Výroční zpráva 2009

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.
Programová nabídka Chaloupek stále ctí tradici zakladatelky Květoslavy Burešové, propagátorky ekologické výchovy a školních zahrad. Díky velkému zájmu
o vzdělávací programy vzniklo pracoviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí a projektové oddělení v Brtnici. V současnosti připravujeme další pracoviště na
Krátké ve Žďárských vrších a v Horní Krupé u Havlíčkova Brodu.

☺ Hlavní sál ve středisku Chaloupky má nové atypické stoly ze dřeva – podpořeno
z projektu OP VK Přírody Vysočiny a Lesy ČR prostřednictvím programu
ČSOP „Dřevo a my“.

Poslání organizace

☺ Doplnili jsme naučnou stezku v Balinském údolí o další obrazové panely
s interaktivními prvky. Naučná stezka byla prodloužena až k obci Baliny. Při
otevírání stezky na Den Země jsme zaznamenali rekordní počet účastníků
(více než tři sta).

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

Úspěchy v roce 2009
☺ Vznik prvního Školního vzdělávacího programu Chaloupky o.p.s., na který bude
navazovat nový se vznikem nových pracovišť a s rozšířením činnosti organizace.
☺ Podařilo se rozjet neformální chaloupecký Ekoklub pro středoškoláky a vysokoškoláky nejen z kraje Vysočina. Byly pro ně připraveny první víkendové
akce v podobě exkurzí i pracovních brigád na pomoc přírodě.

☺ Do výukových programů ve středisku Chaloupky jsme začlenili téma hospodaření v krajině s praktickými aktivitami, jako je práce s kosou, pastva ovčáckým psem. Vznikl nový výukový program „Hmyzí hotel“.
☺ Proběhla odborná stáž pedagogických pracovníků v rakouském národním
parku Thayatal.
☺ Oprava plotu kolem zahrady u střediska Chaloupky.
☺ Bývalé pole u střediska Chaloupky se ve spolupráci s žáky, učiteli na Archeovíkendu a s Ekoklubem podařilo přeměnit na pastvinu – proběhl sběr kamene,
osetí speciální travní směsí a je vypásána ovcemi.

☺ Ve Velkém Meziříčí jsme realizovali projekt „Stromy a lidé ve městě“, v rámci
kterého byly připraveny pracovní listy a programy pro velkomeziříčské školy,
vyhlášena soutěž pro veřejnost „Můj strom“ a vydán informační leták zaměřený na význam zeleně ve městě a péči o ní.
☺ Učebnu na Ostrůvku jsme vybavili novým nábytkem za podpory Města Velké
Meziříčí.
☺ Od června 2009 jsme zapojeni jako partneři do česko-rakouského projektu
„Přírodní zahrady bez hranic“, který přináší do České republiky myšlenku
přírodních zahrad.
☺ Od listopadu 2009 jsme zahájili dva projekty podpořené z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to „Semínka environmentálního vzdělání
pro Vysočinu“ (osa 1.1) a „Příroda Vysočiny je naší učebnou“ (osa 1.3), které značně
rozšířily naši programovou nabídku pro děti a pedagogy a také řady našich pracovníků.

○ Pr acov iště ◄
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Chaloupky, středisko
pro vzdělávání a výchovu v přírodě
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 využívá 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.

Ostrůvek,
středisko ekologické výchovy
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vzniklo v roce 2002 jako další pracoviště organizace Chaloupky o.p.s. Středisko Ostrůvek 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.
Středisko spolupracuje s Mateřským centrem Kopretina, které sídlí v druhém patře budovy.

Brtnice, projektové oddělení
Z kapacitních důvodů přesídlilo vedení organizace
a projektové oddělení do kanceláří na náměstí v Brtnici.

Budoucí nová pracoviště
V rámci nově realizovaného projektu z Operačního
programu 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

ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou
v Horní Krupé.

○

Krátká
○ ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Žďárské vrchy.

