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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:
568 870 434, 568 870 359
Školská rada:
Nebyla zřízena.

Chaloupky, o.p.s. – Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007

2

1. Charakteristika střediska Chaloupky
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.
Proč ekologická výchova - Poslání a cíle organizace
Cílem chaloupeckého úsilí je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost
člověka k přírodě, životnímu prostředí, vůči sobě i druhým. Chaloupky naplňují své poslání
prostřednictvím terénních programů pro děti a mládež, publikační činností a školícími a vzdělávacími
aktivitami pro ty, kteří mohou toto poselství předávat dále: učitelé, rodiče, členové neziskových
organizací.
Chaloupky staví své programy na výchově vlastní zkušeností, na praktické činnosti a na pobytu v
přírodě.

Areál Chaloupky
Programy o přírodě jsou pro děti, mládež, učitele
a širokou veřejnost připravovány v prostorách
bývalé lesovny, kde příchozí uvítá atmosféra
staré venkovské usedlosti.
Areál prošel v letech 2002-3 celkovou
rekonstrukcí, která přinesla středisku
odpovídající zázemí pro další rozvoj programů.
Středisko má nyní, 4 učebny, 2 velké ložnice pro
15 dětí, 8 pokojů s příslušenstvím pro ubytování
dospělých a rodin, novou jídelnu i s vybavenou kuchyní, nové zázemí pro pracovníky. Byla rovněž
vybudována potřebná čistírna odpadních vod, nová studna a dešťová kanalizace. Středisko využívá
pro vytápění tepelné čerpadlo a solární panely pro ohřev teplé vody. Areál se nachází na polosamotě v
přírodním prostředí u lesa, nedaleko od rybníka. K budově přiléhá zahrada s oddělením léčivých
rostlin a s "dětskou farmou", kde na děti čeká kozel Matěj, ovce, slepice, kachny a další drobné
domácí zvířectvo.
Chaloupecké programy jsou připravovány v úzké spolupráci s Českým svazem ochránců přírody
Kněžice, který je vlastníkem areálu Chaloupky a který zajišťuje jeho údržbu, správu a nezbytné
provozní zázemí pro programovou činnost střediska.

Areál SEV Ostrůvek, Velké Meziříčí
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek bylo slavnostně
otevřeno na podzim roku 2002 jako odloučené pracoviště
Chaloupek o.p.s. Sídlí v budově bývalé mateřské školy
ležící na symbolickém ostrůvku tvořeném soutokem dvou
říček Oslavy a Balinky na okraji centra Velkého Meziříčí.
K budově patří i zahrada, která postupně přebudovávána
na výukovo-výchovný prostor s prvky různých biotopů
(jezírko, bylinková zahrádka atd.).
Středisko nabízí jednodenní výukové programy pro
mateřské, základní a střední školy i akce pro veřejnost.
Zabývá se také vzděláváním dospělých. Najedete zde také
specializovanou environmentální knihovnu přístupnou
veřejnosti.
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Úspěchy střediska ve školním roce 2006/2007

•
•

•

•

Středisko Chaloupky zahájilo veřejnou sbírku „Příroda je naší učebnou“, jejíž výtěžek půjde na
rozvoj areálů středisek Chaloupky a Ostrůvek.
Středisko Chaloupky pokračovalo v projektu „Školní zahrady jako přírodní učebny v ČR a
Německu“, který se zabývá problematikou školních zahrad jako přírodních učeben. Vznikla
projektová dokumentace k rozvoji areálu Chaloupek jako vzorové přírodní učebny. Pokračují
práce na rozsáhlém manuálu o problematice školních zahrad „Učíme se v zahradě“.
Díky podpoře z Dispozičního fondu programu Interregn IIIA probíhají dva přeshraniční projekty
„Vzdělávací program pro mládež - příroda a ŽP v kraji Vysočina a v Dolním Rakousku“ a
„Podpora environmentálního vzdělávání ve školách na Vysočině - přenos zkušeností
dolnorakouské sítě Ökolog“.
1. února 2007 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná rukodělná učebna na SEV Ostrůvek za
účasti zástupců města a přispěvatelů. Na přestavbě bývalé kuchyně mateřské školy na učebnu se
spolu se střediskem ekologické výchovy podílel Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, MAS
Most Vysočiny a Město Velké Meziříčí. Poděkování patří také ateliéru view ART, realizátorům
stavby firmám Gremis, ITK interiéry, panu Petru Pacalovi a paní Ing. Márii Necidové.

2. Ekologické výukové programy a projekty pro školy
Ekologické výukové programy „Hurá z lavic do přírody…“
Středisko Chaloupky pomáhá dětem objevovat jejich vztah k přírodě. Děti poznávají krásu přírody,
složitost přírodních dějů a jejich propojenost. Programy jsou zaměřeny na praktické činnosti při
pozorování, měření, zkoumání a objevování přírody přímo venku, v bezprostředním kontaktu s
přírodou. V duchu chaloupeckého poslání je cílem programů posilovat u dětí odpovědnost vůči
životnímu prostředí a přiblížit život na venkově, porozumět šetrnému hospodaření a využívání
krajiny. Prostřednictvím takto zaměřených programů středisko přispívá k výchově a vzdělávání pro
trvale udržitelný způsob života.
Díky tomu, že programy jsou připravovány pro školy, účastní se jich i děti, které by se jinak k pobytu
v přírodě nemusely dostat. Pro některé účastníky programů (zvláště z větších měst) to je vůbec první
kontakt s přírodou a s životem na venkově. Obsah výukových programů naplňuje vzdělávací
standardy pro základní školu. Po dohodě s doprovázejícími učiteli byl navíc program upravován pro
dané osnovy a období roku. Jednodenní programy probíhaly na Chaloupkách v pracovní dny většinou
od 9:00 do 12:30, pobytové byly v naprosté většině pětidenní od pondělí do pátku.
Ve školním roce 2005/2006 byly pro děti na Chaloupkách připraveny následující přírodovědně a
ekologicky zaměřené programy pro děti a mládež:

