lesík zapojily do celostátní
úklidové akce Ukliďme Česko. Díky padesáti dobrovolníkům jsme zlikvidovali
3 t odpadu z černých skládek.
➢ 18.4. absolvovala Renáta Rygelová seminář Tvorba bylinkové spirály, který pořádala
ve Štěpánově o.p.s. Sluňákov.
➢ 29.4. se zúčastnily Renáta Rygelová a Lucie Hlaváčová sletu Asociace lesních
mateřských škol v lesní komunitní škole Bezinka v Ostravici. Sluněnka byla
pasována na řádného člena ALMŠ.
➢ V průběhu dubna pracovali průvodci intenzivně na nové koncepci školky. Cílem
změny byla stabilizace sociálních vztahů ve skupině dětí a zlepšení výchovně
vzdělávacích procesů.
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Květen
➢ 4.5. jsme pořádali Den otevřených dveří a přednášku Příroda jako nástroj
výchovy. Přednášela Lucie Hlaváčová a Renáta Rygelová. Účastnilo se asi dvacet
rodičů.
➢ 10.5. se konalo pod širým nebem divadelní představení Včelí paprsky. Hru uvedl
hostující soubor - Kočovné osvětové divadlo ze Zlína. Pohádka byla určena všem
generacím, přišlo okolo čtyřiceti diváků.
➢ 13.5. pořádaly Renáta Rygelová a Karla Rulíková seminář plstění pro maminky
s dětmi.
➢ 14.5. navštívily Sluněnku v rámci své výuky studentky Střední pedagogické
školy v Přerově.
Červen
➢ 14.6. se Renáta Rygelová zúčastnila semináře Vstup do rejstříku pořádaného
ALMŠ v Brně.
➢ 15.6. se konala rodičovská schůzka a Členská schůze spolku.
➢ 22.6. byl vyhlášen Dnem lesních školek, pořádali jsme den otevřených
dveří, dopoledne proběhla druhá návštěva studentek Střední pedagogické
školy Přerov.
➢ 23.6. se konala v Brně mezinárodní konference Příroda jako badatelna pořádaná
ALMŠ. Účastnily se Gabriela Trčková, Renáta Rygelová a Lucie Hlaváčová.
➢ 24.6. jsme pořádali Svatojánskou slavnost.
➢ 29.6. skončil ve Sluněnce školní rok 2016/17.
➢ 30.6. začíná páteční provoz Klubíku Zahrádka, konala se 1. přednáška
Akvarel, terapeutická technika pro každého. Malování a životní síly.
Lektorovala ji Lucie Hlaváčová.
➢ 4.7. se sešlo pedagogické kolegium k závěrečné konferenci.
➢ Koncem května, koncem června a v červenci postupně přicházela rozhodnutí
o poskytnutí grantů od Olomouckého kraje.
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Prázdninové období
O letních prázdninách si průvodci užili i trochu zaslouženého volna, ale věnovali se také práci
a studiu. Na pořad přišly schválené granty, jichž bylo celkem šest. Také komunikace s úřadem
práce kvůli zřízení dotovaného společensky prospěšného pracovního místa pro Gabrielu
Trčkovou a vyřizování dotace na podporu vytvoření nového pracovního místa. Dále pedagogové připravovali a realizovali příměstské tábory a prázdninový Klubík Zahrádka. Gabriela
Trčková se účastnila Letní školy pro pedagogy LMŠ pořádané ALMŠ v Praze. Lucie Hlaváčová
se zúčastnila konference IPMT v Českém Krumlově.

