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proč Chaloupky?
Chaloupky je místní označení pro nevel-

kou osadu ležící na Českomoravské vysočině 
mezi Třebíčí a Jihlavou. Obec se sice jmenuje 
Nová Brtnice, ale nikdo jí neřekne jinak než 
právě „Chaloupky“. Nedaleko obce postavil 
počátkem 19. století brtnický hrabě Collalto 
lesovnu pro správce svých okolních lesů.  
V lesovně Chaloupky od roku 1991 působilo 
stejnojmenné středisko ekologické výchovy 
nejdříve v nájmu, později v roce 1994 díky 
vstřícnosti Lesů České republiky, s.p. došlo  
k převodu lesovny na Český svaz ochránců 
přírody Kněžice.

poslání organizace
☺ Cílem chaloupeckého úsilí je zprostředko-

vat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost 
a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu 
prostředí, vůči sobě i druhým.

☺ Chaloupky naplňují své poslání prostřed-
nictvím terénních programů pro děti a mládež, 
publikační činností a školícími a vzdělávacími 
aktivitami pro ty, kteří mohou toto poselství 
předávat dále: učitelé, rodiče, členové nezisko-
vých organizací apod.

☺ Chaloupky staví své programy na výchově 
vlastní zkušeností, na praktické činnosti a na 
pobytu v přírodě.

Úspěchy v roce 2007 
☺ slavnostní otevření nově zrekonstruované 

rukodělné učebny na středisku Ostrůvek –  
1. únor 2007 

☺ uskutečnění a vyhodnocení 2. celostátního 
průzkumu o stavu školních zahrad 

☺ spuštění internetových stránek www.eko-
vysocina.cz 

☺ osázení zelené střechy na nové učebně na 
Ostrůvku

☺ vybudování nové venkovní pece a zaháje-
ní přestavby venkovní kuchyně a celé učebny 
v zahradě na Chaloupkách

☺ dokončení jezírka a začátek stavby pocitové 
stezky s jezevčí norou na zahradě na Ostrůvku

☺ závěrečná konference k ukončení česko-
německého projektu „Školní zahrady jako 
přírodní učebny v ČR a v Německu“ – Praha, 
MŠMT, 9. října 2007 

☺ vydání rozsáhlého manuálu „Učíme se 
v zahradě“ s problematikou školních zahrad 



Areál bývalé lesovny s atmosférou venkovského sídla se 
nachází na polosamotě v přírodním prostředí u lesa, neda-
leko rybníka. K budově přiléhá zahrada s venkovní učebnou 
s pecí a s „dětskou farmou“, kde na děti čeká kozel Matěj, 
ovce, slepice, kachny a další drobné domácí zvířectvo.

Areál prošel celkovou rekonstrukcí. Pro výuku a zázemí 
slouží nyní rukodělná a přírodovědná učebna, sál a pod-
krovní učebna, 2 velké ložnice pro 15 dětí, pokoj pro učitele, 
WC pro invalidy, 8 podkrovních pokojů s příslušenstvím 
pro ubytování dospělých a rodin, nová jídelna s vybavenou 
kuchyní, nové zázemí pro pracovníky, kotelna a dílna. Byla 
vybudována potřebná čistírna odpadních vod, nová studna 
a dešťová kanalizace. Středisko využívá pro vytápění tepelné 
čerpadlo a solární panely pro ohřev vody. 

Chaloupecké programy jsou připravovány v úzké spolu-
práci s Českým svazem ochránců přírody Kněžice, který je 
vlastníkem areálu Chaloupky.

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vzniklo v roce 
2002 jako odloučené pracoviště organizace Chaloupky 
o.p.s.

SEV Ostrůvek sídlí v budově bývalé mateřské školy 
na symbolickém ostrůvku tvořeném soutokem říček 
Balinky a Oslavy na okraji centra Velkého Meziříčí.

Zázemím jsou dvě původní učebny a nově zre-
konstruovaná rukodělná učebna z bývalé kuchyně 
mateřské školy. K budově patří i zahrada, která je 
postupně přetvářena na přírodní učebnu.

Chaloupky – středisko pro 
VzděláVání a VýChoVu V přírodě

středisko ekologiCké VýChoVy 
ostrůVek
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praCoViště



ekologiCké VýukoVé programy pro školy
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Pomáháme dětem objevovat jejich vztah k přírodě. Děti 
poznávají krásu přírody, složitost přírodních dějů a jejich 
propojenost. Programy jsou zaměřeny na praktické čin- 
nosti při pozorování, měření, zkoumání a objevování přírody  
přímo venku, v bezprostředním kontaktu s přírodou. 

