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Výroční zpráva byla zpracována v rozsahu dle Vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. ze dne 27.
prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy.
Základní údaje o školském zařízení:
Název:
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Sídlo:
Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky
IČ:
2555 7475
Identifikátor práv. osoby: 600 030 784
Zřizovatel:
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice
Vedení školy:
RNDr. Jozef Zetěk, ředitel
Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D., předsedkyně správní rady
Druh/typ šk.zařízení: dům dětí a mládeže
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Kněžice 109, 675 21 Okříšky
2. Ostrůvek 2/288, 594 01 Velké Meziříčí
Adresa pro dálkový přístup: www.chaloupky.cz, info@chaloupky.cz
Telefon, e-mail:
567 216 881, info@chaloupky.cz
Školská rada:
Nebyla zřízena.

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

|Stránka |3

1. Charakteristika organizace Chaloupky o.p.s.
Proč Chaloupky?
Chaloupky je místní označení pro nevelkou 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 obecně prospěšné společnosti Chaloupky:

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku,
krásu, křehkost, a posilujeme takové znalosti, dovednosti a postoje,
které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky
odpovědnému jednání a udržitelnému životu.

PRACOVIŠTĚ
Kněžice, Chaloupky

Areál bývalé lesovny s atmosférou venkovského sídla se nachází na polosamotě v přírodním
prostředí. K budově přiléhá zahrada a „dětská farma".
Pro vzdělávání dětí i dospělých slouží 4 tematicky laděné učebny, ubytovací kapacita je 45
žáků. V nové budově se nachází jídelna s vybavenou kuchyní. Středisko vyžívá pro vytápění
tepelné čerpadlo a solární panely pro ohřev vody. Areál má vlastní studnu a biologickou
čistírnu odpadních vod. Pro výuku venku slouží na zahradě krytá venkovní kuchyně
s hliněnou pecí, altán, zahrada se skleníkem, amfiteátr, malý rybníček, meteorologická
stanice, louka, ohniště a hřiště.
Ing. Martin Kříž, vedoucí pracoviště
Kněžice 109, 675 21 Okříšky
tel. 568 879 434, tel. a fax. 568 870 359, e-mail: chaloupky@chaloupky.cz
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Velké Meziříčí, Ostrůvek

Pracoviště ve Velkém Meziříčí vzniklo v roce 2002 jako odloučené pracoviště organizace
Chaloupky o.p.s.
Středisko ekologické výchovy sídlí v budově bývalé mateřské školy na symbolickém ostrůvku
tvořeném soutokem říček Balinky a Oslavy na okraji centra Velkého Meziříčí.
K výuce slouží dvě původní a nově zrekonstruovaná rukodělná učebna z bývalé kuchyně
mateřské školy. K budově patří i zahrada, na které se nachází jezírko, hmatová stezka,
ohniště, kompost, bylinkové záhony, pískoviště a dřevné herní prvky.
Mgr. Jana Audy, vedoucí pracoviště
ul. Ostrůvek 2/288, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 522 831, e-mail: ostruvek@chaloupky.cz

Brtnice, projektové pracoviště
Vedení organizace a projektové oddělení sídlí v pronajatých kancelářích v Brtnici.
Brtnické pracovišti nabízí programy pro učitele, ať už specializační studium nebo poradenství
v oblasti školních zahrad a komunitních škol.
Pracoviště realizuje také několik projektů - Příroda Vysočiny je naší učebnou, Semínka EVVO
pro Vysočinu, Přírodní zahrady bez hranic, Příroda do parků zahrad a krajiny, MRKVIČKA podpora ekologické výchovy do mateřských škol kraje Vysočina.
Dále v Brtnici organizujeme akce pro veřejnost a poskytujeme poradenství k přírodním
zahradám.
Bc. Jan Burda, vedoucí pracoviště
Široká 378, 588 32 Brtnice
tel. 567 216 881, 567 211 467, e-mail:brtnice@chaloupky.cz

Připravovaná pracoviště s pilotně ověřovanými programy
V rámci realizovaného projektu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a v rámci
spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi od listopadu 2009 jsou připravována nová
pracoviště Chaloupek o.p.s. a to:

Horní Krupá
Pracoviště připravujeme ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou v Horní Krupé.
Pracoviště v Horní Krupé sídlí v prostorách Krupské školy. Probíhá celková rekonstrukce
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učebny Krupské školy. V blízkosti Krupské školy
vede poznávací stezka „ZA HUMNY“.
Od roku 2010 probíhají pilotní výukové
programy pro školy. Vzniká nabídka výukových
programů pro 1. a 2. stupeň ZŠ v rámci projektu
OP VK Semínka environmentálního vzdělávání
pro Vysočinu. Od roku 2010 pracoviště pořádá
také první akce pro veřejnost, jako jsou
výpravy za poznáním přírody, rukodělné
aktivity, Den Země a pod.
Na rekonstrukci učebny a na péči o poznávací stezku Za humny se podílí celá řada
dobrovolníků z řad veřejnosti, mládeže ze SEM Slunečnice.
Mgr. Iva Kopecká, pověřená přípravou pracoviště
Horní Krupá 39, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 734 416 343, email:krupa@chaloupky.cz

Krátká, budoucí Dům přírody Žďárských vrchů
Pracoviště připravujeme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR.
Terénní pracoviště využívá zázemí památkově chráněného statku ve
vesnické památkové rezervaci.
Ve školním roce 2010/11 bylo vytvořeno a pilotně odzkoušeno 11
převážně terénních výukových programů pro 1. i 2. stupeň ZŠ. V
průběhu roku 2010 byl zpracován a připraven projekt rekonstrukce
na návštěvnické centrum – Dům přírody Žďárských vrchů.
Mgr. Marie Rajnošková, pověřená přípravou pracvoiště
Krátká 2, p. Sněžné
tel. 774 512 790, e-mail: kratka@chaloupky.cz

Úspěchy organizace ve školním roce 2010/2011


Podařilo se nám nastartovat rozvoj sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou
výchovu a v listopadu jsme začali s realizací již čtvrtého projektu z OP VK (osa 1.3) s
názvem „Mrkvička – podpora ekologické výchovy do mateřských škol kraje Vysočina“.



Semináře „Učíme v přírodě“ rozvíjí DVPP pro učitele druhých stupňů ZŠ a SŠ.
Semináře nejsou zaměřeny jen na odborné téma, ale vždy je doprovází i metodická
část.



Přednášíme na dalším vzdělávání u jiných organizací (SSŠ Brno, Město Příbram...).



Vyměnili jsme okna a dveře ve staré budově na pracovišti Kněžice – středisko
Chaloupky.



Získali jsme ocenění z Kraje Vysočina v rámci vyhlašované soutěže Skutek roku 2010,
ředitel Jozef Zetěk za dosavadní přínos v oblasti envinmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty a ve spolupráci sežáky SŠOS Jihlava - přírodovědného Lycea jsme učili o
obnovitelných zdrojích energie v rámci programů na Chaloupkách.
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Zahájili jsme česko-rakouský projekt ACT WELLL!. Projekt přinese rozšíření zázemí pro
vzdělávací programy na všech chaloupeckých pracovištích a spolupráci s našimi
partnery, kterými jsou Umweltbildung Wien a Lipka Brno.



Zapojili jsme se do realizace dvou projektů z programu Grundtvig, které nám
pomohly s rozšířením mezinárodní spolupráce na poli environmentální výchovy a
vzdělávání dospělých.



V rámci projektu Přírodní zahrady jsme dne 19. května 2011 udělili plakety Přírodní
zahrada a Ukázková přírodní zahrada, na Vysočině se první ukázkovou stala školní
přírodní zahrada v Myslibořicích.



V průběhu roku jsme začali práce na novém grafickém manuálu Chaloupek. Jejich
výsledkem je nové logo celé organizace a nový vizuální styl, který se postupně začíná
využívat na veškerých materiálech.



Pracoviště v Brtnici začalo úspěšně organizovat akce pro místní veřejnost. Mezi
úspěšné akce v tomto školním roce patřilo například soutěžní odpoledne „Hrátky
zpátky do přírody“ nebo přírodovědné vycházky „Poklona lesům“ a „Za ptačím
zpěvem“



Pracoviště Ostrůvek připravilo pro děti z dětských domovů program „Zvířata, kterých
se nemusíte bát“ a exkurze do terénu za obojživelníky i netopýry. Tyto akce podpořila
Nadace Altego.

2. Ekologické výukové programy a projekty pro školy
Programy jsou přizpůsobeny tak, aby byly využitelné v rámci školních vzdělávacích
programů, a to nejen pro průřezové téma Environmentální výchova.