Jednodenní programy
Programy pro mateřské školy
 Stezky lesních zážitků: Putování v okolí střediska, kdy Lesní král nebo Permoník dětem
ukazovali tajemství a krásu přírody.
Programy pro základní školy: 1. až 5. třídu
 Stezka vodníka Česílka: Vodník seznámil děti s rostlinami a obyvateli lesa, rybníka a potůčku.
 Máme rádi zvířata: Program o čtyřnohých obyvatelích Chaloupek (ovce, koza, králíci, slepice) a
volně žijících zvířatech.
 Kdo nás hřeje, šatí a živí: Ovčí vlna, peří, hedvábí, obilí a mnoho dalších přírodních surovin a
jejich využití pro člověka.
 Vnímáme les všemi smysly: zrakem, hmatem, sluchem a dokonce i dary lesa lze ochutnat.
 Máme rádi rostliny: Rostliny nás nejen živí a šatí, ale i léčí a krášlí.
 Den ve včelíně: Program o životě včel, spojený s ochutnávkou medu a zdobením perníčků.
 Zelené rostliny – zázračné továrny: zajišťují lidem a živočichům základní podmínky života –
kyslík a potravu. Rostliny a jejich rozmnožování, šíření, boj o světlo a prostor.
 Přírodovědná stanoviště: Program o přírodě bylo možno sestavit z nabídky třiceti drobných
aktivit. Mezi nejoblíbenější patřily: vodní a půdní živočichové, savci a poznávání čeledí rostlin.
Programy pro základní školy: 6. - 9. třídu a střední školy
 Přírodovědná stanoviště: Program o přírodě bylo možno sestavit z nabídky 30 drobných aktivit.
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Člověk, životní prostředí a životní styl: Program vztahu člověka k životnímu prostředí je možno
sestavit z nabídky třinácti drobných aktivit.
 Koloběh látek v přírodě: Vzájemné vazby mezi půdou, rostlinami a živočichy v přírodě.
Naučné stezky a s nimi spojené programy pro ZŠ a SŠ
 Lesní naučná stezka: Program je zaměřen na okolní přírodu a na hospodaření v krajině.
 Lesní potok – zeměpisně biologická vycházka: Program přímo v terénu ukáže meandry,
kaskády, údolní nivu, slepé koryto a další zeměpisné prvky a je doplněn poznáváním rostlin a
živočichů, které děti na stezce potkají.
 Lesní naučná stezka LČR v Bažantnici u Třebíče: Trasa vede smíšeným lesem s převahou
listnatých stromů s bohatým bylinným patrem.
 Historická stezka v Třebíči: Pracovní listy provázejí po historických památkách Třebíče.

Pobytové programy
Projektový týden „Škola o přírodě“
Pobytový program vhodný zejména pro 4. až 7. třídu v sobě zahrnuje prvky projektového vyučování,
praktické činnosti při pozorování v přírodě, manuální práci a při zajištění provozu střediska, apod.
Pobytový program obsahuje:
Den první: Seznamovací a zeměpisný
Den třetí: Naučný
Den druhý: Pracovní a rukodělný
Den čtvrtý: Výzkumný
Den pátý: Výstavní a nejdůležitější

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí
Jednodenní programy
Programy pro mateřské, základní a střední školy
 o ročních obdobích (Když jaro zaťuká, O Podzimáčkovi, Co se děje v zimě)
 o zvířatech (Mravenečkové, Jak si housenka pletla kabátek, Jak štěňátko dostalo chuť na med,
Stateček, Včely, Život mezi nebem a zemí, Kdo s námi bydlí, Práva zvířat…)
 o rostlinách (O jeřabince Klementýnce, Jak Krtek uzdravil myšku, Léčivé rostliny, Podzimní
noviny)
 o lese (O posledním žaludu, Lesní čarování, Co vím o lese, Příběh jednoho stromu)
 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…)
 terénní programy (Lesní schovávanky, Život v rybníce, Rozkvetlá louka, Poznej naše město)
 programy o zdravém životním stylu (Ubrousku prostři se, Jak jíst zdravě, Proč nekouřit, Jak
chutná bio)
 o přírodě ČR (Křížem krážem naší vlastí, Lužní krajina, NP Podyjí…)
 o člověku a jeho vlivu na životním prostředí (Obchod bez odpadů, Šetrná energie, Co nepatří do
koše, Společný svět, Globální problémy).
SHRNUTÍ:
Ve školním roce 2006/2007 byly připraveny tyto programy:
Jednodenní programy:
Chaloupky, Kněžice:
v rozsahu 74 programů pro 2.744 dětí.
Ostrůvek, Velké Meziříčí:
v rozsahu 175 programů pro 3.842 dětí
Pobytové programy:
Chaloupky, Kněžice:
44 pobytových programů v rozsahu 166 dnů pro 1.082 dětí,
které strávily ve středisku 4.184 pobytových dnů (děti*dny)
Celkem organizace ve školním roce 2006/2007 připravila 293 ekologických programů v rozsahu
415 programových dnů pro 7.668 žáků a studentů,
což představuje 10.770 pobytových dnů (dětí*dny).
Při přepočtu na 365 dnů to znamená programy pro 29,5 dětí každý den.
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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Programy a jejich rozvoj
Chaloupky zahájily svoji činnost v roce 1991 ověřováním jednodenních programů zejména pro okres
Třebíč, k němu se záhy přidaly programy pro okres Jihlava. V roce 1993 a 1994 středisko
připravovalo a vyzkoušelo první pobytové programy, které byly využívány školami v roce 1995. Na
konci roku 1994 středisko získalo areál do vlastnictví. Tato jistota umožnila prudký rozvoj programů
v letech 1995 až 1997. Rozsah pobytových programů je omezen prostorovými podmínkami střediska,
z toho důvodu se víceméně do roku 1997 podstatně nemění. Rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2002-3,
která navýšila kapacitu střediska Chaloupky na 50 osob.
V roce 2003 zahájilo svoji výukovou činnost pracoviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Rok 2004
znamená opět postupný rozvoj programů, jak pobytových na Chaloupkách, tak jednodenních na
Ostrůvku.
Od roku 2005 zaznamenává velký nárůst počtu účastníků na pobytových programech ve středisku
Chaloupky. Projevuje se zvýšená kapacita pro ubytování po rekonstrukci střediska a počet
pobytových dnů (účastníci x dny) stále roste.
Středisko Ostrůvek dosáhlo v roce 2006 patrně své plné kapacity. V roce 2007 začne pracoviště
Ostrůvek využívat novou učebnu, což bude dalším impulzem pro rozvoj programů.
Přehled ekologických výukových programů v letech 1991 – 2006
Programy

1denníChaloupky
počet
počet
dětí
dnů

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

531
1 763
1 817
1 943
2 110
2 739
2 324
3 067
2 925
4 106
3 367
3 277
2 411
2 777
2 636
2 744
40 537