Programy jsou přizpůsobeny tak, aby byly využitelné  
v rámci školních vzdělávacích programů, a to nejen pro prů-
řezové téma Environmentální výchova.

Jednodenní výukové programy

Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě
Připravujeme jednodenní ekologické výukové programy 

pro MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia a SŠ. Výuka probíhá buď 
zcela, nebo částečně venku v přírodě. Okolí střediska 
Chaloupky nabízí různá prostředí pro pozorování – lou-
ka, les, rybník, potok, zahrada, sad se včelínem, zvířecí 
farma. Nejvíce objednávanými programy jsou Máme 
rádi zvířata a Kdo nás hřeje, šatí a živí. 

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
Nabízíme programy pro mateřské, základní a střed- 

ní školy.  Mateřské školy si nejčastěji objednávaly 
program O Podzimáčkovi a O jeřabince Klemen-
týnce, nižší stupně škol Než si ukojíme krajíc 

chleba a Tajemství lesa a vyš-
ší stupně škol pak programy 
Proč nekouřit? a Co nepatří do 
koše. V předvánočním čase 
nabízíme speciální program 
Vánoce – čas rozjímání a před 
Velikonocemi program Veli-
konoce – svátky jara.

Díky nové učebně můžeme 
najednou učit až 60 dětí. K vý-
uce začíná sloužit i nově vy- 
budované jezírko na zahradě 
střediska. 

Jednodenní programy na Chaloupkách a na ostrůvku.
počty dětí 
1991–2007.



Pobytové programy probíhají ve středisku Chaloupky a na-
bízíme tři typy pobytových programů v návaznosti na roční 
období:

☺ Škola o přírodě (duben – září)
☺ Historie všedního dne (říjen – březen)
☺ Bílou stopou (zimní měsíce, kdy je dostatek sněhu)
V rámci týdenní pobytu je připraveno 30 hodin programu 

s možností doplňkových programů, které jsou zaměřené 
především na rukodělné činnosti s přírodními materiály. 

Z grafu je patrný téměř skokový nárůst počtu dětí na po-
bytových programech po celkové rekonstrukci Chaloupek 
v letech 2002–2004. Kapacita střediska pro pobyty se zdvojná-
sobila a mnohé školy toho využívají a pobytových programů 
se účastní dvě třídy najednou. To platí především od dubna 
do října.

ekologiCké pobytoVé programy pro školy
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ekologické pobytové programy pro školy / ii.
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Shrnutí
V roce 2007 byly připraveny tyto programy:
Jednodenní programy:  
Chaloupky, Kněžice: 80 programů pro 2.779 dětí. 
Ostrůvek, Velké Meziříčí: 186 programů pro 4.421 dětí
Celkem jednodenní: 266 programů pro 7.200 dětí 
Pobytové programy: 
Chaloupky, Kněžice: 44 pobytů v rozsahu 171 dnů pro 
1.118 dětí, které strávily ve středisku 4.353 pobytových dnů 
(děti*dny)
Celkem organizace v roce 2007 připravila 310 ekologických 
výukových programů pro 8.318 žáků a studentů, což před-
stavuje 11.553 pobytových dnů (dětí*dny). 
Při přepočtu na 365 dnů to znamená program pro 31,7 dětí 
každý den.
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akCe pro rodiny, děti a VeřeJnost

Pro širokou veřejnost každý rok připravujeme již tradiční 
oslavy Dne Země jak na Chaloupkách, tak na Ostrůvku.  
A na podzim na Chaloupkách Den stromů.

V roce 2007 jsme uspořádali tři letní tábory pro děti. Pro 
mladší děti to byly tábory „Akta XYZ“ a „Keltská osada“ na 
tábořišti v Čikově a pro starší děti proběhl lehce přírodověd-
ný a rukodělný tábor na Chaloupkách.

Pro rodiny s dětmi byly připraveny dvě víkendové akce – 
Než přijdou Velikonoce a Předvánoční rozjímání a letní tý-
denní tábor „Na královském dvoře“.