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Chaloupky

Ostrůvek

Pracoviště Brtnice

Kněžice 109, 675 21 Okříšky
tel. 568 870 434, tel. a fax. 568 870 359
e-mail: chaloupky@chaloupky.cz

ul. Ostrůvek 2/288, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 522 831
e-mail: ostruvek@chaloupky.cz

Široká 378, 588 32 Brtnice
tel. 567 216 881, 567 211 467
e-mail: info@chaloupky.cz
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○ E K O L OGI C K É V Ý U K O V É PROGRA M Y PRO Š K O L Y ◄
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Ekologickou výchovu pro školy realizujeme především
prostřednictvím hodinových, dopoledních nebo až 5ti
denních výukových programů. Pomáháme dětem objevovat jejich vztah k přírodě, pozorovat, poznávat a žasnout. Žákům ukazujeme složitost přírodních dějů a jejich propojenost. Důraz je kladen na vztah člověka
a životního prostředí. Programy jsou zaměřeny na praktické činnosti při pozorování, měření, zkoumání a objevování přírody přímo venku, v bezprostředním kontaktu s přírodou.
Programy jsou připraveny tak, aby školám pomáhaly
při plnění jejich školních vzdělávacích programů, a to
nejen průřezového tématu Environmentální výchova.
Programy jsou zaměřeny na:
☺ poznávání a ochranu přírody, ekologii
☺ hospodaření v krajině, zemědělství a lesnictví
☺ životní prostředí a udržitelný rozvoj
☺ tradice, zvyky, rukodělné činnosti, zpracování potravin

Jednodenní výukové programy
Chaloupky, středisko pro vzdělávání
a výchovu v přírodě
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Souběžně s pobytovými programy probíhají během
školního roku na Chaloupkách také programy jednodenní. Nabízíme rovnoměrně programy pro první
a druhé stupně základních škol. Dva programy nabízíme mateřským školám, programy pro druhé stupně
přizpůsobujeme i středním školám.
V roce 2010 byly jednoznačně nejoblíbenějšími programy ty, které se týkaly zvířat (naší farmy, hmyzu,

včel). Zájem byl i o zemědělské a lesnické programy,
v zimě pak o programy zaměřené na život našich
předků (výrobky z mléka a práce s vlnou).

Ostrůvek, středisko
ekologické výchovy Ostrůvek
Ostrůvek nabízí jednodenní výukové programy v délce
trvání 1,5 až 3 hodiny. Programy probíhají převážně
v areálu střediska, ale v nabídce je i několik programů přímo v terénu. Programy jsou určeny pro mateřské, základní i střední školy. Nejvíc účastníků měly
v roce 2009 programy pro první stupeň základních
škol. Nejnavštěvovanější byly programy o třídění a recyklaci odpadů a o šetrné spotřebě (Co nepatří do koše, Obchod bez odpadů, Ekospotřebitel, O princezně
Lesněnce). Velký zájem byl rovněž o programy zabývající se lesním společenstvem (Tajemství lesa, Lesní
čarování, Co vím o lese, Lesní schovávanky a O posledním žaludu), včelami a včelařením či zemědělskou
produkcí (Na poli a na statku, Než si ukrojíme krajíc
chleba, Zvířata a lidé, Stateček). Oblíbené byly rovněž
rukodělné programy o starých řemeslech a lidových
tradicích.

○ E K O L OGI C K É V Ý U K O V É PROGRA M Y PRO Š K O L Y ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Pobytové programy pro školy

Nosnou činností střediska Chaloupky jsou ekologické pobytové programy, které většinou trvají 5
dnů, od pondělí do pátku.
Tři základní typy pobytových programů jsou v návaznosti na roční období:
☺ Škola o přírodě (duben – září) – týden zaměřený na praktické pozorování přírody, divoké
i domácí, živé i neživé.
☺ Historie všedního dne (říjen – březen) – v čase,
kdy příroda usíná, nebo se teprve probouzí, zatopíme v kamnech a projdeme se historií běžného života na českém venkově.
☺ Bílou stopou – v zimě, když leží sníh, jsou začleňovány programy na běžkách a programy o pobytových znameních, ptácích na krmítku…