Kněžice, Chaloupky
Pracoviště Kněžice nabízí kromě jednodenních také pobytové programy.

JEDNODENNÍ PROGRAMY
Programy pro I. stupeň ZŠ a MŠ
o Hmyzí stezka (pro MŠ, 1., 2. tř. ZŠ)
o Máme rádi zvířata (i pro MŠ)
o Vstávej semínko, holala
o Kdo nás hřeje, šatí a živí?
o Den ve včelíně
o Malé setkání s velkým lesem
o Žijeme na Vysočině
o Dědictví našich předků
o Hmyzí hotel
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Pro II. Stupeň ZŠ a pro SŠ
Základní ekosystémy – rybník, potok, les, louka a pole
o Co se děje v trávě – program o louce, poli, pastvině
o Pod dubem, za dubem – les očima lesníka i biologa
Máme rádi zvířata
o Hmyzí hotel
o Ze života hmyzu

Máme rádi rostliny
Tajemství bylin

Tradice a práce
o Upeč třeba chleba
o Zlaté rouno
o Dědictví našich předků

Za památkami Vysočiny
Dobrodružství v úzkých uličkách (Třebíč)
Malé Hradčany (Brtnice)

Globální výchova a trvale udržitelný rozvoj
o Hvězda nad hypermarketem
o Nejsme na zemi sami
o Země plná obilí
Vědy o zemi
o Medardova kápě
o Zpět k pramenům
o Krajina naší vlasti
Terénní programy
o Orientační běh – Gde Právě Su?
o Údolí Brtnice
o Pomáháme přírodě
o Pouští a pralesem – program v rámci projektu Za Natúrou na túru

Programy na míru – dle požadavků školy.

POBYTOVÉ PROGRAMY
Středisko Chaloupky nabízí tři typy pobytových programů v návaznosti na roční období.
V rámci týdenní pobytu je připraveno 30 hodin programu s možností doplňkových programů.
ŠKOLA O PŘÍRODĚ (duben – září)
Týden zaměřený na praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé v jarních a
letních měsících. Čas kdy kvetou louky, hnízdí ptáci, rodí se mláďata a venku je krásně.
Biotopy les, rybník a louka nejen z pohledu ekologa a přírodovědce, ale i zemědělce a
lesníka. Celý týden provází oblastmi člověk a jeho svět, člověk a příroda i svět práce spolu s
environmentální výchovou.
Program týdne - seznamovací a zeměpisné pondělí, lesní a pracovní úterý, středa na louce a
u rybníka, výzkumný čtvrtek, pátek den pátý – konferenční.
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HISTORIE VŠEDNÍHO DNE (říjen – březen)
Program je určen zejména pro brzké jarní, podzimní a zimní měsíce, kdy přírodu často nelze
pozorovat jinak, než za oknem. Rostliny jsou odkvetlé a drobní živočichové ve stádiích vajíček
a kukel. Účastníci si zatopí v kamnech a projdou se historií běžného života na českém
venkově. Před Vánocemi a Velikonocemi je program mírně upraven, aby neopomněl tradice
těchto svátků.
Program týdne - pondělí o krajině, zemědělné úterý, středa zaměřená na energii a dopravu,
čtvrtek a materiál, velký výstavní pátek.
Doplňkové programy pro pobytové týdny: malování na kameny, malování na hedvábí,
malování na sklo, výroba ručního papíru, drátování, odlévání svíček, velikonoční a vánoční
dekorace, velikonoční a vánoční zvyky, vyřezávání z překližky, drhání, plstění, pečení
grahamových chlebíků, mléčné výrobky.

Velké Meziříčí, Ostrůvek
Jednodenní programy pro mateřské, základní a střední školy. Délka programu 90 - 180
minut.
Nabídka programů:
o o ročních obdobích (Když jaro zaťuká, O Podzimáčkovi, Co se děje v zimě)
o o zvířatech (Mravenečkové, Jak si housenka pletla kabátek, Jak štěňátko dostalo chuť
na med, Stateček, Včely a ti druzí, Ze života včel, Ptákoviny…)
o o rostlinách (O jeřabince Klementýnce, Jak Krtek uzdravil myšku, Léčivé rostliny, Jak
rostliny dobývají svět)
o o lese (O posledním žaludu, Lesní schovávanky, Pojďte s námi do lesa, Mezi stromy,
V království stromů)
o o vodě (Voda život v ní, Život v rybníce, Vodní svět)
o o starých řemeslech a tradičních svátcích (Než si oblékneme šaty, Než si ukrojíme
krajíc chleba, Než si nabereme vodu ze džbánu, Zvířata a lidé, Rostliny a lidé, Vánoce,
Velikonoce, Cesta za papírem…)
o terénní programy (Lesní schovávanky, Život v rybníce, Rozkvetlá louka, Poznej naše
město, Hrátky s lesem)
o programy o zdravém životním stylu (Kouzelné bylinky, Proč nekouřit?)
o o přírodě ČR (Křížem krážem naší vlastí, Když se řekne Česká republika, Přírodou
České republiky)
o o člověku a jeho vlivu na životním prostředí (O princezně Lesněnce, Drak Žambouřák,
Obchod bez odpadů, Co nepatří do koše,
Společný svět, Fish banks, Ekospotřebitel,
Příklad recyklace: vlastnoruční výroba
papíru)
o programy na míru dle přání školy.
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Horní Krupá
Jednodenní programy především pro základní školy připravované a pilotované v rámci
projektu OP VK „Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu“. Délka programu je
120 – 180 minut.
o Čichám, čichám člověčinu
o Stromy, staří velikáni
o Život ve vodě
o Živá a mrtvá voda
o Bude zima, bude mráz
o Ochutnejte vánočního kubu
o Zimní přírodou
o Dědictví příštím generacím – papírování
o Zdravý život
o Luční krásky a babice
o Programy na míru

Krátká, Žďárské vrchy
Jednodenní programy pro základní a střední školy připravované a pilotované v rámci
projektu OP VK „Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu“ a realizace terénních
programů
o Co tu roste I
o Co tu roste II
o Kdo se bojí vodou jít
o Lovci pokladů
o Novoměstská petrachtace
o Stromy, stromky, stromečky
o Ten vánoční čas
o Z Krátké pod Drátník po stopách našich předků
o Za posledním vlkem
o Výprava na Drátenickou skálu
o Seznamte se: rašelina - program v rámci projektu „Za Natúrou na túru“.
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SHRNUTÍ:
Ve školním roce 2010/11 byly připraveny tyto programy:
Jednodenní programy:
Chaloupky, Kněžice
111 programů pro 3.484 dětí
Ostrůvek, Velké Meziříčí
286 programů pro 7.211 dětí
Horní Krupá
46 programů pro 1.029 dětí
Krátká
29 programů pro 697 dětí
Brtnice
10 programů pro 197 dětí
Pobytové programy:
Chaloupky, Kněžice
31 pobytových program v rozsahu 140 dnů pro 1.045
dětí, které strávily ve středisku 4.775 pobytových dnů
(děti*dny)
Celkem organizace ve školním roce 2010/11 připravila 513 programů pro 13.663 žáků,
což představuje 17.393 pobytových dnů (děti*dny).