Celkem

1denníPobytové-Chaloupky
Celkem
Ostrůvek
počet poče počet počet počet
počet
počet
počet
dětí
t dnů dětí
dnů
dětíxdnů prog.dnů dětí*dnů dětí

23
77
72
83
55
91
70
76
84
105
90
98
170
73 2 086
79 2 910
72 3 743
74 3 842
1 222 12 751

0
0
0
0
79
8
87
7
299
50
493
86
698
157
492
113
730
163
650
142
467
105
568
112
585
100
752
121
960
124
1 082
166
7 942 1 454

9
81
123
184
175
572

0
0
158
189
1 127
1 984
3 298
2 574
3 488
3 139
2 192
2 389
2 147
2 956
3 693
4 184
33 518

23
77
80
90
105
177
227
189
247
247
195
219
254
323
380
415
3 248

531
1 763
1 975
2 132
3 237
4 723
5 622
5 641
6 413
7 245
5 559
5 836
6 644
8 643
10 072
10 770
86 806

531
1 763
1 896
2 030
2 409
3 232
3 022
3 559
3 655
4 756
3 834
4 015
5 082
6 439
7 339
7 668
61 230

Programy v letech 1991 - 2006: Pobytové dny (děti*dny)
12 000
10 000
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1denní-Chaloupky
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Projekty ekologické výchovy
Neseparuj se, separuj!
Tato výzva zněla z úst lektorů v rámci informační
kampaně k třídění odpadů. Dva týmy lektorů
navštěvovaly střední školy kraje Vysočina od září až do konce listopadu tohoto roku. Pracovníci
střediska Chaloupky a odloučeného pracoviště Ostrůvek se snažili studenty středních škol přesvědčit,
že třídění odpadu není jen prospěšné a šetrné chování k životnímu prostředí, ale že je to především
v dnešní době naprosto normální a běžné chování, nad kterým se není třeba pozastavovat. Cílem
kampaně bylo ukázat studentům, že třídění odpadů má smysl, že vytříděný odpad neskončí na jedné
skládce, ale že se dál zpracovává.
Projekt vychází ze statistického zjištění, že právě středoškoláci jsou v separaci komunálního odpadu
naprosto nejnezodpovědnější skupinou obyvatel. Téměř 20 procent jich z různých příčin vůbec odpad
netřídí. Nejen, že nechtějí, jsou laxní, ale mnozí ani nevědí, kam odpad odnášet a co všechno mohou
v místě školy či bydliště separovat.
Pro středoškoláky byla připravena putovní výstava – informace na desíti panelech představily systém
třídění a zpracování odpadů v kraji Vysočina, ale najít se zde mohly i zajímavosti ze světa. Snad ještě
zajímavější byly ukázky výrobků z recyklovaných materiálů a videoukázky obsahující záběry
z jednotlivých provozů. Jen málokdo poznal v izolační desce nahrazující sádrokarton krabice od
nápojů nebo v polyesterovém vláknu používaném na výrobu mikin a zateplení do zimních bund
zpracovanou PET láhev.
Největší důraz byl kladen na přímou komunikaci lektorů se studenty. Lektoři ochotně odpovídali na
všechny otázky studentů i jejich učitelů souvisejících s tříděním odpadů v místě jejich bydliště.
Ukončením celé kampaně byl seminář pro učitele základních a středních škol s podtitulem „jak
začlenit téma odpady do výuky“, který se uskutečnil ve středu 29. listopadu na Středisku ekologické
výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Na učitele čekaly kromě informací o třídění a recyklaci
odpadů také ukázky aktivit od výtvarného tvoření z odpadových materiálů, přes počítačové hry až po
početní příklady do matematiky a syntaktický rozbor vět. Na semináři byly představeny i dlouhodobé
projekty, které se některým školám podařilo v minulých letech zrealizovat.
Projekt „Neseparuj se, separuj!“ financoval kraj Vysočina a společnost EKO-KOM a.s.
Putovní výstava o odpadech je k dispozici i po skončení projektu. Veřejnost ji mohla shlédnout
například ještě v prosinci roku 2006 na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí. V červenci příštího roku
bude umístěna v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina.

Celkem – 36 středních škol kraje
Vysočina – 7405 studentů
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3. Mimoškolní programy pro děti, rodiny, veřejnost
Mimo programy pro školství (ekologické výukové programy pro školy a další vzdělávání
pedagogických pracovníků) středisko připravuje řadu programů pro širokou veřejnost s důrazem na
rodinu - na rodiče a děti. Programy pro děti, rodiny a veřejnost jsou zaměřeny především na prožitky
v přírodě a tím na utváření kladného vztahu k přírodě 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.
Mimoškolní programy pro děti a mládež
• Zájmový kroužek pro děti – Ostrůvek, Velké Meziříčí
Ve školním roce ve středisku Ostrůvek pracoval přírodovědný kroužek „Čtveráček“, do kterého
bylo zapsáno celkem 7 dětí. Pro děti byly připraveny tři víkendové akce (15.12. 2006, 31.3. 2007
a 18.6. 2007).
• Zájmový klub pro dospělé – Ostrůvek, Velké Meziříčí
Od března do června běžely dva Tvořivé kluby „Kopretina“ pro dospělé. Schůzky měl každý klub
jednou za 14 dní a přihlášených bylo 18 a 15 členů.
• Letní přírodovědné tábory
Pro „Akta XYZ“ mladší děti od 6 do 12. let v termínu od 4. do 11. srpna 2007 na tábořišti
v Čikovské doubravě.
Pro starší děti od 12 do 15 let v termínu od 4. do 12. srpna 2007 ve středisku Chaloupky.
Tábor „Keltská osada“ v termínu 12. až 17.srpna 2007 na tábořišti v Čikovské doubravě.
Pro starší účastníky tábora navíc proběhlo víkendové setkání v termínu 17. - 19. března 2006 na
Chaloupkách.
• Zázemí pro organizace dětí a mládeže
Středisko rovněž poskytlo zázemí pro víkendové programy dětských oddílů a kroužků, které
pracují u domů dětí a mládeže, v rámci Českého svazu ochránců přírody nebo na základních
školách.