Pobytové programy na míru:
Gymnázium Chotěboř, 3 dny, téma Voda
Španělské gymnázium Brno, 5 dní, téma Energie

Shrnutí:
V roce 2009 jsme celkem připravili:
Jednodenní programy:
Chaloupky, Kněžice:
v rozsahu 100 programů pro 3.043 dětí
v rozsahu 295,5 hodiny.
Ostrůvek, Velké Meziříčí:
v rozsahu 216 programů pro 5.328 dětí
v rozsahu 429 hodin.
Celkem jednodenní:
316 programů pro 8.371 dětí
v rozsahu 724,5 hodiny.
Pobytové programy:
Chaloupky, Kněžice:
41 pobytů v rozsahu 164 dnů pro 1.220 dětí,
které strávily ve středisku 5.014 pobytových dnů
(děti × dny)
Celkem organizace v roce 2009 připravila
357 ekologických výukových programů
pro 9.591 žáků, což představuje
13.385 pobytových dnů (dětí × dny).
Při přepočtu na 365 dnů to znamená
program pro 36,7 dětí každý den.

Chaloupky
jednodenní

Ostrůvek
jednodenní

Chaloupky
pobytové

Poznámka: V letech 2001 až 2003 probíhala celková rekonstrukce střediska Chaloupky.
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○ A K C E PRO RO D IN Y , D ĚTI A V E Ř E J NOST ◄
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Akce pro rodiny s dětmi
Než přijdou Velikonoce (27.–29. 3. 2009): jarní víkend
pro rodiny s dětmi vyplněný velikonočními tradicemi.
Předvánoční rozjímání (4.–6. 12. 2009): zastavení
v předvánočním shonu, připomenutí si lidových zvyků spojených s Adventem a Vánocemi.

Akce pro veřejnost

Chaloupky
Letní tábory:
Tábor pro rodiny s dětmi (28. 6.–4. 7. 2009): určený
pro maminky, tatínky a děti od 0 do 10 let. Výlety,
pozorování, dobrodružné hry, noční stezky odvahy,
rukodělné tvoření apod. To všechno na Chaloupkách
a okolí.
Staří Slované (1.–9. 8. 2009): stanový tábor v osadě
Čikov, třetí pokračování archeologického tábora pro
děti od 8 do 15 let zamířil do doby Velkomoravské.
Výroba gombíků a korálků, tavení kovů, ale i výroba
kaší a placek s tradiční archeologickou partou.
Zakládání měst (10. 8–16. 8. 2009): stanový tábor
v osadě Čikov zaměřený na historii a paměť krajiny.
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Den Země na Chaloupkách (26. 4. 2009): den otevřených dveří ve středisku Chaloupky tentokráte se zaměřením na hmyz, členovce a především opylovače.
Hmyz byl i na jídelníčku a hodně zájemců si na něm
pochutnalo.
Den stromů na Chaloupkách (4. 10. 2009): oslava
svátků stromů, podzimu a barev se zaměřením na
ovocné stromy s pomologickou poradnou a den plný
chutí podzimního ovoce.
Víkend rukodělných činností (6.–8. 11. 2009): tradiční
víkend pro radost z tvoření a práce s využitím netradičních a přírodních materiálů.
Chaloupecké kufrování (27. 12. 2009): zimní orientační běhání v okolí Chaloupek od malých po otrlé
sportovce.
Ostatní – Regiontour 2009 (15.–18. 1. 2009)
Den Země v Jihlavě (22. 4. 2009)
Den Země v Třebíči (24. 4. 2009)
Brigáda pro areál Chaloupek (17.–19. 4. 2009)