Ostrůvek dále pořádá řadu menších akcí pro veřejnost 
spojených s výlety do přírody – Za ptačím zpěvem, Cesta 
za kvákajícím bratrstvem, cyklovýlet či Evropská noc pro 
netopýry. Pravidelně jednou za měsíc probíhá na Ostrůvku 
cestopisná přednáška.

Čtveráček – přírodovědný oddíl pracuje na středisku 
Ostrůvek. Kromě pravidelných schůzek pořádají víken- 
dové akce. V roce 2007 bylo v kroužku vedeno 9 dětí.

Slunečnice – tvořivý klub pro dospělé se schází jednou 
za 14 dní ve středisku Ostrůvek. V průběhu roku se do 
činnosti klubu zapojilo celkem 33 členek všech věko-
vých kategorií. Aktivity vychází z tradičních řemesel  
a práce s přírodními materiály.

Shrnutí:
V roce 2007 jsme celkem připravili: 36 akcí v délce 
94 dnů pro 1.915 dětí a 3.221 dospělých, kteří při akcích 
strávili 5.565 pobytových dnů (účastníci*dny).



další VzděláVání 

Chaloupky o.p.s. je držitelem Akreditace pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků Č.j.: 20 323/2006–25. 
Další jednotlivé akce jsou samostatně akreditovány.

EnvirOnmEntální výCHOva
☺ Mezi námi zvířaty aneb Jak a proč v žácích probouzet 
správné chování a vztah k živým tvorům (23. března 2007) 
☺ Seznámení s ekologickými výukovými programy (29. 
srpna 2007)
☺ Seminář lesní pedagogiky pro učitelky MŠ (29.–30. srp- 
na 2007) – praktické aktivity z přírodního prostředí, 
lesa, zahrady i vodní plochy, které mohou být inspirací  
k tvorbě ŠVP, náměty a aktivity pro spolupráci s rodiči. 
☺ Úvodní seminář k projektu Expedice (31. srpna 2007)
☺ 7. Regionální setkání k ekologické výchově (4. listopadu 
2007) – setkání pedagogických pracovníků, pracovníků 
středisek ekologické výchovy a dalších aktérů EVVO s pod- 
titulem „Nejen rozumem, ale i srdcem“.

☺ Celostátní velká výměna zkušeností (Třešť, listopad 
2007) – na Chaloupkách probíhala ekovýchovná sekce 
tradičně největší vzdělávací akce pro vedoucí dětských 
kolektivů, oddílů, kroužků apod. 

☺8



☺9

pedagogiCkýCh                                            
praCoVníků 
a VeřeJnosti

OdBOrné ExkurzE
☺ Toulavý autobus aneb návštěva vybraných přírodních 

učeben (21.–23. září 2007) – pátý ročník putování po vy-
braných školních zahradách – přírodních učebnách.

rukOdělné ČinnOSti, léČivé Bylinky
☺ Víkend s bylinkami (15.–17. června 2007) – víkend za- 

měřený na zdraví těla i ducha. Výroba olejíčků a tink-
tur z léčivých rostlin. Lektory byli bylinkář Pavel Váňa  
a Ing. Vít Syrový, specialista v oblasti přídavných látek – 
Éček. Program doplněný cvičením jógy a cviky na ná-
pravu páteře.

☺ Víkend rukodělných činností (9. – 11. listopadu 2007) – 
práce s přírodním materiálem – výroba vitrážového 
šperku, panenky z kukuřičného šustí, smaltování ná-
ušnic, pletení ošatek, podzimní aranžmá a japonská 
knižní vazba.

Shrnutí:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků a veřej- 
nosti v roce 2007: 9 akcí v délce 16 dnů v rozsahu  
102 hodin pro 262 účastníků, kteří při akcích strávili 
553 pobytových dnů.
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proJekty

ŠkOlní zaHrady – PřírOdní uČEBny
☺ česko-německý projekt „Školní zahrady jako přírodní 

učebny v ČR a v Německu“
☺ „Pomoc seniorů při záchraně školních zahrad“
☺ Projekt „Upeč třeba chleba“ – výstavba venkovní pece 

na Chaloupkách
☺ „Učíme v zahradě a podle RVP“

mEzinárOdní PrOJEkty 
☺ „Podpora evnironmentálního vzdělávání ve školách 

na Vysočině – přenos zkušeností dolnorakouské sítě 
Ökolog“ 

☺ „Vzdělávací program pro mládež – příroda a životní 
prostředí v kraji Vysočina a v Dolním Rakousku“