Výukové programy v letech 1991 - 2010

Poznámka:
Pobytový den: dává přehled o vícedenních programech, je výsledkem násobení počtu účastníků a délky
trvání dané jednotlivé akce (děti*dny).
Programový den: den, který byl ve středisku Chaloupky věnován jednotlivým programům pro děti.
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PROJEKTY PRO ŠKOLY
Školní projekty v rámci OP VK projektu „Semínka environmentálního vzdělávání pro
Vysočinu“:
Příroda živá neživá - obdobně jako školní projekt Obklopeni přírodou. Nyní zaměřen na
geologii a odpady. Do projektu bylo v roce 2010 zapojeno 20 škol, 519 žáků.
Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina - projekt zaměřený na SŠ v kraji Vysočina. Bylo
připraveno 10 panelů výstavy s tématem ochrany přírody na Vysočině s doprovodným
výukovým programem a závěrečným kvízem. Do projektu bylo v roce 2011 zapojeno 7 škol,
694 žáků.
„Škola pro udržitelný život“ – společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické
výchovy a etiky Rýchory – SEVER přibližuje teoretický koncept udržitelného rozvoje žákům,
učitelům a dalším občanům obce. Pomáhá realizovat konkrétní, školami iniciované projekty
s konkrétními výstupy. Generálním partnerem programu je automobilka TOYOTA.
www.skolaprozivot.cz Ve školním roce 2010/2011byly v Kraji Vysočina do programu
zapojeny ZŠ T.G.Masaryka Moravské Budějovice, ZŠ Velká Bíteš a ZŠ Bobrová.
“Ekoškola” - mezinárodní program, který v ČR koordinuje Sdružení Tereza, v Kraji Vysočina
Chaloupky o.p.s. Školy v rámci něj zakládají celoškolní pracovní tým, analyzují ekologický stav
školy a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit, učí se o environmentálních tématech
a usilují o zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Školy, která splní kritéria,
získávají mezinárodní titul Ekoškola. www.ekoskola.cz
„Na zelenou“ - zelenou je dopravní program vyhlašovaný Nadací Partnertsví. Chaloupky
o.p.s. jsou konzultantem projektů škol v Kraji Vysočina. Projekty se zabývají podporou
mobility šetrné k životnímu prostředí. Žáci a dospělí navrhují, jak zvýšit dopravní bezpečnost
v okolí školy a vymýšlejí tzv. školní plán mobility - strategický dokument podporující
bezpečnou, zdravou a udržitelnou mobilitu. V roce 2011 získala finanční podporu svého
projektu ZŠ a MŠ Kamenice u Jihlavy.
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3. Mimoškolní činnost pro děti, akce pro rodiny a veřejnost
Mimo programy pro školství (ekologické výukové programy pro školy a další vzdělávání
pedagogických pracovníků) organizace připravuje i řadu programů pro širokou veřejnost s
důrazem na rodinu - na rodiče a děti. Programy pro děti, rodiny a veřejnost jsou zaměřeny
především na prožitek a tím na utváření kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí a
k pobytu v přírodě zejména u nejmenších dětí. Zájemci o odbornější témata a podrobnější
poznávání přírody se také účastnili akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, které jsou otevřeny pro zástupce široké veřejnosti.

Kněžice, Chaloupky
Letní přírodovědné tábory pro děti
V roce 2011 proběhly dva letní tábory pro děti ve věku od
7 do 15 let ve stanech s podsadou:
 Kavkazské hry (7. – 14. 8. 2011) – česko-arménský
mezinárodní dětský tábor
 Pod Žižkovým velením (14. – 21. 8. 2011) – další z
řady experimentálně archeologicky zaměřených
táborů Chaloupek, tentokrát do období husitských
válek.

Akce pro veřejnost





Den stromů – den nábytku na Chaloupkách (10. 10. 2010): oslava svátků stromů,
podzimu a barev se zaměřením na dřevěný nábytek a další doplňky ze dřeva.
Chaloupecké kufrování (26. 12. 2010): zimní orientační běhání v okolí Chaloupek od
malých po otrlé sportovce.
Den Země na Chaloupkách (17. 4. 2011): Den otevřených dveří ve středisku, tentokráte
se zaměřením na tradice a zahradu.
Víkend nejen s bylinkami (3. – 5. 6. 2011): víkend zaměřený nejen na využití a zpracování
bylinek, ale také na duševní pohodu.

Letní a víkendové akce pro rodiny s dětmi






Předvánoční rozjímání (3. – 5. 12. 2010): zastavení v předvánočním shonu, připomenutí
si lidových zvyků spojených s Adventem a Vánocemi.
Než přijdou velikonoce pro rodiče a děti (9. – 10. 4. 2011): víkend plný velikonoční
atmosféry, výroba pomlázek, zdobení vajec různými technikami, zdobení perníčků,
vynášení Morany a velikonoční průvod.
Pojďme ven - tábor pro rodiče a děti (1. – 5. 7. 2011): tábor na Chaloupkách pro rodiny i
s těmi nejmenšími dětmi s přírodovědnou a rukodělnou tématikou.
Hrátky s létem – tábor pro rodiče a děti (6. – 10. 7. 2011) – pro velký zájem druhý běh
letního tábora pro rodiny
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Přírodovědný kroužek
Dětský přírodovědný kroužek pracuje pod hlavičkou Chaloupek v Okříškách. Celkem měl ve
školním roce 2010/2011 10 členů, vedoucím je Iva Suchá. Proběhlo celkem 44 schůzek a 3
dvoudenní akce – Den stromů, Než přijde jaro, Den Země.

Chaloupecký Ekoklub
Na jaře 2009 začal pracovat neformální Chaloupecký Ekoklub pro středoškoláky a
vysokoškoláky z Vysočiny. V rámci činnosti členům nabízíme Exkurze do přírodně cenných
území na Vysočině i po celé ČR, rukodělné víkendy, získání řady praktických znalostí
z ochrany přírody, brigády pro přírodu, pomoc se SOČ, půjčování odborné literatury, zajištění
stáží v zahraničí.

Zázemí pro organizace dětí a mládeže
Středisko Chaloupky rovněž poskytlo zázemí pro víkendové akce a programy dětských oddílů
a kroužků, různých neziskových organizací, pěveckých sborů apod.

Velké Meziříčí, Ostrůvek
Jednodenní akce, výstavy















Evropská noc s netopýry (3. 9. 2010): tradiční večerní a noční akce spojená s přednáškou,
promítáním fotografií a ukázkou odchytu netopýrů.
Cesta za pokladem admirála Jeronýma (15. – 30. 9. 2010): kvíz pro žáky základních škol.
Cyklistický výlet Za krásami Velkomeziříčska (18. 9. 2010): tentokrát do Balinského a
Nesměřského údolí.
Den zdraví (23. 9. 2010): již tradiční akce zaměřená na zdravý životní styl.
Tváří tvář plazům, pavoukům a hmyzu (1. – 3. 10. 2010) – teraristická výstava
s doprovodným programem
Cesta do podzemí – přednáška (14. 10. 2010): beseda s Vlastislavem Káňou věnovaná
především Moravskému krasu
Cesta do podzemí (23. 10. 2010): exkurze do Moravského krasu pro zdatnější jedince do
běžně nepřístupné Býčí jeskyně i na další místa Moravského krasu.
Po stopách velkých šelem (11. 11. 2010): s Michalem Bojdou mohli účastníci zažít
atmosféru pravé karpatské divočiny.
Příroda kolem nás (25. 11. 2010): aneb poznáváme přírodu všemi smysli
Vánoční výstava v klubu Jupiter (13. – 14. 12. 2010): výstava vánočních dekorací
z přírodních materiálů spojená s rukodělnou dílnou.
Soví noc (11. 3. 2011): vyprávění Pavla Koubka o životě, příčinách ohrožení a možnostech
ochrany našich sov doplněné promítáním diapozitivů a noční vycházkou do přírody.
Velikonoční výstava a dílny (12. – 13. 4. 2011): rukodělná dílna pro návštěvníky.
Den Země (17. 4. 2011): Balinským údolím
z Velkého Meziříčí až do obce Baliny, aktivity
zaměřené na téma LES.
Za ptačím zpěvem (1. 5. 2011): a zpět do
Velkého Meziříčí. Povídání o ptácích,
pozorování a určování ptáků.
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Cesta za kvákajícím bratrstvem (6. 5. 2011): přednáška a výprava do terénu za
obojživelníky.
Cestopisné přednášky na Ostrůvku: celkem 6 přednášek zavedlo účastníky do Itálie,
Burgund, na Korsiku, do Černé Hory, Estonska, nebo až k mysu Dobré naděje.

Rukodělný kurz pro dospělé
Na středisku Ostrůvek pracoval v prosinci, lednu a únoru volnočasový rukodělný kurz pro
dospělé. Proběhlo celkem 6 setkání celkem pro 27 účastníků.

Krátká, Žďárské vrchy



Než přijde Štědrý večer (18. 12. 2010): rukodělná sobota pro děti i dospělé
Krátecké kufrování (30. 12. 2010): malý orientační běh pro začátečníky i pokročilé

Horní Krupá
Akce na pracovišti v Horní Krupé probíhají společně se SEM Slunečnice při ČCE v Horní Krupé.
 Drakiáda (1. 10. 2010): rodinné odpoledne s pouštěním draků zakončené loutkovou
pohádkou.
 Den stromů (9. 10. 2010): oslava svátku stromů s poznáváním přírody
 Adventní dílna (26. 11. a 10. 12. 2010) - postavičky z kukuřičného šustí, slámování,
plstění andělíčků a jednoduchých ozdob z ovčí vlny, dřevěné ozdoby
 Za sovím houkáním (25. 3. 2011): jarní procházka večerní přírodou a poslouchání sovího
houkání.
 Den Země (17. 4. 2011): Den otevřených dveří na středisku pro děti, dospělé
i celé rodiny s podtitulem „Devatero řemesel“.
 Botanický cyklovýlet (15. 5. 2011): návštěva rozkvetlých luk v okolí Horní Krupé.