Ostrůvek
Za ptačím zpěvem (19. 4. 2009): ornitologická vycházka údolím Oslavy.
Den Země v Balinském údolí (25. 4. 2009): účastníci
prošli naučnou stezkou z Velkého Meziříčí do Balin,
u nově instalovaných interaktivních panelů byly připraveny ukázky ryb, dravců, pěvců i bezobratlých.
V Balinách čekal všechny další doprovodný program.
Cesta za kvákajícím bratrstvem (7. 5. 2009): přednáška s promítáním fotografií, po které následovala
pozdně večerní exkurze k rybníkům v okolí Velkého
Meziříčí.
Výprava na rozkvetlé louky (16. 5. 2009): výlet na
vstavačovou louku u obce Netín.
Evropská noc s netopýry (4. 9. 2009): tradiční večerní
a noční akce spojená s přednáškou, promítáním fotografií a ukázkou odchytu netopýrů.
Evropský týden mobility – Velké pátrání aneb znáš
své město? (15. 9. 2009): kvíz pro žáky základních
škol, aneb projdi město a najdeš odpověď.
Cyklistický výlet Za krásami Velkomeziříčska (19. 9. 2009):
tentokrát údolím Oslavy.
Den zdraví ( 24. 9. 2009): již tradiční akce zaměřená na
zdravý životní styl.
Cesta do podzemí (3. 10. 2009): exkurze do Moravského krasu pro zdatnější jedince do běžně nepřístupné
Býčí jeskyně i na další místa Moravského krasu.

○ A K C E PRO RO D IN Y , D ĚTI A V E Ř E J NOST ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Cestopisné přednášky na Ostrůvku – celkem 7 přednášek zavedlo účastníky do Turecka, Ruska, Číny, Venezuely a na souostroví Galapágy, Albánie, Himalájí,
do východní Afriky na Kilimandžaro a na Hedvábnou
stezku.
Výstava „Netopýři, žáby, hadi a jiná havěť“ (9. 12. 2009–
–19. 1. 2010): výstava velkoformátových fotografií
Vlastislava Káni v prostorách Městské knihovny ve
Velkém Meziříčí.
Ostrůvek se rovněž prezentoval tvořivou dílnou na vánoční a velikonoční výstavě ve Velkém Meziříčí a programem o třídění odpadů pro mateřské centrum Kopretina.

Kroužky a kluby:
Ekoklub
– neformální klub pro středoškoláky a vysokoškoláky
z Vysočiny započal svoji činnost na jaře 2008. Pro
členy nabízí víkendovky na pomoc přírodě, odborné
exkurze do zajímavých míst nejen Vysočiny apod.

Akce Ekoklubu:
Pálava s Ekoklubem (3.–5. 4. 2009)
Moravský kras (29.–31. 5. 2009)
Kosení (26.–30. 7. 2009): členové Ekoklubu se účastnili mezinárodního letní workcampu na pomoc přírodě.

SHRNUTÍ:
V roce 2009 jsme celkem připravili pro veřejnost:
35 akcí v délce 101 dnů pro 4.663 účastníků.
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○ DALŠÍ VZDĚL ÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKů a veřejnosti◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Chaloupky

Ostrůvek

Odborné exkurze

Semináře pro pedagogy mateřských škol

☺
☺

Slovenský kras (14.–17. 5. 2009): exkurze po planinách, údolích a jeskyních Slovenského krasu.
Toulavý autobus VII aneb návštěva vybraných školních zahrad (18.–20. 9. 2009): putování po vybraných školních zahradách, tentokráte po Jihomoravském a Zlínském kraji.

☺

☺

Tradice, řemesla a bylinky
☺

Víkend s bylinkami (19.–21. 6. 2009): příroda jako
zdroj inspirace, hudba a cvičení, posílení těla i ducha. Přednášky, dílny, společné prožívání i individuální rozhovory s lektory.

Vzdělávání pedagogů
☺

☺
☺

Matematika v přírodě (12.–14. 6. 2009): jiný pohled
na výuku matematiky, získání teoretických znalostí i praktických zkušeností jak co nejvíce využít
přírodu a přírodní zákony ve výuce matematiky
a fyziky.
Archeovíkend II. (8.–10. 5. 2009): akce zaměřená
pro učitele dějepisu z kraje Vysočina.
VYKEV (11. 11. 2009): desátý ročník konference
ekologické výchovy pro školy Kraje Vysočina.