dalŠí PrOJEkty
☺ „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vy-

sočina“
☺ „Kolik řečí umíš …“ – jazykové vzdělávání zaměst-

nanců
☺ „Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta veřejnosti, 

odborné veřejnosti a rodin“
☺ „Radost ze Dřeva“ – podpora práce se dřevem na pro-

gramech středisek Chaloupky a Ostrůvek.
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vEřEJná SBírka „PřírOda JE naŠí uČEBnOu“
Chaloupky o.p.s. vyhlásila veřejnou sbírku s názvem „Pří-

roda je naší učebnou“. Jejím účelem je rozvoj a vybavení  
areálů střediska Chaloupky a střediska Ostrůvek.

Ve středisku Chaloupky budujeme venkovní areál podle  
projektu Ingenieurbüro Natur und Bildung (Inženýrská  
kancelář pro přírodu a vzdělávání) z Drážďan. Vzniká zde 
ukázková „přírodní účebna“ a další úpravy okolí střediska.

Ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Me-
ziříčí postupně přebudováváme zahradu na víceúčelovou 
výukovou a hrací plochu. Také probíhá dovybavení interiéru 
střediska, především nově vybudované rukodělné učebny.

Krajský úřad kraje Vysočina osvědčuje konání sbírky,  
č.j. KUJI 52596/2006, OE 70/2006 Vo-2.

Sbírka trvá od července 2006 do července 2009.

k 31. 12. 2007 byly výnosy sbírky 96 tis. kč. na dokon-
čení jezírka a nákup materiálu pro hmatovou stezku ve 
středisku Ostrůvek jsme využili 12 tis kč. 

v roce 2008 bude dokončen amfiteátr ve středisku 
Chaloupky a budeme pokračovat v rozvoji zahrady na 
Ostrůvku.



publikační činnost

uČímE SE v zaHradě
Mgr. Květoslava Burešová a kolektiv autorů

Rozsáhlý manuál o problematice školních zahrad přináší 
uživatelům pohled do minulosti školních zahrad na čes-
kých školách, upozorňuje na palčivé skutečnosti odcizování 
dětí přírodě. Především však obsahuje spoustu praktických 
rad, jak zahradu založit, udržovat a jak ji s dětmi využívat 
ke vzdělávání a výchově. Více než osm desítek praktických 
aktivit rozepsaných krok za krokem spolu s nákresy a foto-
grafiemi usnadní pedagogům jejich práci a přinese radost 
z pobytu s dětmi venku. Aktivity jsou zařazeny do oborů  
a průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. Neméně důležitou součástí manuálu je 
i kapitola o bezpečnosti práce na zahradě a inspiraci jistě 
přinese galerie vzorových zahrad z celé republiky. Začleně-
ny jsou také zkušenosti se školními zahradami z Německa. 
Publikace je určena všem zájemcům o využívání školní za-
hrady jako přírodní učebny.
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média
Pravidelně informujeme pomocí tiskových zpráv o významných akcích 

tištěná i elektronická média.

tiŠtěná média
V roce 2007 jsme zaznamenali celkem 95 příspěvků v tištěných médiích 

o chaloupecké činnosti. Nejčastěji jsou zprávy otiskovány v Horáckých 
novinách, Deníku Vysočina a jeho jednotlivé mutace pro kraj Vysočina, 
Právo – Vysočina, MF Dnes – Vysočina a Jihlavské listy. Ze specializovaných 
periodik se jedná o Učitelské noviny, Bi-Che-Ze, Moderní vyučování, Literární 
noviny a další. 

ElEktrOniCká média
internet
Chaloupky provozují vlastní internetové stránky: www.chaloupky.cz
Tiskové zprávy a informace o činnosti posílá rovněž na regionální 

internetové servery, které v roce 2007 zveřejnily 75 příspěvků o Cha-
loupkách.

rádia
Zprávy o činnosti Chaloupek vysílaly rozhlasové stanice Český roz-

hlas Region, Rádio Blaník a Rádio Vysočina.
Při vyhledávání a archivaci článků a ohlasů spolupracujeme pro-

střednictvím výstřižkové služby s Knihovnou Matěje Josefa Sychry ze Žďáru 
nad Sázavou. 
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spolupráCe s Jinými organizaCemi
Sdružení středisek 
ekologické výchovy Pavučina
 
V roce 2007 se Chaloupky podílely na řešení a realizaci 

těchto projektů a zakázek sdružení Pavučina:
☺ Projekt „Metodika a realizace komplexní ekologické vý- 

chovy v regionech“ financovaný Ministerstvem školství, mlá- 
deže a tělovýchovy.