Mimoškolní programy pro děti a rodiče
Chaloupky – jednodenní programy
• Hedvábný Mikuláš (6.12.2006) – rukodělné odpoledne plné malování na hedvábí, vánoční dárky
a přání z hedvábí.
• Den Země na Chaloupkách aneb Kratochvilné neděle pro děti i dospělé (22. 4. 2007)
Přírodovědné soutěže a netradiční sportovní zápolení, rukodělné činnosti, ochutnávka výrobků
z medu a sledování včel v proskleném úlu, nácvik roubování stromů a přednáška o využití ovoce,
příprava léčivých čajů z bylin, zajímavé rady, jak využít opotřebované věci, kozí výrobky,
bubnování a jízda kočárem – to vše nabídlo středisko pro veřejnost v rámci oslav Dne Země.
Ostrůvek – jednodenní programy, výstavy
Příroda a životní prostředí
• Cyklistický výlet do okolí Velkého Meziříčí (24. 9. 2006) – další ročník podzimního
cyklovýletu uspořádaného v rámci kampaně „Den bez aut“.
• Na vlnách přírody – Den Země v Balinském údolí (21. 4. 2007) - zábavné odpoledne pro
rodiny s dětmi za poznáním vodního světa. Pro účastníky byly připraveny přírodovědné kvízy,
pozorování, hry, soutěže, lanové aktivity i výtvarné tvoření.
• Za ptačím zpěvem (8. 5. 2007) - vycházka do okolí Velkého Meziříčí zaměřená na sledování a
poznávání ptačích druhů.
• Cesta za kvákajícím bratrstvem (11. 5 2007) - přednáška spojená s podvečerní exkurzí na
mokřady v okolí Velkého Meziříčí.
• Cestopisné přednášky
V průběhu školního roku se na Ostrůvku uskutečnilo 8 přednášek zaměřených na přírodu a život
lidí v Čechách (Podyjí), ale především v zemích celého světa (Haiti, Makedonie, Island, Čína,
Mongolsko, Austrálie, Pákistán, Makedonie …).
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Rukodělné činnosti, řemesla a tradice
• Vánoční výtvarný seminář (2.12. 2006) – 30 dospělých si přišlo vytvořit vlastnoruční drobné
dárky pod stromeček a ozdoby na stromeček.
• Vánoční tvoření z včelího vosku (11. a 12.12. 2006) – výroba svíček litých i z mezistěnů
přilákala na 90 dětí a dospělých.
Zdravý životní styl
• Den zdraví (21. 9. 2006) - Představení ekozemědělství a biopotravin spojené s ochutnávkou.
• Biojarmark (6.10. 2006) – informační stánek střediska na Biojarmaku ve Žďáře nad Sázavou.
• Putování za Velikonočním beránkem (31.3. 2007) – předvelikonoční sobotní odpoledne pro
rodiny s dětmi věnované velikonočním tradicím a rukodělným činnostem, zpestřením byla živá
ovečka s jehňátkem.
Výstavy
• Netopýři tváří v tvář (15.9. – 30.9. 2006) – výstava navazující na akci Evropská noc pro
netopýry shlédlo 300 návštěvníků.
• I ty ovládáš změny klimatu (18. – 21.9. 2006) - výstava k problematice ochrany klimatu zaujala
na 220 návštěvníků.
• Neseparuj se, separuj! (13. – 31.12. 2006) – výstava na MěÚ ve Velkém Meziříčí z projektu pro
školy Neseparuj se, separuj (300 návštěvníků).
• Probuzení jara (2. – 4. 4. 2007) – velikonoční výstava (150 návštěvníků).
Chaloupky - letní a víkendové pobytové programy
Pobytové programy pro rodiče s dětmi jsou zaměřeny zejména na oživení dávných tradic a zvyků, na
které se v této době často zapomíná.
• Předvánoční rozjímání pro rodiče a děti (1. – 3. 12. 2006)
Devátý ročník třídenního setkání za účelem obnovování starých vánočních tradic a zvyků,
připomenutí přírodních období.
• Než přijdou velikonoce pro rodiče a děti (1. – 3. 4. 2007)
Víkend plný velikonoční atmosféry přinesl výrobu pomlázek, zdobení vajec různými technikami,
výrobu kraslic, zdobení perníčků, vynášení Morany a velikonoční průvod s hrkačkami.
• Tábor pro rodiče a děti: Na královském dvoře (9. – 14. 7. 2007).
Náměty pro rodiče a prarodiče, jak zaujmout své děti pro pozorování a pobyt v přírodě.

SHRNUTÍ:
Mimoškolní činnost pro děti a jejich rodiče ve školním roce 2006/2007:
22 mimoškolních akcí v délce 33 dnů
pro 864 dětí a 908 dospělých, kteří při akcích strávili 1.507 pobytových dnů (účastníci*dny).
Navíc byly připraveny čtyři výstavy v celkové délce 39 dnů, které přilákaly na 970 návštěvníků.

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání dospělých
Středisko Chaloupky připravuje programy pro učitele, odborné pracovníky a pro další zájemce o
přírodu či tradiční řemeslné techniky, kteří na Chaloupky přijíždějí z různých koutů celé České
republiky. 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. – Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007
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Vzdělávací akce ve středisku Chaloupky byly ve školním roce 2006/2007 podpořeny MŠMT, MŽP,
Fondem Vysočiny, Lesy České republiky, s.p. a v rámci společného programu SSEV Pavučina a
ČSOP „Národní síť středisek ekologické výchovy“, který je financovaný Ministerstvem životního
prostředí.
Chaloupky
Praktická ekologická výchova a vzdělávání
• Toulavý autobus – školní zahrady (22. – 24. září 2006)
Náměty, výměna zkušeností a návštěvy školních zahrad, kterou jsou využívány jako přírodní
učebny pro výuku různých předmětů. Tentokrát návštěva zahrad v Olomouckém a
Moravskoslezském kraji.
• Malá regionální konference o ekologické výchově – MRKEV (2. 11. 2006)
Setkání pedagogických pracovníků z kraje Vysočina se zájmem o rozvoj ekologické výchovy:
náměty, informace, postupy, programy a akce - 7. ročník.
• Seminář lesní pedagogiky pro nejmenší (29. – 30. 8. 2007)
Seminář pro učitelky mateřských škol zaměřený na les - poznávání přírody, praktické aktivity
v lese, beseda apod.
Rukodělné činnosti, léčivé bylinky
• Rukodělné činnosti (10. – 12. 11. 2006)
Seminář se tentokrát zaměřil na malování na hedvábí, drhání, drátované šperky a ubrouskovou
techniku na látky.
• Víkend s bylinkami (15. – 17. června 2007)
Devátý ročník semináře zaměřeného nejen na bylinky. Připravena byla témata jako například
přírodní kosmetika, příprava tinktur a mastí, zdravá výživa a mnoho dalších. Program byl doplněn
přednáškou pana bylináře Pavla Váni a cvičením jógy.
Poradenská a lektorská činnost
Pracovníci střediska, zejména Květoslava Burešová, Jozef Zetěk a další pracovníci střediska
poskytli řadu konzultací a vystupovali jako lektoři na řadě akcí pořádaných jinými organizacemi,
např. Specializační kurz pro koordinátory EV, či náslechy, stáže a prezentace pro neziskové
organizace, studenty či pedagogy.
Ostrůvek
Praktická ekologická výchova a vzdělávání
• Odpady aneb Jak toto téma začlenit do výuky (20. 11. 2006) - Jak si poradit s tříděním odpadů
a kde získat potřebné informace? Třídění v kraji Vysočina., ukázky recyklovaných materiálů,
záběry z recyklačních provozů a Příklady aktivit, Jak začlenit téma Odpady do jednotlivých
předmětů, příklady celoročních projektů.
• Mezi námi zvířaty aneb Jak a proč v žácích probouzet správné chování ke zvířatům (23. 3.
2007) – seminář k manuálu „Žijeme spolu aneb jak na téma ochrany zvířaty“ doplněn
praktickými aktivitami.
• Seznámení s ekologickými výukovými programy (29. 8. 2007) – seminář pro pedagogický sbor
ze ZŠ Velká Bíteš.
• Úvodní seminář k projektu Expedice (31. 8. 2007) – nabídka aktivit pro bližší poznání různých
přírodních prostředí – les, louka, rybník.