Semináře na zakázku
* Okrasné rostliny a jejich využití (26.8. 2009): seminář pro pedagogy ze ZŠ Sámova, Blansko.
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☺

Watoto – světem k jiným dětem (30. 3. 2009): multikulturní vzdělávání pro nejmenší prostřednictvím
výukových materiálů Společnosti pro Fair Trade.
Regionální setkání Mrkvička (19. 10. 2009): setkání
pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu sdružených v síti Mrkvička. Představení výukového materiálu ze Sluňákova „Otvírání
studánek aneb Abeceda pro objevitele a strážce
vody“.
Co se skrývá za bludným kořenem (1. 12. 2009):
představení celoročního projektu Jany Modré motivovaného hledáním ztracené cesty, při kterém děti
poznávají les i jeho obyvatele.

Semináře na zakázku
☺

Třídění odpadů – obecné informace, náměty do výuky a praktické ukázky (21. 1., 11. 2. a 18. 2. 2009):
programy pro pedagogický sbor a provozní pracovníky ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí.

SHRNUTÍ:
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků jsme v roce 2009 celkem připravili:
13 akcí v délce 24 dnů v rozsahu 125 hodin pro
275 účastníků.

○ PROj e k t y ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

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 od
1. listopadu 2009 do 30. června 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,
☺ tématicky 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,
☺ 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.
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○ PROj e k t y ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Aktivity projektu:
UČÍME SE V PŘÍRODĚ
(výuka napříč předměty, v terénu a ve vztahu k regionu)
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Projekt „Příroda Vysočiny
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.
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☺
☺

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,
☺ 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.

○ p ROj e k t y ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Projekty pro školy

Přírodní zahrady bez hranic

Chaloupky o.p.s. jsou partnerem v česko-rakouském
projektu na téma přírodních zahrad, v rámci kterého dojde k přenosu více jak desetiletých zkušeností
s touto problematikou z Dolního Rakouska. Vedoucím partnerem je rakouská organizace „die Umweltberatung“, dalšími českými partnery jsou Přírodní
zahrada o.s. Jindřichův Hradec a Veronica Brno.
V rámci projektu bude poskytováno poradenství pro
širokou veřejnost, uskutečněny akce pro veřejnost, ale
i odborné semináře pro pedagogy. Trvání projektu: od
1. června 2009 do 31. srpna 2012.
Projekt je financován Evropskou unií z Regionálního
rozvojového fondu a státním rozpočetem České republiky.

„Na zelenou – bezpečné cesty do školy“ – grantový
a asistenční program Nadace Partnerství a finanční
skupiny AXA zaměřený na podporu bezpečných cest
dětí do školy a na podporu pěší a cyklistické docházky do školy. Chaloupky o.p.s. byly krajským konzultantem pro realizované projekty na ZŠ a MŠ Křídla
a na ZŠ Chrast.
„Škola pro udržitelný život“ – společný program
Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy
a etiky Rýchory – SEVER přibližuje teoretický koncept udržitelného rozvoje každodennímu životu obce
a pomáhá realizovat konkrétní projekty s konkrétními
výstupy. Generálním partnerem programu je automobilka TOYOTA.
Chaloupky o.p.s. jsou krajským koordinátorem pro
dva projekty v kraji Vysočina. Projekt „Komu se nelení, tomu se zelení“ Základní školy a Mateřská školy
Vír, která chce vytvořit školní botanickou zahradu,
místo, kde by si lidé mohli sednout, odpočinout,
pokochat se krásou prostředí a zároveň se poučit
a dozvědět leccos zajímavého. Zahrada bude doplněna dřevenými kompostéry na bioodpad. Druhou podpořenou školou je Hotelová škola Třebíč s projektem
„Bio na škole i po škole“ na propagaci biopotravin
a regionálních produktů. V rámci projektu dojde
k rozšíření nabídky o bio jídla ve školní jídelně, využívání biopotravin v rámci odborné přípravy žáků
a při prezentačních a osvětových akcích, kterých se
Hotelová škola účastní, či které pořádá.