☺ Společný program Sdružení středisek ekologické výcho-
vy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody „Národní síť 
středisek ekologické výchovy“ financovaný Ministerstvem ži- 
votního prostředí.

☺ Projekt „Výukové programy o lese“ pro školy v rámci 
spolupráce s Lesy České republiky, s.p. a za jejich finanční 
podpory.

☺ Konzultace pro školy v oblasti začleňování environmen-
tální výchovy do Školních vzdělávacích programů

☺ Vzdělávací a informační podpora MŠ v naplňování 
environmentální oblasti Dítě a svět Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělá-
vání – oslovení MŠ a informační a metodická 
pomoc

www.pavucina-sev.cz
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Český svazu ochránců přírody – zO kněžice
Činnost Chaloupek o.p.s. velmi úzce souvisí se ZO ČSOP 

Kněžice, která je majitelem areálu střediska Chaloupky. Je-
jich činnosti se prolínají také při pořádání Dnů otevřených 
dveří, přírodovědných soutěžích či péči o chráněná území  
a přírodně cenné lokality.

koordinační uskupení nestátních 
neziskových organizací kraje vysočina
Chaloupky o.p.s. se zapojovaly do činnosti tohoto uskupe-

ní, které napomáhá všem neziskovým organizacím v kraji 
Vysočina.

www.kous.cz

maS Podhorácko o.p.s. 
Chaloupky jsou jedním ze zakládajících členů Místní Akční 

Skupiny Podhorácko o.p.s.
www.maspodhoracko.cz

Dále Chaloupky o.p.s. spolupracují s dalšími organizacemi 
na pořádání různých akcí – Dny Země v Jihlavě a v Třebíči, 
Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2007 apod. Areály 
středisek Chaloupky a Ostrůvek také poskytují zázemí pro 
jiné organizace a jejich aktivity.
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lidé kolem Chaloupek

Orgány OBECně PrOSPěŠné SPOlEČnOSti
Členům správní a dozorčí rady patří poděkování za jejich 

čas, energii, trpělivost a pomoc, kterou Chaloupkám věno-
vali nejenom při jednáních, ale při průběžné realizaci pro-
jektů a programů střediska.

SPrávní rada CHalOuPEk
Podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-

lečnostech je správní rada statutárním orgánem společnos-
ti - rozhoduje o zásadních otázkách, schvaluje základní 
dokumenty společnosti (změny statutu, výroční zprávu, 
rozpočet a roční uzávěrku), jmenuje ředitele pro řízení 
společnosti v rámci schválených plných mocí. Členství 
ve správní radě je dobrovolná činnost, členové nemohou 
být v pracovněprávním vztahu ke společnosti a nepří-
sluší jim za výkon funkce odměna. Funkční období je 
tříleté.

Správní rada organizace má složení:
ing. miroslava drobílková – koordinátorka programu, Na-
dace Partnerství
mgr. Pavel Holánek – učitel ZŠ, Velká Bíteš
ing. Petr rychtecký – doktorant MZLU Brno, Brno 
ing. Pavlína křivanová – Státní rostlinolékařská správa Tře-
bíč, předsedkyně správní rady
ing. viera Jedličková – programátorka, Praha
rndr. Jitka macháčková – učitelka SZŠ, JIhlava

dOzOrČí rada  
Dozorčí rada má funkci kontrolní v oblasti finanční i v ob-
lasti rozhodovací. Její členy jmenuje zakladatel společnosti – 
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice. Členství v do- 
zorčí radě je dobrovolná činnost, členové nemohou být v pra- 
covněprávním vztahu ke společnosti a nepřísluší jim za výkon 
funkce odměna, funkční období je tříleté.
dozorčí rada má složení:
rudolf dub – senior project manager, Prostějov
lenka appelová – ekonomka školského zařízení Lipka, Brno 
ing. Přemysl voborník – zástupce lesního správce, Lesní 
správa Znojmo, Lesy ČR
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PraCOvníCi StřEdiSka
K 31. 12. 2007 měly Chaloupky, o.p.s. celkem 21 zaměstnan-

ců s pracovními smlouvami v rozsahu 18,3 úvazku. Z toho 
bylo 9 pedagogických pracovníků s úvazkem 8,2. K tomu jed-
na pedagogická pracovnice na rodičovské dovolené.