SHRNUTÍ:
Vzdělávací činnost pro pedagogy a širší veřejnost ve školním roce 2006/2007 zahrnovala:
8 vzdělávacích akcí v délce 13 dnů pro 237 účastníků, kteří strávili na akcích 300 pobytových
dnů (účastníci*dny).
Pracovníci střediska poskytli konzultace, stáže a lektorská vystoupení v rozsahu 34 hodin.
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5. Zahraniční projekty
Školní zahrady jako přírodní učebny v České republice a v Německu
je název česko-německého projektu, který byl zahájen rokem 2006 ve středisku Chaloupky.
Partnerem na německé straně je Ingenieurbüro Natur und Bildung (Inženýrská kancelář pro přírodu a
vzdělávání) z Drážďan.
Projekt navazuje na dlouhodobou chaloupeckou snahu o zachování existujících a o vznik nových
školních zahrad. V rámci projektu bychom chtěli podat pomocnou ruku školám, které začínají
s budováním areálu nebo uvažují o novém využití školní zahrady pro vzdělávání. Mnoho inspirací ale
získají i školy, které mají již areál téměř nebo zcela vybudovaný.
Projekt zahrnuje tři okruhy:
1. Vypracování příručky (manuálu)
2. Vybudování modelové zahrady – přírodní učebny na Chaloupkách.
3. Vytvoření mezinárodní virtuální akademie k tématu zelené třídy
1. Příručka (manuál) bude velkým pojednáním o školních zahradách. Od jejich historie z dob J. A.
Komenského přes současné zkušenosti ředitelů s jejich budováním a udržováním krok za krokem, až
po přehled doporučeného zařízení zahrady a galerii ukázkových zahrad. Především v ní učitelé
naleznou osvědčené konkrétní aktivity, projekty proveditelné ve školních zahradách a jejich zařazení
do školních vzdělávacích programů. Součástí obsahu bude i návrh ukázkového areálu ve středisku
Chaloupky a zkušenosti se školními zahradami z Německa.
Cílem je poskytnout návody a náměty, které povedou k přetvoření existujících školních zahrad na
areály, které by byly všestranně využitelné pro vyučování. U nás se pro takovou školní zahradu vžívá
název „Přírodní učebna“, v Německu je používán spíše termín „Zelená třída“. Při takové výuce má
příroda sloužit nejen jako rámec vyučování, ale také jako předmět pozorování. Vyučování v přírodní
učebně má taktéž přispět ke zdraví žáků.
2. Ukázkový areál ve středisku Chaloupky bude příkladem vzniku nového areálu přírodní učebny
na zelené louce. Od grafického návrhu až po jeho realizaci.
Areál bude obsahovat přírodní učebnu (lavice se stoly, amfiteátr, venkovní pec, oddělení léčivých
rostlin, oddělení zeleniny a květin, skleník), výzkumnou laboratoř u rybníčku, dobrodružný les se
sportovními prvky, zážitkový les se smyslovými prvky a prostor s ohništěm a pískovištěm.
3. Mezinárodní virtuální akademie jako internetová platforma bude pružným prostředkem pro
komunikaci o školních zahradách. Bude obsahovat úvod do problematiky, přehled základních prvků,
galerii modelových zahrad, příklady projektů na budování a využívání, tipy na organizaci, plánování a
na získání podpory pro svůj projekt. Virtuální akademie bude především vhodným místem pro
výměnu zkušeností českých a německých učitelů, resp. i dalších učitelů, pro které bude čeština a
němčina srozumitelná. Materiály ve virtuální akademii budou zveřejňovány v českém, německém
jazyce.
Spoluprací mezi českými a německými partnery v rámci tohoto projektu dojde k cenné výměně
zkušeností, popř. sblížení odborníků v oblasti ekologického vzdělávání obou států. Pro svou
vícejazyčnost se projekt otevírá celé Evropě, staví na výměně zkušeností pedagogů z různých
prostředí. Projekt se může stát rozhodujícím krokem k tomu, aby se do školní výuky pevně
integrovaly programy ekologického vzdělávání. Vytváří předpoklady, aby se myšlenka budování
přírodních učeben i jejich uvedení do praxe rozšířila na evropských školách.
Do problematiky školních zahrad chceme zapojit, kromě učitelů, také ty, kteří rozhodují - ředitele,
rodiče, spolupracovníky školských úřadů a zastupitele měst a obcí, jež jsou navíc majiteli školních
pozemků a často ovlivní rozhodování o existenci školních zahrad. Budování přírodních učeben
probíhá nezřídka jako společná iniciativa žáků, rodičů a učitelů. Rodiče mají přirozený zájem o
vzdělání a výchovu svých dětí. Profesní a materiálové možnosti rodičů z nich často činí
nepostradatelné spolupracovníky při budování přírodních učeben.
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Věříme, že propagace tohoto projektu pomůže učitelům, kteří často pod velkým tlakem veřejnosti
školní zahrady uchránili před zánikem, a bude povzbuzením pro ty, kteří se chystají obnovit zaniklé
školní zahrady nebo budovat zahrady nové. Ani těch není tak málo.
Projekt „Školní zahrady jako Přírodní učebny v České republice a Německu“ byl podpořen
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) - Německou spolkovou nadací pro životní prostředí
v Osnabrücku, která od roku 1996 podpořila na tři desítky česko-německých projektů.
Celkový rozpočet dvouletého projektu „Školní zahrady“ je 250.800 EUR. Podpora DBU činí 125.000
EUR, z toho 73.280 EUR je určeno pro jeho realizaci v České republice.