Zachování tradic a řemesel
☺

„Paní mámo krásná, déte žličku másla“ – podpora
programů pro děti a akcí pro veřejnost se zaměřením na tradice a stará řemesla. (Fond Vysočiny –
Regionální kultura)

Další projekty
☺

☺

☺

☺

☺

„Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta veřejnosti, odborné veřejnosti a rodin“ – podpora akcí pro
veřejnost ve středisku Chaloupky a SEV Ostrůvek.
(MŽP)
„Ekoklub“ – podpora činnosti neformálního ekoklubu pro středoškoláky a vysokoškoláky nejen
z Vysočiny (Fond Vysočiny – Volný čas 2009)
Chaloupecké kufrování – podpora pohybu v přírodě pro jednotlivce i rodiny za pomoci moderní techniky (Fond Vysočiny – Sport pro všechny 2009)
Stromy a lidé ve městě – projekt na podporu Místní agendy 21 realizovaný SEV Ostrůvek ve Velkém
Meziříčí. Díky projektu byly připraveny pracovní listy a programy pro velkomeziříčské školy, vyhlášena
soutěž pro veřejnost „Můj strom“ a vydán informační leták zaměřený na význam zeleně ve městě
a péči o ní.
Ukliďme si město – každoroční kampaň
pro školy z Velkého Meziříčí
(Město Velké Meziříčí)
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○ V E Ř E J NÁ S B ÍR K A „ P Ř ÍRO D A J E NAŠÍ U ČE B NO U “ ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

K 30. 6. 2009 jsme ukončili sbírku „Příroda je naší
učebnou“ zaměřenou na získání prostředků pro rozvoj střediska Chaloupky a detašovaného pracoviště
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Celkové výnosy sbírky
dosáhly částky 195.906,23 Kč. Veškeré výnosy sbírky s výjimkou bankovních poplatků byly použity pro
rozvoj obou areálů a opravy.
Získané prostředky nám pomohly oplotit areál Chaloupek, vybudovat amfiteátr, založit nově celou zahradu, vybavit Chaloupky kolovrátkem a bubnovou
česačkou na vlnu.
Na zahradě střediska Ostrůvek jsme díky sbírce
mohli vybudovat jezírko, pocitovou stezku spojenou
s „Jezevčí norou“, nechat zhotovit speciální skříňkou
pro veřejný internet, zakoupit stan – jurtu a hrnčířský kruh. Všem dárcům velmi děkujeme.“
Sbírka byla ukončena k 30. 6. 2009 a Krajský úřad
kraje Vysočina schválil vyúčtování veřejné sbírky
dne 6. 10. 2009 pod č. j. KUJI 73643/2009.
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○ P U B L I K AČNÍ ČINNOST ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Kompletní nabídku publikací z chaloupecké dílny naleznete na internetovém obchodě na stránkách www.chaloupky.cz
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○ M É D IA ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Třebíčský
deník
27. 10. 2009

Pravidelně informujeme pomocí tiskových zpráv o významných akcích formou tiskových zpráv, které jsou
rozesílány do různých médií.

Tištěná a elektronická média
V roce 2009 jsme zaznamenali celkem 143 zpráv o naší organizaci, jak v tištěných, tak v elektronických médiích. Nejčastěji jsou zprávy otiskovány v Horáckých
novinách, Deníku Vysočina (mutace Žďárský deník
a Třebíčský deník), v Jihlavských listech, dále jsou
zveřejňovány v internetovém deníku Vysočina-news
a na internetových portálech www.i-vysocina.cz a www.
ekolist.cz Ze specializovaných periodik se jedná o Bedrník, o Učitelské noviny, Bi-Che-Ze a další.
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Horácké
noviny
22. 09. 2009

Internet
Chaloupky provozují vlastní internetové stránky
www.chaloupky.cz. Dále ve spolupráci s ČSOP Kněžice spravujeme a aktualizujeme internetové stránky
www.ekovysocina.cz, které informují o dění v oblasti
ochrany přírody a osvěty veřejnosti v celém kraji Vysočina.