PrOgramOví PraCOvníCi – PEdagOgiČtí Pra-
COvníCi: 
Pracoviště Chaloupky, kněžice:
rndr. Jozef zetěk: úvazek 1,0 – ředitel
mgr. květoslava Burešová: úvazek 0,8 – pedagog – metodolog
ing. martin kříž: úvazek 1,0 – programový ředitel střediska 
Chaloupky
rndr. iva Suchá: úvazek 1,0 – programová vedoucí
mgr. marie rajnošková: úvazek 1,0 – programová vedoucí
mgr. dana Starková: úvazek 1,0 – programová vedoucí
mgr. alena ruxová: na rodičovské dovolené – programová 
vedoucí

Pracoviště Ostrůvek, velké meziříčí:
mgr. Jana audy: úvazek 1,0 – programová vedoucí, vedoucí 
pracoviště Ostrůvek, Velké Meziříčí.
mgr. markéta navrátilová: úvazek: 1,0 – programová ve-
doucí
mgr. Eva Sedmíková: úvazek 1,0 (od 1. 9. 2007) – programová 
vedoucí

OStatní PraCOvníCi:  PrOvOz 
a adminiStrativa

ředitelství:
iveta vorlíčková, projektová pracovnice, úvazek 1,0
věra kudrnová, účetní, úvazek 1,0

Chaloupky:
ing. Jiří kvasnička, provozní vedoucí, úvazek 1,0 
romana Brychtová, provozář-recepční, úvazek 1,0 
Bohuslava Beránková, pokojská, úvazek 1,0
milada Jansová, uklízečka, úvazek 1,0
Pavla kejdová, kuchařka, úvazek 1,0
karel Brychta, správce a chovatel, úvazek 1,0
Jaroslava Škrdlová, programová asistentka, úvazek 0,5 

Ostrůvek:
Bohuslav navrátil, správce, úvazek 0,5
Helena Šoukalová, uklízečka, úvazek 0,5

lidé kolem Chaloupek
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zpráVa o hospodaření V roCe 2007
Chaloupky – obecně prospěšná společnost, o.p.s. účtuje v soustavě podvojného účetnictví.

rOzvaHa k 31. 12. 2007
aktiva v tis. kč k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Dlouhodobý majetek celkem 2.130 2.342
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.045 1.303
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.381 1.381
IV. Oprávky dlouhodobému majetku celkem  -296  -342
B. Krátkodobý majetek celkem 1.309 2.241
I. Zásoby celkem    230    730
II. Pohledávky celkem    313    552
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 592    659
IV. Jiná aktiva celkem    174    300
aktiva celkem 3.439 4.583

Pasiva v tis. kč k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Vlastní zdroje celkem 2.587 3.180
I. Jmění celkem 2.381 2.685
1. Vlastní jmění 1.105 1.203
2. Fondy 1.276 1.482
II. Výsledek hospodaření celkem    206    495
B. Cizí zdroje celkem    852 1.403
III. Krátkodobé závazky celkem    760    840
IV. Jiná pasiva celkem      92 …563
Pasiva celkem 3.439 4.583

výkaz ziSku a ztráty k 31. 12. 2007

a. náklady v tis. kč Činnosti: Hlavní vedlejší Celkem
I. Spotřebované nákupy celkem   2.312 280 2.592
 1. Spotřeba materiálu  2.060 130 2.190
 2. Spotřeba energie     252      13 265
 4. Prodané zboží         0 137 137
   II. Služby celkem  2.014 47 2.061
 5. Opravy a udržování     343        3 346
 6. Cestovné       98 0 98
 8. Ostatní služby  1.573      44 1.617
III. Osobní náklady celkem  4.660 4 4.664
 9. Mzdové náklady  3.420 4 3.424
 10. Zákonné sociální pojištění  1.108  1.108
 12. Zákonné sociální náklady  132  132

IV. Daně a poplatky celkem        2         2
V. Ostatní náklady celkem  66  66
VI. Odpisy, prodej maj., tvorba rezerva opr. pol. celkem 46  46
náklady celkem  9.100    331 9.431