Konaly se tři turnusy příměstských táborů, každý z nich tematicky zaměřený na jinou oblast
pozorování světa a poznávání přírody. Společné jim bylo propojení řemeslných dovedností
s poznáváním našeho prostředí, pěstováním vztahu k okolní přírodě, která poskytuje obživu
i přírodní bohatství pro každodenní potřebu. Hodně pomáhali dobrovolníci a asistenti: Darina
Hlaváčová, Jitka Komendová, Gabriela Trčková, Eva Urbanová a Prokop Rygel. V Klubíku
Zahrádka pak Eva Urbanová, Ivana Svobodová a další, Gabriela Trčková kromě toho po celé
prázdniny pečovala o areál a zahradu.
Konec prázdnin byl zase pracovní, sešli se rodiče na pomoc s úklidem a stěhováním cihel.
Odvedli kus záslužné, a fyzicky namáhavé práce. Cihly byly do poslední odvezeny a vytvořily
dělící zeď na hranici našeho areálu. Patří jim za to velké poděkování. Mimořádné poděkování
si zasloužila rodina Tomečkova, Zuzana za dennodenní účast na brigádě, Karel za financování
a opravu střechy na maringotce. Průvodci se věnovali fyzické práci a tvořili Školní vzdělávací
program a připravovali podklady pro žádost o zápis Sluněnky do školského rejstříku.
Červenec
➢ 3.- 14.7. se Lucie Hlaváčová věnovala grantům a komunikaci s úřadem práce,
Renáta Rygelová zpracovávala podklady pro Nadační fond Veolia.
➢ 17. - 21.7. jsme pořádali tábor s tématem Kolik máme smyslů - výtvarné
grafické techniky si děti vyzkoušely s Lucií Hlaváčovou.
Srpen
➢ 31.7. - 4.8. bylo téma tábora Tajemství rostlin - barvení přírodními barvivy si děti
zkoušely s Renátou Rygelovou.
➢ 25. - 28.7. se konala Letní škola pro pedagogy LMŠ a slet ALMŠ, jichž se zúčastnila
Gabriela Trčková.
➢ 7., 11. a 18.8. a 1.9. se uskutečnila prázdninová setkání v Klubíku Zahrádka.
➢ 19. - 26.8. se Lucie Hlaváčová účastnila IPMT – konference K pramenům zdraví
s tématem Dospívání – mezi světlem a temnotou.
➢ 21. - 25.8. - v době žní byl tábor zaměřený na získávání obživy, kterou nám příroda
poskytuje – turnus Ze zrna chléb vedla opět Renáta Rygelová.
➢ 28.8. – 1.9. proběhl ve Sluněnce přípravný týden.
➢ 29.8. jsme realizovali první část workshopu Naše zahrada. Modelovali jsme maketu
zahrady a vyměřovali terén pro zbudování bylinkové spirály - základu sensoria,
tj. souboru objektů pro výchovu smyslů.
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Od začátku školního roku 2016/2017 do Vánoc
Školní rok ve Sluněnce začal 4. září, nastoupilo 12 dětí a tím byla naplněna stávající kapacita
školky. Tým průvodců tvořili pedagogové Renáta Rygelová a Lucie Hlaváčová a asistenti Josef
Trčka a Gabriela Trčková, která také působila po celý školní rok 2017/18 v Klubíku Zahrádka.
V září jsme odevzdali na krajském úřadě Olomouckého kraje všechny dokumenty potřebné
pro žádost o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy. Až do poloviny prosince jsme je průběžně opravovali a doplňovali.
Opakovaně se sešel Výbor, vznikla Zřizovací listina lesní mateřské školy Sluněnka, školské
právnické osoby, byla jmenována ředitelka a trojčlenná rada školské právnické osoby
v obsazení Karla Rulíková, Vojtěch Pícha a Gabriela Trčková, jako ředitelka Lucie Hlaváčová.
Sluněnka se dál rozvíjela, nový organizační koncept se osvědčil, uskutečnily se tři slavnosti
s velkou účastí. Rodiče se aktivně zajímali o provoz školky, pomáhali při oslovování sponzorů
a mnozí i věnovali příspěvek na pořízení jurty. Při oslovování dárců nám pomohla také
Michaela Halasová. Činnost školky jsme propojovali s „mimoškolními“ aktivitami, které jsme
mohli realizovat díky grantové podpoře Olomouckého kraje. Podařilo se zorganizovat mnoho
akcí – workshopy, přednášky, program v Klubíku Zahrádka a schůzky pedagogického kolegia.
Díky workshopům se udály v areálu mnohé změny. Přibyly dubové, dlabané okapové svody
k jezírku. Vznikl model zahrady s plánovaným sensoriem, díky němuž se započalo s úpravami
terénu druhé poloviny zahrady, následně byl kultivován prostor pro bylinkovou spirálu. Bylo
přestěhováno kompostiště a vybudován vysoký záhon. Kromě toho jsme zařizovali stavbu
jurty. Renáta Rygelová a Lucie Hlaváčová se průběžně věnovaly únavné mravenčí práci
při naplňování faktických i formálních požadavků grantů – nákupům, plánování akcí, přípravě
na přednášky a workshopy, organizaci a vyhodnocování, rozpočtům, zprávám, vyúčtování,
dokumentaci. Na konci roku jsme se s radostí ohlédli za vykonanou prací a také kriticky
zhodnotili, že je třeba slevit ze svých nároků.
Září
➢ 14.9. začal cyklus čtvrtečních workshopů pro rodiče s dětmi Práce se dřevem
- řemeslo pro radost, poznání i užitek. Celkem se jich ve Sluněnce uskutečnilo osm.
Skončily v listopadu.
➢ 12.9. byla schválena Dotace na podporu zřízení pracovního místa od Nadační fondu
Veolia, příspěvek tvořil základ částky na zakoupení jurty.
➢ 15.9. v Klubíku Zahrádka se konala 2. přednáška Lucie Hlaváčové: Jak utvářet rytmus
dne, týdne, roku a zejména proč.
➢ 22.9. 3. přednášku v Klubíku Zahrádka: Miminko v rodině, nová radost i starost.
uvedla Eva Urbanová.
➢ 27.9. jsme pořádali Michaelskou slavnost.
Říjen
➢ 6.10. se uskutečnila v Klubíku Zahrádka 4. přednáška: Vliv výchovného prostředí.
Volná hra dětí. Lektorovala ji Renáta Rygelová.
➢ 7.10. se konal celodenní workshop pro rodiče s dětmi Práce se dřevem - řemeslo
pro radost, poznání i užitek. Pod vedením řezbáře Radima Václavíka jsme vydlabali
dřevěné okapy na svod dešťové vody do jezírka.
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➢ 13.10. Klubík Zahrádka pořádal 5. přednášku: Vývojové zákonitosti předškolního
věku. Čtení dětské kresby. Lektorkou byla Lucie Hlaváčová.
➢ 20.10. vedla v Zahrádce 6. přednášku Jak souvisí výchova dvanácti smyslů
se socializací v dospělosti opět Lucie Hlaváčová.
➢ 27.10. navštívila Klubík Zahrádka Renáta Rygelová se 7. přednáškou Pohádky, potrava
pro duši. Proč a jak je dětem vyprávíme.
Listopad
➢ 3.11. se uskutečnila 8. přednáška v Zahrádce na téma: Co učíme děti a jak spolupracujeme s rodiči. Byla součástí projektu Školka blízká přírodě. Hovořila Lucie
Hlaváčová.
➢ 7.11. a 24.11. propojujeme práci s dětmi s péčí o přírodu. Pokračuje workshop
Naše zahrada. Budování bylinkové spirály v přírodní zahradě naší školky.
➢ 9.11. jsme ve Sluněnce pořádali Martinskou slavnost.
➢ 10.11. proběhl v Klubíku Zahrádka opět workshop z cyklu Naše zahrada, tentokrát
s tématem Zakládání vysokých záhonů a kompostování, hospodaření v lesní školce.
➢ 24.11. pod vedením Karla Tomečka se za spolupráce tatínků dětí ze Sluněnky
realizovala stavba podlahy pro jurtu.
➢ 30.11. se za účasti všech dětí s rodiči a za hustého deště konala slavnost Adventní
spirála.
Prosinec
➢ 2.12. pod vedením Libora Macka stavěli tatínci a příznivci školky jurtu, v následujících
dvou týdnech pak manželé Trčkovi natřeli podlahu.
➢ 18.12. děti poprvé svačily v jurtě, hned poté se zde konalo pracovní setkání s cílem
zhodnotit zpětným pohledem dosavadní vývoj školky a nastínit potřeby do budoucna.
Zúčastnily se Renáta Rygelová, Lucie Hlaváčová, Gabriela Trčková a Michaela
Halasová – dobrovolnice.
➢ 19.12. se uskutečnila první schůzka kolegia v jurtě, slavnostně byla přečtena
průpověď Základní kámen.