Brtnice,





Poklona lesům (12. 2. 2011): beseda spojená s vycházkou
do lesů v okolí Brtnice
Za ptačím zpěvem (2. 4. 2011): vycházka do okolí Brtnice s
ornitologem
Jak na zahradu v souladu s přírodou (10. 5. 2011):
teoreticko-pracovní setkání k tématu přírodních zahrad.
Big Jump (10. 7. 2011): akce k Mezinárodnímu dni řek –
návrat ke koupání se v přírodě.

Ostatní



Kulatý stůl k EVVO v kraji Vysočina (20. 10. 2010): setkání představitelů Kraje Vysočina
se zástupci NNO působících v oblasti EVVO.
Přírodní zahrady – slavnostní předávání plaket (19. 5. 2011): první předávání plaket
Přírodní zahrada a Ukázková přírodní zahrada v kraji Vysočina.
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Výroční Chaloupecký ples k 20-ti letům trvání organizace (12. 3. 2011) proběhl v kulturním
domě v Brtnici. Při té příležitosti byla vydána publikace „20 let Chaloupek“, která mapuje
historii organizace.

Spolupořádání a prezentace na jiných akcích




Přírodovědné soutěže - Chaloupky o.p.s. spoluprácí s Českých svazem ochránců přírody
Kněžice při pořádání místního a krajského kola přírodovědné soutěže pro žáky základních
škol „Zelená stezka – Zlatý list“. Metodicky a odborně zaštiťují krajské kolo soutěže pro
středoškoláky „Ekologická olympiáda“.
Farmářské trhy – Chaloupky o.p.s. prezentovali svoji činnost na Farmářských trzích
v Brtnici a v Havlíčkově Brodě.

SHRNUTÍ:
Ve školním roce 2010/2011 bylo připraveno v rámci mimoškolní činnosti pro děti, rodiny
s dětmi a veřejnost: 44 akcí v délce 96 dnů pro 1559 dětí a 2270 dospělých.

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání
dospělých
Chaloupky připravují programy pro učitele, odborné pracovníky a pro další zájemce o přírodu
či tradiční řemeslné techniky. Akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou
tak doplňovány lidmi mimo školství, což vede k lepšímu vzájemnému poznání,
k výměně názorů a pohledů zevnitř i zvnějšku na to, jak školství funguje. Doufáme, že
setkávání učitelů, odborné veřejnosti i rodičů v rámci akcí přispívá k tomu, aby se školství
stalo věcí veřejnou.
Cílem vzdělávacích akcí je prohloubit odborné znalosti, představovat krásy přírody, ukázat
širší souvislosti životního prostředí a života člověka a nabídnout praktické návody, náměty a
postupy pro realizaci ekologické výchovy ve škole. Středisko Chaloupky získalo první
Osvědčení MŠMT o způsobilosti vzdělávacího zařízení v oblasti DVPP již v květnu 1996.
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání je držitelem akreditace
MŠMT Č.j.: 20 323/2006-25.

Kněžice, Chaloupky
Učíme v přírodě



Geovíkend (15. – 17. 10. 2010): geologie a geomorfologie Vysočiny, tvorba geologické
mapy apod., spojené s terénní exkurzí po Vysočině
Meteovíkend (10. 12. 12. 2010): základy meteorologie a klimatologie, čistota ovzduší a
jeho měření, hrátky s atmosférou apod., včetně metodických podkladů.
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Seminář GIS (4. – 6. 3. 2011): tvorba jednoduchých map, mapování okolí školy, práce
GPS, interaktivní mapy …
Sportovní víkend na řece Sázavě (6. – 8. 5. 2011): zaměření na sportovní aktivity v
přírodě
Agrovíkend v Bílých Karpatech (26. – 29. 5. 2011): odborná exkurze nejen za přírodu
Bílých Karpat, ale také za jejím využívám a údržbou.

Velké Meziříčí, Ostrůvek
Praktická ekologická výchova a vzdělávání pro MŠ









Regionální setkání Mrkvička (19. 10. 2010):
setkání pedagogů mateřských škol se zájmem
o ekologickou výchovu sdružených v síti
Mrkvička.
Vyprávění starého stromu (30. 11. 2010):
praktický metodický seminář se zaměřením
na téma strom a jeho život
Čtvero ročních období (6. 1., 10. 2., 11. 2.
2011): střídání ročních období v proměně
kouzelné jabloně, práce s přírodninami,
barvami, hudbou a zajímavými pomůckami.
Konference Mrkvička 2011 (28. 3. 2011):
celokrajské setkání pedagogů z MŠ
s praktickými dílnami
Exkurze na Jezírko, lesní školka (23. 5. 2011): seznámení se s lesní školkou Jezírko,
s nabídkou výukových programů pro MŠ
MRKVIČKA - třídenní zážitkový metodický seminář (3. – 5. 8. 2011): stezky lesních
zážitků, strategické hry, výtvarné dílny, muzikoterapie, školní zahrada ….

Brtnice








Toulavý autobus IX aneb návštěva vybraných školních zahrad (17. – 19. 9. 2010):
putování po vybraných školních zahradách, tentokráte po Severních Čechách.
VYKEV (11. 11. 2010): jedenáctý ročník konference ekologické výchovy pro školy kraje
Vysočina.
Čtvero ročních období v zahradě (5. – 7. 11. 2010, 25. – 27. 3. 2011): vzdělávací cyklus
k tématu péče o školní zahradu
Specializační studium pro koordinátory EVVO “250“ (22. – 26. 10. 2010, 13. – 19. 2.
2011, 14. – 17. 4. 2011)
Seminář dobré praxe k Ekoškole (3. 11. 2010):
1. seminář kurzu k ŠUŽ (1. 12. 2010):
Mezinárodní setkání partnerů projektu „Zahrada – místo pro celoživotní vzdělávání
(18. – 21. 5. 2011): Chaloupky připravili vícedenní program pro pedagogy z partnerských
organizací v rámci programu Grundtvig.
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Lektorská a poradenská činnost
Pracovníci organizace poskytli řadu konzultací a vystupovali jako lektoři na řadě akcí
pořádaných jinými organizacemi, náslechy, stáže a prezentace pro neziskové organizace,
studenty či pedagogy. Mezi nejčastější témata lektorské činností patří téma školních zahrad
a jejich začlenění do ŠVP, téma učení v přírodě či vedení neziskové organizace.

SHRNUTÍ:
Vzdělávací činnost pro pedagogy a širší veřejnost ve školním roce 2010/2011 zahrnovala:
22 vzdělávacích akcí v délce 55 dnů pro 455 účastníků.

5. Projekty
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Díky dvěma globálním grantům z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost podpořeného z ESF EU a státním rozpočtem ČR rozšiřují Chaloupky
svoji nabídku pro školy a učitele na Vysočině. Oba projekty budou realizovány v období
1. 11. 2009 – 30. 6. 2012.
Od 1.7. 2010 je realizován třetí projekt z OP VK z osy 3.2 – Podpora nabídky dalšího
vzdělávání, který bude ukončen k 30.6.2013.
Od 1.11. 2010 je realizován čtvrtý projekt z OP VK z osy 1.3. – Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení, který bude ukončen 30.6.2012.

Projekt „Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu“
Cílem projektu je rozšíření a inovace výuky na školách a školských zařízení kraje Vysočina
formou školních projektů, vzdělávacích programů a regionálních učebnic. Tím přispět
k rozvoji vzdělávání žáků směrem k udržitelnému rozvoji.
Aktivity projektu:
REGIONÁLNÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY
*podpora projektové výuky na ZŠ a SŠ v kraji Vysočina,
*projekty pro základní školy na tři různá témata – Nákupní košík, Odpady, Obklopeni
přírodou,
* tematicky zaměřené putovní výstavy pro střední školy spojené s výukovými programy,
* proškolení pedagogů, pracovní listy a metodiky.
PODPORA KOMUNITNÍ FUNKCE ŠKOL
* podpora škol jako iniciačních center udržitelného rozvoje v obci prostřednictvím malých
místních projektů,
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* finanční podpora projektů zaměřených na spolupráci školy s místní komunitou zahrnující
rodiče, NNO, samosprávu a širokou veřejnost,
* odborné semináře, sborník dobrých zkušeností.
INOVACE ŠVP PRO CHALOUPKY o.p.s.
* inovace stávajících ŠVP Chaloupek o.p.s. a příprava nových ŠVP pro nově vzniklá pracoviště
organizace v Horní Krupé a v Krátké.
REGIONÁLNÍ UČEBNICE
* podpora výuky se zaměřením na vztah k regionu,
* návody na praktickou výuku v okolí školy se zacílením do všech předmětů,
* tři pilotní regionální učebnice a metodiky v kraji Vysočina vypracovány pro základní a
střední školy.