B. výnosy v tis. kč Činnosti: Hlavní vedlejší Celkem
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  4.242    786 5.028
 1. Tržby za vlastní výrobky     124     124
 2. Tržby z prodeje služeb  4.188    505 4.623
 3. Tržby z prodeje zboží        281    281
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob   387     387
III. Aktivace celkem  3  3
IV. Ostatní výnosy celkem          22      54      76
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezev,…     65       65
VI. Přijaté příspěvky celkem       528     528
VII. Provozní dotace celkem  3.923  3.923
výnosy celkem  9.170 840 10.010

C. výsledek hospodaření před zdaněním    70     509    579
Daň z příjmu      26       58      84

d. výsledek hospodaření po zdanění        44     451    495

výnosy 2007 podle zdrojů:
výnosy z vlastní činnosti 5 555 221 55 %
dotace veřejné správy 3 922 719 45 %
Krajský úřad kraje Vysočina –školská dotace 2 868 000
kraj Vysočina (vč. Fondu Vysočiny) 114 940
MŠMT  320 018
MŽP  124 768
Interreg IIIA – Fond malých projektů 259 915
Město Velké Meziříčí 12 964
Úřady práce 222 114
dary a nadační příspěvky: 528 001 5 %
Nadace ROS 265 573
Česko-německý fond budoucnosti 74 950
Nadace Dřevo pro život 63 000
Nadace OSF 16 596
Drobné dary, veřejná sbírka 107 882
další příjmy 4 086 0 %
Celkem  10 010 027

Účetní závěrka za rok 2007 byla ověřena auditorskou společností Weida, s.r.o. 
s výrokem bez výhrad.



podporuJí nás

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo životního prostředí; Krajský úřad kraje Vysočina; Fond Vysočiny; Město Velké 
Meziříčí; Nadace Dřevo pro život; Nadace České spořitelny a Open Society Fund Praha; Česko-německý fond budoucnosti; Mikroregion Velko-
meziříčsko – Bítešsko; MAS MOST Vysočiny; NESsT Venture Fund portfolio, Maďarsko; DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Německo; 
Program Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti; Nadace Partnerství, Brno; Nadace Zdraví pro Moravu; Úřad práce v Třebíči, Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou; 
Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody „Národní síť středisek ekologické výcho-
vy“ financovaný Ministerstvem životního prostředí; Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina v rámci projektu ”Metodika a realizace 

komplexní ekologické výchovy v regionech” financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; Společný program Sdružení středisek 
ekologické výchovy Pavučina a Lesů České republiky, s.p. na podporu výukových programů o lese; Společný program Sdružení středisek ekolo-
gické výchovy Pavučina a Nadace na ochranu zvířat na podporu výukových programů a seminářů o ochraně zvířat; Lesy České republiky, s.p.; 

Dispoziční fond programu INTERREG IIIA

poděkoVání

Romana Cermanová; Eva a Michal Koudelíkovi; Luboš Mansfeld; Jitka Nechvátalová; Petra Krejčí; Jana Zeťková; Pavla Švecová; Ingenieur-
büro Natur und Bildung, Drážďany; Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina; Sdružení Rezekvítek, Brno; Lipka – školské zařízení pro 

environmentální vzdělávání, Brno; Reklamní agentura Yashica s.r.o.; Kapucín – Repro, s.r.o., Třebíč; Textil Kafka, Třebíč; Vodárna Heraltice; ŠJ 
Kněžice; Pošta Okříšky; Falco computer s.r.o., Velké Meziříčí; Trifoil – Karel Novotný, Jihlava; Lesy ČR – LS Telč; view ART Brno; Ing. Mária 
Necidová; ZVOZD Opatov; ZD Okříšky; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště – Strnady; Český svaz ochránců přírody 

Jihlava; ITK INTERIÉRY – NÁBYTEK,Velké Meziříčí; Gremis, s.r.o., Velké Meziříčí; VIEW ART, Brno; Firma FAGUS – nábytek, Předín; 
Středisko ekologické výchovy Mravenec, Pelhřimov; Sdružení Krajina, Počítky; 

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili veřejnou sbírku „Příroda je naší učebnou“.
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Výroční zpráva za rok 2007; Chaloupky o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání; 
Kněžice 109, 675 21 Okříšky; tel. 568 870 434, e-mail: info@chaloupky.cz; www.chaloupky.cz;  

foto: archiv Chaloupek; Tištěno na recyklovaném papíře