Interreg IIIA – přehraniční spolupráce ČR – Rakousko
Projekty byly spolufinancovány z ERDF a Krajem Vysočina.
Vzdělávací program pro mládež – příroda a životní prostředí v kraji Vysočina a v Dolním
Rakousku“
V rámci tohoto projektu proběhly dva pobytové programy pro 5 nejlepších tříčlenných družstev
z krajského kola pro kraj Vysočina soutěže Ekologická olympiáda. Pobyty byly vytvořeny ve
spolupráci s Přeshraničním střediskem impulzu Thayaland – GIZ Thayaland v Dobersbergu a NP
Podyjí a NP Thayaland.
První pobytový program (11. – 15. září 2006):
Skupinka 15 studentů z 5 středních škol kraje vyrazila za odměnu na pětidenní cestu do Dolního
Rakouska. Cílem exkurze bylo prohlédnout si ekologii v praxi. V okolí obce nedaleko hranic nahlédli
do zákulisí zařízení na výrobu elektřiny z bioplynu, ekologických výtopen na slámu a štěpku nebo do
manufaktury specializující se na výrobky z ovčí vlny pocházející z biochovů. Při návštěvě školy
v Yspertalu se nám pan ředitel Střední a Vyšší odborné školy se zaměřením na životní prostředí a
ekonomii a současně i zakladatel školy pan Zechner se nám plně věnoval celé dvě hodiny a ukázal
nám nejmodernějšího vybavení školy. Jeho přednáška se týkala jak ekologie samotné, tak výchovy
k ní. Až neuvěřitelné bylo, kolik školního vybavení si studenti vyrobili sami s minimálními
prostředky. A to je jedním z cílů této školy. Učit studenty věci znovu využít, recyklovat,
minimalizovat odpad. Při exkurzi nechyběly ani návštěvy přírodních parků, s kterými se však ty naše
rozhodně nedají srovnat. Vysočina zatím vypadá jaksi přirozeněji. Zážitkem byla návštěva nově
otevřeného centra UnterWasserReich (Podvodní říše) u města Schrems. Moderní expozice
návštěvníkům přibližuje život ve vodě a u vody od mikroskopických organismů až po rostlinstvo.
Nezapomínají ale i ukázat, jak se člověk k vodě chová. Fotografie ropných havárií a vod otrávených
chemickým průmyslem versus křišťálově průzračné potůčky a řeky každého přimějí k zamyšlení. Na
zpáteční cestě domů jsme navštívili národní park Thayatal a jeho nové informační středisko
v Hardeggu.
Druhý pobytový program (25. – 27. dubna 2007)
Skupinka 15 studentů, která vzešla z dalšího ročníku krajského kola Ekologické olympiády, se
vypravila na třídenní pobytový program do údolí řeky Dyje. Nejprve je čekalo seznámení s českou
stranou NP Podyjí v doprovodu pracovníka Správy NP.Celý další den se nám věnovali pracovníci
Správy NP Thayaland na rakouské straně. Závěr exkurze proběhl opět na české straně v doprovodu
pracovníka Jihomoravského zemského muzea. Program byl sestaven tak, že se účastníci seznámili
s územím NP Podyjí a Thayatal od východu na západ, nahlédli pod pokličku ochrany přírody ze
strany státu i dobrovolnických organizací. Dozvěděli se mnoho zajímavého z historie tohoto území a
života v něm. Nechybělo ale ani poznávání přírody formou her a úkolů.

Podpora environmentálního vzdělávání ve školách na Vysočině - přenos zkušeností
dolnorakouské sítě Ökolog
Partnerem projektu je Úřad vlády Dolního Rakouska: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung
Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung (RU3).
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V rámci projektu probíhá v kraji Vysočina zmapování možností a nabídek pro environmentální
výchovu (EV) pro školy ve spolupráci s iniciativou Ökolog, která má obdobnou nabídku připravenou pro
spolkovou zemi NÖ. Výsledek mapování bude publikován v celobarevném letáku, který bude určen školám
a dalším organizacím se zájmem o EV. Veškeré poznatky budou podkladem pro nový internetový portál,
který shromáždí nabídku pro EV na Vysočině a v příhraniční části Dolního Rakouska.
Nabídka aktivit by měla zahrnovat ekologické výukové programy ve střediscích ekologické výchovy,
naučné stezky se zaměřením na přírodu a možnosti exkurzí do zajímavých přírodních lokalit, ekologických
provozů firem a organizací a na biofarmy.

Exkurze do Dolního Rakouska – společné foto na Střední a Vyšší odborné škole v Yspertalu

6. Publikační činnost
Květoslava Burešová a kolektiv: Hurá z lavic do přírody…3
2. rozšířené vydání u učitelů oblíbené publikace pro vyučování v lese, na louce, u potoka, u rybníka, na zahradě,
v parku i na poli. Obsahuje pracovní listy k rozmnožení, praktické návody k výrobě pomůcek, obrazové tabule
sinic a řas v čistých i znečištěných vodách a sérii jednoduchých klíčů k určování mechů, stromů a keřů podle
listů i pupenů, k určování hálek, požerků, trusu, vývržků a vodních živočichů. Vydání je rozšířeno o rozsáhlý
klíč k určování hub a ptačích hnízd. Naleznete zde i náměty na netradiční výtvarnou výchovu v lese s využitím
přírodních materiálů.

Květoslava Burešová, Petra Krejčí: Kartičky k určování čeledí rostlin
Obálka se slovníčkem používaných obtížnějších termínů obsahuje 12 kartiček s výstižnými nákresy znaků 13
čeledí z jedné strany a s popsanými znaky a zástupci rostlin z druhé strany.
Pomáhá dětem objevovat rozmanitost květů a krásu rostlin. O užitečnosti této pomůcky svědčí i skutečnost, že
jde již o 4. rozšířené vydání.