Projekt „Příroda Vysočina je naší učebnou“
Cílem projektu je připravit pedagogické pracovníky základních a středních škol a školských
zařízení v kraji Vysočina pro vzdělávání zaměřené na přírodu a životní prostředí a poskytnout
jim metodické postupy, znalosti a dovednosti pro zahrnutí environmentální tématiky do
příslušných předmětů tak, aby byly využitelné v rámci jejich jednotlivých ŠVP.
Aktivity projektu:
UČÍME SE V PŘÍRODĚ (výuka napříč předměty, v terénu a ve vztahu k regionu)
* cyklus tematicky zaměřených víkendových seminářů akreditovaných MŠMT;
* poskytneme učitelům jiný pohled na výuku jejich předmětu;
* nejen nové teoretické znalosti ale především praktické dovednosti;
* využití přírody, krajiny a okolí školy nebo školního pozemku ve výuce jednotlivých
předmětů;
* práce v terénu, vyhodnocení výsledků měření, práce s přístroji, bezpečnost práce;
* práce ve skupině, exkurze, diskuse a výměna zkušeností;
* zeměpis, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, pracovní vyučování, občanská výchova,
tělesná a výtvarná a hudební výchova…;
* výuka zaměřená na region a na mezipředmětové vztahy;
* čeká vás hydrovíkend, geovíkend, agrovíkend, meteovíkend, víkend umění v krajině,
sportovní víkend, zeměpisný víkend, víkend s GIS…
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
* vzdělávací program o péči o školní zahrady jako o místo pro vzdělávání;
* praktická výuka se střídáním rolí učitelů a žáků, organizace výuky na školním pozemku;
* inovace a implementace ŠVP;
* živá zahrada - jak přilákat volně žijící živočichy na školní zahradu;
* výměna zkušeností;
* praktická skripta a příručky.
SPECIALIZAČNÍ STUDIUM V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
* zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ;
* dle Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností pro oblast
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (MŠMT, č.j. 10 197/2005-22);
* pět vícedenních studijních bloků, závěrečná práce a její obhajoba;
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* výměna zkušeností a praktické zúročení získaných znalostí, metodická pomoc pro přípravu,
realizaci a koordinaci EVVO na domovských školách absolventů;
* navazující semináře.
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ŘÍZENÍ, ICT A ENVIRONMENTÁLNÍCH TÉMAT
* určeno pracovníkům o.p.s.;
* vzdělávání v těchto oblastech: - vnitřní komunikace v organizaci a sdílení dat
- zvyšování odbornosti v oblasti životního prostředí
- strategické plánování
- řízení projektů
- základy propagace a tvorby prezentací

Příroda do zahrad, parků a krajiny – podpora biologické rozmanitosti při
údržbě zahrad a krajinných prvků
Cílem projektu je propojit oblast zahradnictví, péče o veřejnou zeleň a hospodaření v krajině
s přístupy ochrany přírody vedoucí k podpoře biologické rozmanitosti a připravit vzdělávací
kurzy pro pracovníky těchto oborů zaměřené na přírodně šetrné postupy.
Cílovou skupinou jsou pracovníci technické údržby obcí a měst, provozní personál a správci
sociálních, zdravotních, školských a kulturních institucí a firmy hospodařící v krajině.
Vzdělávací kurz bude určen pro účastníky s dosaženým vzděláním: maturitou či výučním
listem.
Partnerem v projektu je SOŠ a SOU Třešť (zahradnické a krajinářské obory).

MRKVIČKA – podpora ekologické výchovy do mateřských škol v kraji Vysočina
Cílem projektu je dále vzdělávat pedagogy v oblasti environmentální výchovy,
zprostředkovat setkávání pedagogů MŠ v kraji Vysočina, inspirovat.
Mezi realizované aktivity patří emailové a poštovní rozesílky, informační Bulletin, jednodenní
metodické semináře, zážitkový vícedenní metodický seminář, krajské konference, tematické
exkurze a poradenství.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Projekty Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 –
2013

Projekty jsou financovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a
státním rozpočetem České republiky.
Chaloupky o.p.s. jsou partnerem ve dvou příhraničních česko-rakouských projektech:
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Přírodní zahrady bez hranic
Projektu na téma přírodních zahrad, v rámci kterého dochází k přenosu více jak desetiletých
zkušeností s touto problematikou z Dolního Rakouska. Vedoucím partnerem je rakouská
organizace „die Umweltberatung – Natur im Garten“, dalšími českými partnery jsou Přírodní
zahrada o.s. Jindřichův Hradec a Veronica Brno. V rámci projektu je poskytováno poradenství
pro širokou veřejnost, pořádány akce pro veřejnost, ale i odborné semináře pro pedagogy.
Trvání projektu: 1.6.2009 – 31.8.2012.

ACT WELLL!
Cílem projektu je živá výměna myšlenek, zkušeností, znalostí, dovedností a lidských vazeb v
oblasti environmentálního vzdělávání, jakož i snaha společně rozvíjet a realizovat v rámci
rakousko-české spolupráce opatření orientovaná na zkušenosti a vytváření povědomí o
podnětných a příkladných modelech pro celoživotní vzdělávání v oblasti environmentální
přípravy. Konkrétně jsou plánovány akce a opatření environmentálního vzdělávání pro
mateřské, základní a střední školy, společný kurz dalšího vzdělávání pro pedagogy uvedených
cílových skupin, zavedení potřebných infrastrukturních opatření a vzorová realizace
plánovaných opatření v regionálním rámci, zejména společných akcí „Best Practice“ s dětmi.
Partnery projektu jsou Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno a
UmweltBildungWien, Vídeň- Trvání projektu: 1.7.2011 – 31.12.2014.

Longlife Learning Programme - Grundtvig
Chaloupky o.p.s. jsou partnery ve dvou multilaterálních projektech zaměřených na
vzdělávání dospělých.

Zahrada – místo pro celoživotní vzdělávání
Projekt umožňuje mezinárodní spolupráci s pěti dalšími zahraničních organizací z Německa,
Nizozemí, Polska, Rakouska a Španělska, zabývajících se environmentálním vzděláváním. Ze
společných setkání vznikne online brožura, která by měla umožnit využít možnosti a metody
týkající se oblasti vzdělávání v zahradě. Brožura se bude blíže věnovat utváření prostoru a
programové nabídky pro tělesně handicapované dospělé uživatele. Kromě brožury bude
vytvořen krátký dokumentární film zaměřený především na využití zahradního prostoru
skupinou mladých dospělých uživatelů. Trvání projektu:1.9.2010 – 31.7.2012.

Natur for care – Care for nature, aneb „Příroda mostem mezi generacemi“
Podtitulem proutku je „Příroda mostem mezi generacemi“. Vychází z holandských zkušeností
a jeho cílem je vytvořit funkční model environmentálního vzdělávání žáků a seniorů.
Významným prvkem všech aktivit je posílení sociálních kontaktů mezi oběma generacemi.
Trvání projektu: 1.1.2011 – 31.12.2012.

DALŠÍ PROJEKTY
- „Pět dní na Chaloupkách – pět dní pro zdraví“ – exkurze na ekofarmu, biovaření, vydání
„Chaloupecké kuchařky“ (Nadační fond Albert v rámci programu Zdravá pětka)
- „Environmentální vzdělávání pro Vysočinu – 20 let Chaloupek“ - podpora akcí a oslavy 20
let činnosti organizace (MŽP, Podpora NNO 2011)
- „Ukázková přírodní zahrada na Chaloupkách“ – podpora přeměny chaloupecké zahrady
(Fond Vysočiny, EVVO 2011)
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- „Ekoklub 2011“ – podpora činnosti neformálního ekoklubu pro středoškoláky a
vysokoškoláky nejen z Vysočiny (Fond Vysočiny, Volný čas 2011)
- „Ukliďme si město“, každoroční kampaň pro školy z Velkého Meziříčí (Město Velké
Meziříčí)
- „Příklady ekologicky šetrného jednání“ (Město Velké Meziříčí)
- „Zvířata kolem nás. Zvířata, kterých se nemusíme bát“ – programy o zvířatech a se zvířaty
pro děti z Dětských domovů (Nadace Altego)