6

Činnost Setkání - já a ty, z. s. byla v roce 2017 podpořena

Olomouckým krajem
Dotační titul: Podpora prorodinných aktivit. Projekt: Podpora rodin dětí docházejících
do Lesní školky Sluněnka. Aktivity: Klubík Zahrádka pro rodiče s dětmi. Přednášky. Pravidelné
pedagogické schůzky a poradenství.
Dotační titul: Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém
kraji v roce 2017. Projekt: Práce se dřevem - řemeslo pro radost, poznání i užitek.
Workshopy pro rodiny.
Dotační titul: Podpora akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství a
aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny. Projekt: Školka
blízká přírodě. Akce: Ukliďme Česko. Uklízíme Nemilanský lesík. Divadlo: Včelí paprsky.
Přednášky a work-shopy.
Dotační titul: Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové
organizace v roce 2017. Projekt: Letní příměstské tábory s celodenním pobytem v přírodě.
Dotační titul: Podpora zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast
životního prostředí a zemědělství. Projekt: Jurta pro lesní školku Sluněnka Olomouc.

Nadačním fondem Veolia
Podpora vzniku nového pracovního místa v roce 2017. Příspěvek byl použit na pořízení jurty.

Statutárním městem Olomouc
Podpora volnočasových aktivit. Použito na workshop plstění a příměstské tábory.

A těmito dárci
Karlem Tomečkem, TOMA Olomouc s.r.o. opravila střechu maringotky.
Jaroslavem Čackým SANBRAVIA s.r.o., Matejem Cabrnochem, Pavlem Novotným Autoškola
Novotný, manželi Neischlovými, Josefem Kvapilem, Vojtěchem Píchou, Lenkou Pospíšilovou,
Jitkou Komendovou, manželi Trčkovými a Martinou Svatošovou, kteří přispěli na pořízení
nové jurty.

Všem dárcům a podporovatelům srdečně děkujeme.
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II.

Zpráva o hospodaření

Výkaz příjmu a výdajů za rok 2017
Příjmy

591 270 Kč

Služby celkem :

348 930

z toho:
LŠ Sluněnka
RC Zahrádka
Přím. tábory
Jiné

Příjmy nezahrnované do základu daně:

Výdaje

242 340

z toho:
Dotace ÚP
30 000
Dotace SMOl
5 000
Dotace Ol Kraje
104 340
Dotace Nadace Veolia 50 000
Dary fyz. osob
48 000
Půjčka
5 000

594 939 Kč

Nákup majetku – jurta
Provozní režie, materiál, služby
Mzdy
Soc.a zdr.pojištění
Dar ALMŠ

116 200
58 852
286 736
132 351
800

Příjmy
Výdaje

591 270
-594 939

Rozdíl

-3 669 Kč
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314 680
4 710
28 350
1 190