Květoslava Burešová, Jana Zeťková : Přírodovědné rébusy
Tuto publikaci oceníte, když jedete s dětmi delší dobu vlakem, na táboře, při čekání v lékařské ordinaci, ale i ve
vyučování, při suplování či opakování. Jakmile děti objeví, jak se rébusy řeší, projevují zájem o vyluštění všech
16 rébusů. Každý rébus obsahuje otázky, které lze bodovat podle nabídnuté stupnice. Součástí je slovníček,
který obsahuje 140 popsaných a v rébusech se vyskytujících rostlin a živočichů, 8 dalších přírodnin a 8
zeměpisných názvů. V českém jazyce lze pomůcku využívat z hlediska tvorby slov. Soubor lze používat po
částech, podle toho, co chce uživatel opakovat či procvičovat. Otázky jsou odstupňovány pro mladší a starší
děti. Oblibu rébusů potvrzuje jejich již 4. vydání.
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Jana Zeťková: Vystřihni si motýla, poznej ho a chraň!
Touto publikací chceme upozornit děti a jejich rodiče na kouzelný svět motýlů a
na jejich nutnou ochranu. Publikace nabízí na 12 listech A4 detailní nákresy
motýlů v reálné velikosti a zvětšené nákresy motýlů, které si děti vystřihnou a
upevní na okna či zavěsí do prostoru. Obálka přináší barevné fotografie těchto
motýlů a návod pro děti, jak pozorovat vývoj běláska nebo babočky kopřivové
doma v insektáriu.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci střediska
Chaloupky na veřejnosti
Středisko Chaloupky pořádá dvakrát ročně dny otevřených dveří
v areálu Chaloupky: v dubnu u příležitosti Dne Země a v říjnu u příležitosti Dne Stromů. Středisko
pravidelně informuje pomocí tiskových zpráv o významných akcích tištěná i elektronická média.
Tištěná média
V roce 2006/7 jsme zaznamenali celkem 176 příspěvků v tištěných médiích o chaloupecké činnosti,
ochraně přírody a ekologické výchově:
• místní:
66
• regionální noviny:
52
• celostátních noviny- regionální přílohy
37
• celostátní časopisy pro školství
8
• celostátní časopisy specializované
2
Články byly publikovány v těchto novinách (seřazeno dle četnosti):
Horácké noviny, Deník Vysočina a její jednotlivé mutace pro kraj Vysočina, Právo - Vysočina, MF
Dnes – Vysočina, Učitelské noviny, Jihlavské listy, Bi-Che-Ze 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:
http://www.regionalist.cz, http://www.trebicnews.cz, http://www.hbin.cz, http://mfdens.newtonit.cz,
www.mestovm.cz, které zveřejnily v roce 2006 85 příspěvků o Chaloupkách.
Rádia: Zprávy o činnosti Chaloupek vysílaly rozhlasové stanice Český rozhlas Region, Rádio Blaník
a Rádio Vysočina.
Při vyhledávání a archivaci článků a ohlasů spolupracujeme prostřednictvím výstřižkové služby
s Knihovnou Matěje Josefa Sychry ze Žďáru nad Sázavou.
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8. Základní údaje o hospodaření školského zařízení za rok 2006
Chaloupky - obecně prospěšná společnost, o.p.s. účtuje v soustavě podvojného účetnictví.

Rozvaha k 31.12.2006
Aktiva v tis. Kč

k 1.1.2006

k 31.12.2006

A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

1.631
274
1.631
- 274
845
138
80
617
10
2.476

2.130
1.045
1.381
- 296
1.309
230
313
592
174
3.439

Pasiva v tis. Kč

k 1.1.2006

k 31.12.2006

1.910
1.431
616
815
479
566
566
0
2.476

2.587
2.381
1.105
1.276
206
852
760
92
3.439

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006
A. Náklady v tis. Kč
Činnosti:
Hlavní
I. Spotřebované nákupy celkem
1.264
1. Spotřeba materiálu
1.064
111
2. Spotřeba energie
200
10
4. Prodané zboží
0
128
II. Služby celkem
1.753
5. Opravy a udržování
355
6. Cestovné
115
7. Náklady na reprezentaci
1
8. Ostatní služby
1.282
III. Osobní náklady celkem
3.918
9. Mzdové náklady
2.872
10. Zákonné sociální pojištění
922
12. Zákonné sociální náklady
124
IV. Daně a poplatky celkem
2
V. Ostatní náklady celkem
47
VI. Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr.pol.celkem 26
Náklady celkem
7.010

Vedlejší
249
1.175
210
128
47
0
0
0
47
3
3

299

Celkem
1.513

1.800
355
115
1
1.329
3.921
2.875
922
124
2
47
26
7.309

B. Výnosy v tis. Kč
Činnosti:
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby z podeje zboží
IV. Ostatní výnosy celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmu
D. Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní
3.002
3.002
66
61
3.787
6.916

Vedlejší
599
414
185
2
0
0
601

Celkem
3.601
3.416
185
68
61
3.787
7.517

- 94
0
- 94

302
2
300

208
2
206
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Informace o výsledcích kontrol hospodaření:
Audit – auditorská společnost Weida, s.r.o., zpráva ze dne 28.června 2007
•
Zpráva auditora o ověření nákladových a výnosových účtů a způsob vynaložení dosaženého
hospodářského výsledku k 31.12.2006 s výrokem:
„Podle našeho názoru výkaz zisku a ztráty ve všech významných ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný
výsledek hospodaření Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání k 31. prosinci 2006 v souladu s
účetními předpisy platnými v České republice a rozdělení výsledku hospodaření za účetní období roku 2006 a použití zisku za
rok 2006 ve všech významných ohledech splňuje podmínky využití zisku na vzdělávání a školské služby.“

Zpráva auditora byla předána OŚMS Krajského úřadu kraje Vysočina dne 20.7.2006.
Informace o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI:
•
Česká školní inspekce, Inspektorát v kraji Vysočina ( č.j. k4-1144/04-00750), 10. – 15.6.2004.
Předmět kontroly: Využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 10
zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaným obdobím je rok 2003.
Kontrolní zjištění : „Kontrolou cestovních příkazů …..bylo zjištěno, že zaměstnancům nebylo poskytnuto stravné…“ Uvedené
nedostatky byly odstraněny dne 13.7.2004. V ostatních kontrolovaných oblastech „…nebylo zjištěno porušení uvedeného
právního předpisu."