6. Publikační činnost
Od roku 2008 probíhá publikační činnost úzce ve spolupráci se ZO Českého svazu ochránců
přírody Kněžice.
Ve školním roce 2010/2011 jsme dotiskli publikace „Vystřihni si motýla“,
„Ptačí vystřihovánky“ a nově jsme vydali „Vystřihni si rostlinu“.
Pokračovali jsme s výrobou terénních pomůcek – planktonek a exhaustorů
Emilka.
S Rezekvítkem Brno spolupracujeme při výrobě Badatelském batůžku.
Ke kulatému výročí jsme vydali almanach „20 let Chaloupek“. Almanach není
jen přehledem úspěchů a pokroků organizace. Je také vzpomínkovou knihou
významných osobností, ale i návštěvníků, kteří pomáhají formovat činnost
Chaloupek o.p.s.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci střediska Chaloupky na
veřejnosti
Středisko pravidelně informuje pomocí tiskových zpráv o významných akcích tištěná i
elektronická média.
Tištěná média
V roce 20010/11 jsme zaznamenali celkem 658 příspěvků v tištěných a elektronických
médiích o chaloupecké činnosti, ochraně přírody a ekologické výchově:
Články byly publikovány v těchto novinách:
Deník Vysočina a její jednotlivé mutace pro kraj Vysočina, Horácké noviny, Jihlavské listy,
Právo - Vysočina, MF Dnes – Vysočina, Učitelské noviny, Bi-Che-Ze, Archa, Bedrník atd.
Elektronická média
Internet: Chaloupky provozují vlastní internetové stránky www.chaloupky.cz a internetové
stránky www.ekovysocina.cz.
Tiskové zprávy a informace o činnosti posílá rovněž na regionální internetové servery:
http://www.vysocina-news.cz, http://www.regionalist.cz, http://www.trebicnews.cz,
http://mfdens.newtonit.cz, www.mestovm.cz, www.osnoviny, www.econnect,
www.enviweb.cz, www.adam.cz, www.enviport.cz, www.borovice.cz, www.nidm.cz a další.
Rádia: Zprávy o činnosti Chaloupek vysílaly rozhlasové stanice Český rozhlas Region, Rádio
Blaník, Rádio Vysočina a Rádio Impuls.
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8. Lidé kolem Chaloupek
Celý provoz střediska a zabezpečení jeho rozsáhlé činnosti by nebylo možné bez spolupráce s
partnerskými organizacemi a bez nadšení a spousty dobrovolné práce, která byla vykonána
nad rámec pracovních úvazků zaměstnanců střediska, za pomoci a podpory našich přátel a
příznivců. Vzhledem k rozsahu pomoci a činnosti následující přehledy nemohou býti úplné těm, na které jsme zapomněli, se omlouváme. Všem jmenovaným i desítkám dalším patří
poděkování za ohromný kus práce a pomoci ve školním roce 2010/2011.

Orgány obecně prospěšné společnosti
Členům správní a dozorčí rady patří poděkování za jejich čas, energii, trpělivost a pomoc,
kterou Chaloupkám věnovali nejenom při jednáních, ale při průběžné realizaci projektů a
programů střediska.
Správní rada Chaloupek
Podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech je správní rada
statutárním orgánem společnosti - 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
nepřísluší jim za výkon funkce odměna. Funkční období je tříleté.
Ve školním roce 2010/2011 pracovala správní rada v následujícím složení:
 Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D., Státní rostlinolékařská správa Třebíč, předsedkyně správní
rady
 Ing. Miroslava Drobílková, koordinátorka programů, Nadace Partnerství Brno
 RNDr. Jitka Macháčková, učitelka SZŠ, Jihlava
 Mgr. Kateřina Feikusová, odborná pracovnice v ochraně přírody, Bítovánky
 Mgr. Pavel Holánek, učitel na ZŠ, Velká Bíteš
 Ing. Petr Rychtecký, doktorand MZLU Brno, Brno
Dozorčí rada
Dozorčí rada má funkci kontrolní v oblasti finanční i v oblasti rozhodovací. Její členy jmenuje
zakladatel společnosti – ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice. Členství v dozorčí radě
je dobrovolná činnost, členové nemohou být v pracovněprávním vztahu ke společnosti a
nepřísluší jim za výkon funkce odměna, funkční období je tříleté.
Ve školním roce 2010/2011 měla dozorčí rada následující složení:
 Rudolf Dub, senior project manager, Prostějov
 Lenka Appelová, finanční manažerka, Brno, předsedkyně dozorčí rady
 Ing. Přemysl Voborník, zástupce lesního správce, Lesní správa Znojmo, Lesy ČR

Pracovníci střediska
K 31. 8. 2011 měly Chaloupky, o.p.s. celkem 38 zaměstnanců s pracovními smlouvami
v rozsahu 31,65 úvazku
Z toho bylo 29 žen a 8 mužů.
Programoví pracovníci – pedagogičtí pracovníci:
RNDr. Jozef Zetěk: úvazek 1,0.
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Ředitel: konzultační, poradenská a osvětová činnost, programy spolupráce, získávání
prostředků a finanční řízení společnosti, vztahy s veřejností, výběr a řízení pracovníků.
Vzdělání: UJEP Brno, přírodovědecká fakulta, doplňkové pedagogické studium – chemie.
Praxe 24 let.
Mgr. Iva Kopecká, úvazek 0,8.
Metodik: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: Pedagogická fakulta Hradec Králové, obor biologie-pedagogika
Praxe 24 let.
Ing. Jana Čížková, úvazek 0,8
Metodik: vzdělávání učitelů.
Vzdělání: VŠZ Brno, doplňkové pedagogické studium
Praxe 11 let.
Mgr. Marie Rajnošková: úvazek 1,0
Projektový pracovník, programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a
veřejnost.
Vzdělání: UJEP – FF, MU – Přírodovědecká fakulta
Praxe 26 let.
Pracoviště Chaloupky, Kněžice
Ing. Martin Kříž: úvazek 1,0.
Programový ředitel: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: MZLU Brno, fakulta Agronomie, obor Agroekologie
Praxe 10 let.
RNDr. Iva Suchá: úvazek 1,0.
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: UJEP Brno, přírodovědecká fakulta, doplňkové pedagogické studium – biologie.
Praxe 26let.
Mgr. Ivana Hubáčková: úvazek 1,0
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: Filozoficko – přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, obor učitelství
VVP pro střední školy v kombinaci matematika – dějepis
Praxe: 8 let
Mgr. Michal Vrzáček: úvazek 1,0
Programový vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: Přírodovědecká a Filosofická fakulta MU Brno, učitelství geografie a kartografie
pro střední školy, učitelství historie pro střední školy
Praxe: 2 roky
Mgr. Zuzana Dohňanská: úvazek 0,5 (do 4.4.2011)
Programový vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Edita Suchá: úvazek 1,0 (1.4. – 30.6. 2011)
Programový vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vendula Šimková: úvazek 1,0 (do 1.8.2011)
Programový vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Pracoviště Ostrůvek, Velké Meziříčí:
Mgr. Jana Audy: úvazek 0,8, na rodičovské dovolené
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost, vedoucí pracoviště
Ostrůvek, Velké Meziříčí.
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Vzdělání: UP Olomouc, přírodovědecká fakulta, ochrana a tvorba životního prostředí,
pedagogické minimum.
Praxe: 9 let (k tomu 2 roky externí lektorka SEV Sluňákov Olomouc, 1 rok dohoda o
pracovní činnosti: Chaloupky).
Hana Zachová: úvazek 0,8, na mateřské dovolené
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost, pracoviště
Ostrůvek.
Vzdělání: MU Brno, Pedagogická fakulta, , učitelství pro 1. stupeň, kombinované studium
4.ročník.
Praxe: 3 roky
Mgr. Marie Zichová, úvazek 0,2 (do 31. 8. 2011)
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost, pracoviště
Ostrůvek.
Vzdělání: Přírodovědecká MU Brno, matematika – biologie učitelství pro střední školy
Praxe: 11 let
Mgr. Jana Janová: úvazek 1,0
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost, pracoviště
Ostrůvek.
Vzdělání: Fakulta lesnická, VŠZ Brno, Doplňkové pedagogické studium chemie, UK Praha,
Doplňkové pedagogické studium, způsobilost pro vyuč. odbor. Lesnických předmětů, VŠZ
Brno
Praxe: 17 let
Mgr. Alena Ruxová: úvazek 1,0
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: MU, přírodovědecká fakulta, speciální biologie a ekologie.
Praxe: 15 let.
Mgr. Michaela Brhlová: úvazek 1,0
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost, pracoviště
Ostrůvek.
Vzdělání: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Učitelství přírodopisu a
zeměpisu pro ZŠ
Praxe: 1 rok
Markéta Jindříšková, projektový pracovník, úvazek 0,8 (1. 11. 2010 – 31. 8. 2011)
Ostatní pracovníci: projekty, provoz a administrativa
Brtnice:
Bc. Jan Burda, projektový pracovník, úvazek 1,0
Iveta Machátová, projektová pracovnice, úvazek 1,0
Mgr. Eva Králíková, projektová pracovnice, úvazek 0,8
Ing. Vlasta Hábová, projektová pracovnice, úvazek 1,0
Hana Zahrádková, projektová pracovnice, úvazek 0,7 (od 1. 11. 2010)
Ing. Pavlína Křivanová, PhD., projektová pracovnice, úvazek 0,4, (od 1. 5. 2011 na
mateřské dovolené)
Mgr. Pavel Holánek, metodik aktivity Metodika k regionální výuce, úvazek 0,2
Mgr. Jiří Vorlíček, metodik aktivity Metodika k regionální výuce, úvazek 0,2 (do
30.6.2011)
Mgr. Karel Kabelka, metodik aktivity Metodika k regionální výuce, úvazek 0,2 (od
1.7.2011)
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Eva Kujínková, projektová asistentka, 0,8 úvazku
Bc. Veronika Cahová, projektová asistentka, 1,0 úvazku
Pavel Ratkovský, PR manažer a fundraiser, úvazek 1,0 (od 1. 9. 2010)
Věra Kudrnová, účetní, úvazek 1,0
Mgr. Pavlína Zábranská, finanční manažer, úvazek 1,0 (do 31. 8. 2011)
Ing. Vlastimila Navrkalová, finanční manažer, úvazek 1,0 (od 1. 7. 2011)
Kněžice, Chaloupky:
Ing. Jiří Kvasnička, provozní vedoucí, úvazek 1,0
Olga Žáková, provozář-recepční, úvazek 1,0
Bohuslava Beránková, pokojská, na rodičovské dovolené
Milada Jansová, uklízečka, úvazek 1,0
Pavla Kejdová, kuchařka, úvazek 1,0
Zuzana Hnízdilová, kuchařka, úvazek 1,0
Karel Brychta, správce a chovatel, úvazek 1,0
Jaroslava Malcová, programová asistentka, úvazek 1,0
Velké Meziříčí, Ostrůvek:
Dana Fňukalová, provozář-recepční, úvazek 1,0
Bohuslav Navrátil, správce, úvazek 0,5(do 30. 9. 2010)
Iva Filová, pomocný pracovník, úvazek 0,5 (od 1.1.02010)