9. 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 2006/2007.
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 2006/2007 pracovala správní rada v následujícím složení:

Jana Dvořáková, ředitelka Soukromé VOŠ sociální Jihlava,

Mgr. Luboš Komůrka, advokát, Jihlava,

Ing. Petr Rychecký, doktorant MZLU Brno, Brno,

Rudolf Dub, senior project manager, Prostějov,

Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. (roz. Bobková), Státní rostlinolékařská správa Třebíč,
předsedkyně správní rady,

Ing. Viera Jedličková, programátorka, Praha.
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.
V roce 2006/2007 měla dozorčí rada následující složení:

Hana Korvasová, ředitelka školského zařízení Lipka, Brno,

Ing. Jiří Kvasnička, člen ČSOP Kněžice,

Ing. Přemysl Voborník, zástupce lesního správce, Lesní správa Znojmo, Lesy ČR s.p.
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Pracovníci střediska
Ve školním roce 2006/2007 bylo zaměstnáno ve středisku 16.662 přepočtených zaměstnanců, z toho
8,338 bylo pedagogických.
K 31.8.2007 měly Chaloupky o.p.s. celkem 20 zaměstnanců s pracovními smlouvami v rozsahu 17,8
úvazku a 1 pracovnici na rodičovské dovolené. Z toho bylo 8 pedagogických pracovníků s 7,8
úvazkem,
a 1 pedagogická pracovnice na rodičovské dovolené.
Programoví pracovníci – pedagogičtí pracovníci:
RNDr. Jozef Zetěk: úvazek 1,0.
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 19 let.
Mgr. Květoslava Burešová: úvazek 0,8.
Pedagog - metodolog: vzdělávání pedagogických pracovníků, programy pro školy, veřejnost, rodiče a
děti, konzultace a poradenství, metodické pomůcky.
Vzdělání: Pedagogický institut Jihlava, předměty: biologie, tělocvik, školní pozemky.
Praxe 39 let
Ing. Martin Kříž: úvazek 1,0.
Programový ředitel: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: MZLU Brno, fakulta Agronomie, obor Agroekologie
Praxe 5 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 21 let.
Mgr. Marie Rajnošková: úvazek 1,0
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: UJEP – FF, MU – Přírodovědecká fakulta
Praxe 21 let.
Mgr. Jan Voborník: úvazek 1,0 (do 31.12.2006).
Programový vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: MU Brno, Pedagogická fakulta – Biologie, Zeměpis
Praxe 2 roky.
Mgr. Dana Starková: úvazek 1,0.
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: JČÚ České Budějovice, PedF – Přírodopis, Pěstitelské práce, Zeměpis
Praxe 2 roky.
Mgr. Alena Ruxová: na rodičovské dovolené
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost.
Vzdělání: MU, přírodovědecká fakulta, speciální biologie a ekologie.
Praxe: 11 let.
Pracoviště Ostrůvek, Velké Meziříčí:
Mgr. Jana Audy: úvazek 1,0.
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost, vedoucí pracoviště Ostrůvek,
Velké Meziříčí.
Vzdělání: UP Olomouc, přírodovědecká fakulta, ochrana a tvorba životního prostředí, pedagogické
minimum.
Praxe: 4 roky (k tomu 2 roky externí lektorka SEV Sluňákov Olomouc, 1 rok dohoda o pracovní
činnosti: Chaloupky).
Mgr. Markéta Navrátilová: úvazek: 1,0.
Programová vedoucí: programy pro školy, pro děti, rodiny a veřejnost, pracoviště Ostrůvek.
Vzdělání: Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, obor biologie – chemie pro SŠ.
Praxe 8 let.
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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 (od 1.1.2007)
Ing. Helena Špinarová, provozní vedoucí, úvazek 1,0 (do 19.12.2006)
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
Pavel Kojzar, programový asistent, úvazek 0,5 (od 1.5.2007 do 31.08.2007)
Ostrůvek:
Bohuslav Navrátil, správce, úvazek 0,5
Helena Šoukalová, uklízečka, úvazek 0,5

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
V roce 2006/2007 byly podány návrhy na zapsání v rejstříku obecně prospěšných společností:
složení správní rady Chaloupky, o.p.s. (viz Lidé kolem Chaloupek).
změna názvu společnosti v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
rozšíření doplňkové činnosti o hostinskou činnost (ubytování a stravování bez programu) a
pronájem nebytových prostor (viz níže).
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,
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.
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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 Městským úřadem v Třebíči, č.j. TR/99/1802.
hostinská činnost v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky, vydaný Magistrátem města Jihlavy
č.j ŽÚ/U2912/2006/HN
pronájem nemovitostí, bytů, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, vydaný
Magistrátem města Jihlavy č.j ŽÚ/U2911/2006/HN
Školské zařízení poskytuje vzdělávání na pracovištích:
•
Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, Kněžice 109, 675 21 Okříšky
•
Ostrůvek – středisko ekologické výchovy, Ostrůvek 2/288, 594 01 Velké Meziříčí

Pracoviště:
Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu
v přírodě
Kněžice 109, 675 21 Okříšky
tel. 568 870 434, tel.,fax.: 568 870 359
e-mail: info@chaloupky.cz

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
ul. Ostrůvek 288, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 522 831
e-mail: ostruvek@chaloupky.cz

Kancelář Brtnice
Nám. Svobody 74, 588 32 Brtnice
tel. 567 216 881
e-mail: reditel@chaloupky.cz, iveta.vorlickova@chaloupky.cz
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Děkujeme následujícím organizacím, které finančně podpořily
činnost střediska Chaloupky ve školním roce 2006/2007:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Krajský úřad kraje Vysočina
Fond Vysočiny
Město Velké Meziříčí
Úřad práce v Třebíči, Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou, Úřad práce v Jihlavě
Dispoziční fond programu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko: MAS Most Vysočiny
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.
Podpora z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Nadace Partnerství, Brno
Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund: Senioři vítáni
Nadace Dřevo pro život
Nadace Zdraví pro Moravu
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace pro životní prostředí v Osnabrück)
Česko – německý fond budoucnosti
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Huhtamaki Česká republika, a.s.
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili veřejnou sbírku
„Příroda je naší učebnou“
určenou na rozvoj areálů středisek Chaloupky a Ostrůvek.
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