9. Základní údaje o hospodaření v roce 2010
Chaloupky - obecně prospěšná společnost, o.p.s. účtuje v soustavě podvojného účetnictví.
Rozvaha k 31. 12. 2010
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
1. Materiál na skladě
5. Výrobky
6. Zvířata
7. Zboží na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
8. Daň z příjmů
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem
17. Jiné pohledávky
19. Opravná položka k pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek celkem

Stav k 1. 1. 2010

Stav k 1. 12. 2010

2 375
1 601
751
475
375
1 206
1 200
6
-432
-104

2 562
1 968
751
475
742
1 206
1 200
6
-612
-137

-328

-475

5 422
388
24
358
4
2
115
48
16
1
0

4 017
349
19
326
4
0
331
9
116
2
2
13
185

54
-4
4 919

11
-7
1 609
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1. Pokladna
2. Ceniny
3. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

77
9
4 833

115
7
1 487
1 728
1
1 727
6 579

5
29
7 797

PASIVA

Stav k 1.1.2010

A.

Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
B.
Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného
zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
11. Ostatní daně a poplatky
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Stav k 1.12.2010

3 469
3 513
1 215
2 298
-44
-44

2 949
3 291
1 052
2 239
-342

584

-342
3 630
2 619
538
104
16
612

334

315

-67
91
0
9
117
2 991
2 991
7 831

0
70
1
800
163
1 011
1 011
6 579

4 362
1 371
127
176

Výkaz zisku a ztráty za rok 2010
NÁKLADY
A.
I.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
II.
Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III.
Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
IV.
Daně a poplatky celkem
14. Daň silniční
V.
Ostatní náklady celkem
19. Odpis nedobytné pohledávky
20. Úroky
21. Kursové ztráty
24. Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
VI.
a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
30. Tvorba opravných položek
VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
VÝNOSY

hlavní
17 173
2 932
2 503
429
3 220
378
216
1
2 625
10 740
8 009
2 574
157
5
5
87
4
1
1
81

Činnosti
vedlejší
468
169
169

1

celkem
17 641
3 101
2 672
429
3 345
455
216
1
2 673
10 913
8 139
2 617
157
5
5
88
4
1
1
82

0

187

125
77
0
0
48
173
130
43
0
1

187
180

180

7
2
2
17 173

0
468
Činnosti
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2
17 641
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B.
I.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
II.
celkem
6. Změna stavu zásob výrobků
IV.
Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování
V.
rezerv a opravných položek celkem
25. Zúčtování opravných položek
VI.
Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
VII.
Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.
Výsledek hospodaření po zdanění

Výnosy podle zdrojů:
Výnosy z vlastní činnosti
Dotace veřejné správy
Nadační příspěvky a dary
Výnosy celkem:

hlavní
16 566
2 884
2 884

vedlejší
733
696
696

celkem
17 299
3 580
3 580

-32

0

-32

-32
113
4
17
92

-32
150
41
17
92

37
37

4

0

4
61
61
13 536
13 536
16 566
-607
-607

0
0
733
265
265

4
4
61
61
13 536
13 536
17 299
-342
-342

tis. Kč

3 552
13 536
61
17 149
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podíl

20,7%
78,9%
0,4%
100,0%

Příloha k účetní závěrce k rozvahovému dni 31. 12. 2010
sestavená na základě osnovy dané § 30, vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Název účetní jednotky:Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Sídlo účetní jednotky: Kněžice 109, okres Třebíč
Identifikační číslo: 25557475
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost
Předmět činnosti:
- hlavní činnost: činnost školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání v souladu se školským zákonem
- hospodářská činnost: obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, hostinská činnost, nájem
bytových a nebytových prostor.
A. Právní subjektivita účetní jednotky
Vznik právní subjektivity: Zápisem do rejstříku dne 10. 2. 1999
Místo registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností vedený Krajským soudem v Brně
Číslo registrace: oddíl O, vložka 114
Statutární orgány: předseda správní rady, Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. (roz. Bobková) od 16. února 2006.
Organizační jednotky s právní subjektivitou: účetní jednotka nemá.
B. Účetní jednotka není založena na majetkových účastech.
Zakladatelem je Český svaz ochránců přírody, 62/88 základní organizace Kněžice,
IČ: 18825460
C. Základní údaje o účetnictví
Účetní období: kalendářní rok.
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Použité účetních metody: účetnictví metody vycházejí z vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Způsob zpracování účetních záznamů: účetní záznamy jsou zpracovány software POHODA firmy Stormware.
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: originální účetní doklady jsou průběžně ukládány ve společnosti, po
závěrce jsou archivovány v sídle společnosti; účetní záznamy jsou archivovány na datovém médiu ve
společnosti
Aplikace obecných účetních zásad
Způsoby oceňování a odpisování:
- účtování zásob - prováděno způsobem B evidence zásob
- oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:
cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, pojistné, jiné).
- odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka dle
předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.
Odpisový plán byl sestaven dle příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů.
Způsob stanovení oprávek k majetku: oprávky jsou vytvářeny pouze u dlouhodobého majetku kumulací
účetních odpisů.
Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků: ve sledovaném období nebylo reálnou
hodnotou oceňováno.
Způsob tvorby a výši opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období: ve sledovaném období byly
opravné položky vytvořeny k neuhrazeným pohledávkám ve výši 100% pohledávek, rezervy nebyly vytvářeny.
D. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.
E.

Aktiva a závazky byly oceňovány v pořizovacích cenách. Úpravy hodnot majetku a závazků, ať již
přechodného nebo trvalého charakteru nebyly prováděny. Ve sledovaném období účetní jednotka
přepočítávala aktiva a závazky v cizí měně na českou měnu pevným kurzem k 1. 1. 2010. K poslednímu dni
účetního období byl pro přepočet cizí měny použit kurz ČNB platný k 31. 12. 2010.

F.

Účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby nedrží akcie nebo obchodní podíly v žádných
společnostech. Dne 29. 9. 2005 byla zakladatelskou smlouvou založena obecně prospěšná společnost
Podhorácko o.p.s. Vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů, mezi kterými jsou i Chaloupky o.p.s., jsou
stanoveny ve výši 6 tis. Kč. Tento příspěvek byl uhrazen 2. 1. 2006. Dne 30. 12. 2008 byly založeny účty u
FIO, družstevní záložna a dle stanov družstva uhrazen členský vklad do družstva ve výši 1 Kč.

G. Přehled splatných závazků k veřejným rozpočtům v tis. Kč.
Druh

Částka

sociální zabezpečení

Vznik

Splatnost

220

31. 12. 2010

15. 1. 2011

veřejné zdravotní pojištění

95

31. 12. 2010

15. 1. 2011

zálohová daň ze závislé činnosti
zaměstnanců

61

31. 12. 2010

15. 1. 2011

srážková daň ze závislé činnosti
zaměstnanců
daň z příjmů právnických osob
silniční daň

9

31. 12. 2010

15. 1. 2011

-13

31. 12. 2010

30. 06. 2011

1

31. 12. 2010

31. 01. 2011

H. Akcie – účetní jednotka nedrží žádné akcie.
I.

V účetní jednotce neexistují žádné majetkové cenné papíry, nevlastní žádné dluhopisy nebo podobné
cenné papíry ani práva.

J.

Účetní jednotka nedluží žádné částky, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, ani nedala záruky za žádné dluhy jiných účetních jednotek.

K.

Účetní jednotka nemá finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze.
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L.

Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření v následujícím členění:
-607

za hlavní činnost
Výsledek hospodaření

za hospodářskou činnost

265

pro účely daně z příjmů

282

M. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 28,47 (fyzických osob
33,18). Všichni byli zaměstnáni ve výchově a vzdělávání a souvisejících provozních a administrativních
činnostech. Zaměstnance v postavení statutárních, kontrolních a rozhodčích orgánů účetní jednotka nemá.
N.

Odměny a funkční požitky členům statutárních orgánů, kontrolních orgánů ani jiných orgánů nebyly ve
sledovaném období vypláceny. Nevznikly ani nebyly smluvně sjednány závazky ohledně požitků bývalých
členů těchto orgánů.

O. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami
nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
Účetní jednotka uzavřela smlouvy se svým zakladatelem.
P.

Účetní jednotka neposkytovala členům orgánů (statutárních, kontrolních a jiných) zálohy a úvěry.

Q.

Výpočet zisku nebo ztráty nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního
období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období ani nemá vliv na budoucí daňovou
povinnost.

R.

Do základu daně z příjmů byly zahrnuty pouze příjmy z hospodářské činnosti a dále příjmy z hlavní činnosti,
kdy příjmy převýšily související výdaje.
V běžném účetním období byly užity prostředky, získané úsporou daňové povinnosti v předcházejících
zdaňovacích obdobích, ke krytí nákladů, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, tj. ve prospěch
hlavní činnosti.

S.

Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní v
těchto účetních obdobích nebyl žádný.

T.

Významnou položkou výkazu zisku a ztrát jsou přijaté provozní dotace, jejichž rozpis je následující:
příjem
dotace

6 101
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu
5 896
Z toho:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
205
Ministerstvo životního prostředí
Úřad práce Žďár n.S.
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních
64
samosprávných celků
11
Z toho:
Kraj Vysočina (výpůjčka sálu)
53
Město Velké Meziříčí
3
454
Dotace – projekty z evropských fondů
Z toho:
Krajský úřad kraje Vysočina: OP Vzdělávání pro
2998
konkurenceschopnost, Globální granty –
Evropský sociální fond *)
Územní spolupráce Česká republika – Rakousko
**)
413
Grundtvig – Lifelong Learning Programme ***)
9 576
CELKEM
*) Celková výše dotace na 4 projekty je na roky 2009-2013 ve výši 26.994 tis. Kč.
**) Celková výše dotace na roky 2009-2012 je 30.510 Euro.

převod z převod do
minulého
příštího
roku
roku
0
0

nárok na
dotaci
22

0

0

22
0

3 016
3 016

968
597

1 890
1 628

28

262

343
968

1 912

3 016
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***) Celková výše dotace na roky 2010-2012 je 21.186 Euro.
U.

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Účetní jednotka nepořádala v účetním období veřejnou sbírku dle zákona č.117/2001 Sb. o veřejných
sbírkách. Obdržela dary v celkové výši 17 tis Kč, z toho bylo 8 tis. Kč dary od drobných dárců a 9 tis. Kč
věcné dary od právnických osob. Přehled podává následující tabulka:

Dárce
přijaté dary
Nadace Partnerství. *)
30
Nadace rozvoje občanské společnosti
68
Drobní dárci
17
*) Nadační příspěvek byl vyplacen školám v rámci projektů Škola pro udržitelný rozvoj: ZŠ Vír, Hotelová škola
Třebíč
W. Výsledek hospodaření za rok 2010 – ztráta bude na základě rozhodnutí správní rady uhrazena z Rezervního
fondu obecně prospěšné společnosti.
Výrok Auditora
Účetní závěrka za rok 2010 byla ověřena auditorskou společností Weida, s.r.o. s výrokem bez výhrad.

10. Obecně prospěšná společnost Chaloupky - školské
zařízení
Počátky činnosti střediska Chaloupky jsou spojeny s Českým svazem ochránců přírody
Kněžice (ČSOP). Ekologické programy byly od roku 1991 připravovány pro školy a učitele.
Jako uznání úrovně programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od 1. 1. 1995
zařazuje Chaloupky do své sítě jako první nestátní školské zařízení se zaměřením na
vzdělávání a výchovu v přírodě.
V roce 1998 založil ČSOP Kněžice jako jediný zakladatel obecně prospěšnou společnost
"Chaloupky - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s.", která byla k 10. 2. 1999
zaregistrována Krajským obchodním soudem v Brně. Tímto krokem byl vytvořen stabilní
právní rámec pro vzdělávací programy ve středisku.
Chaloupky, o.p.s. byly založeny na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, který jednoznačně vymezuje pravidla a povinnosti. Obecně prospěšnou
společnost řídí správní rada a kontroluje dozorčí rada (viz Lidé kolem Chaloupek). Společnost
vykonává pouze činnosti zapsané do veřejného rejstříku obecně prospěšných společností.
Obecně prospěšné společnosti jsou neziskové organizace, tj. nejsou zřízeny za účelem
dosahování zisku. Případný zisk musí být použit pouze ve prospěch další obecně prospěšné
činnosti společnosti, nikoliv ve prospěch členů správní rady či zakladatele (viz Zpráva o
hospodaření).

Rejstřík obecně prospěšných společností
Společnost má zapsány v rejstříku tyto druhy služeb:
Druh obecně prospěšných služeb:
Obecně prospěšné služby společností poskytované:
1. Činnost školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a prováděcími předpisy k zákonu, se zaměřením na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu:
- jednodenní programy, vícedenní pobytové programy a tábory pro děti a mládež,
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-

jednodenní a vícedenní semináře, exkurze, lektorské služby, vzdělávací pobyty,
studijní cesty pro rodiče s dětmi, dospělé a širokou veřejnost,
- pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v oddílech a kroužcích.
2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
3. Poradenství a konzultační služby v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.
4. Vydávání metodických a informačních materiálů, periodických tiskovin, publikací a
pomůcek pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.
Doplňková činnost:
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma
činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 ŽZ
- hostinská činnost v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky
- pronájem nemovitostí, bytů, bytů a nebytových prostor s poskytováním
základních služeb.
Právní zakotvení činnosti
Činnost obecně prospěšné společnosti „Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další
vzdělávání“ " má následující právní zakotvení:
 Zápis do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl O, vložka 114, datum zápisu 10. února 1999.
 Zařazení do sítě škol, předškolních zřízení a školských zařízení na základě Rozhodnutí
MŠMT č.j. 32 209/98-21 s účinností od 1.1.1999.
 Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j. 20 323/2006-25.
 Živnostenské listy:
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma
činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 ŽZ, vydaný Magistrátem města Jihlavy, č.j.
ŽÚ/U2912/2006/HN, dne 2.5.2006.
- hostinská činnost v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky, vydaný Magistrátem
města Jihlavy, č.j ŽÚ/U2911/2006/HN, dne 2.5.2006.
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Děkujeme následujícím organizacím a osobám, které finančně a jinak
podpořily činnost Chaloupek o.p.s. ve školním roce 2010/2011:
Evropská unie z Evropského sociálního fondu a státní rozpočet ČR
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státní rozpočet ČR
v rámci OP Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR, 2007 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Krajský úřad kraje Vysočina
Město Velké Meziříčí
Fond Vysočiny
Nadace Partnerství, Brno
Nadace Altego
Lesy České republiky, Hradec Králové
Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou
Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců
přírody "Národní síť středisek ekologické výchovy" 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.
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