Rádia
Zprávy o činnosti Chaloupek vysílaly rozhlasové stanice Český rozhlas Region, Rádio Blaník a Hit Rádio
Vysočina.
Při vyhledávání a archivaci článků a ohlasů spolupracujeme prostřednictvím výstřižkové služby s Knihovnou Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou
a od října 2009 s firmou Commservis.com.

Horácké
noviny
29. 05. 2009

○ SPO L U PRÁ C E S  J INÝ M I ORGANIZA C E M I ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

Sdružení středisek
ekologické výchovy Pavučina
Chaloupky o.p.s. jsou zakládajícím členem sdružení,
které bylo registrováno v květnu 1996 a jehož členy
je 37 organizací z celé ČR a 4 organizace jsou pozorovateli.
V roce 2009 se Chaloupky podílely na řešení a realizaci těchto projektů a zakázek sdružení Pavučina:
☺ Projekt ”Metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy v regionech” financovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
☺ Společný program Sdružení středisek ekologické
výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody „Národní síť středisek ekologické výchovy“
financovaný Ministerstvem životního prostředí.
☺ Projekt „Výukové programy o lese“ pro školy v rámci spolupráce s Lesy České republiky, s.p. a za jejich
finanční podpory.
☺ Konzultace pro školy v oblasti začleňování environmentální výchovy do Školních vzdělávacích programů
☺ Zahraniční výměnné pobyty a stáže – realizována
byla stáž pedagogických pracovníků v rakouském
NP Thayatal.
www.pavucina-sev.cz

Český svaz
ochránců přírody – ZO Kněžice
Činnost Chaloupek o.p.s. velmi úzce souvisí se ZO
ČSOP Kněžice, která je majitelem areálu střediska
Chaloupky. Jejich činnosti se prolínají také při pořádání Dnů otevřených dveří, přírodovědných soutěží,
při péči o chráněná území a přírodně cenné lokality
a nově při přípravě náplně výuky a při činností Ekoklubu.

Koordinační uskupení
nestátních neziskových
organizací kraje Vysočina
Chaloupky o.p.s. jsou členy tohoto uskupení, které
napomáhá všem neziskovým organizacím v kraji
Vysočina. Pan ředitel Jozef Zetěk je členem Výkonné
rady sdružení a voleným zástupcem sekce Ekologie a
životní prostředí.
www.kous.cz

MAS
Podhorácko o.p.s.
Chaloupky o.p.s. jsou jedním ze zakládajících členů
Místní Akční Skupiny Podhorácko o.p.s. Podíleli jsme
se na přípravě projektů, projektových záměrů a strategických dokumentů společnosti.
www.maspodhoracko.cz

Dále Chaloupky o.p.s. spolupracují s dalšími organizacemi na pořádání seminářů a různých akcí pro veřejnost – Dny Země v Jihlavě a v Třebíči. Areály středisek
Chaloupky a Ostrůvek také poskytují zázemí
pro jiné organizace a jejich aktivity.
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○ L I D É K O L E M C H A L O U PE K ◄

○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○◄○

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.
V roce 2009 pracovala správní rada v tomto 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
☺ Ing. Viera Jedličková, programátorka, Praha
☺ Mgr. Pavel Holánek, učitel na ZŠ, Velká Bíteš
☺ Ing. Petr Rychtecký, doktorant MZLU Brno

Dozorčí rada

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.
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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 2009 měla dozorčí rada následující složení:
☺ Rudolf Dub, senior project manager, Prostějov
☺ Lenka Appelová, finanční manažerka, Brno
☺ Ing. Přemysl Voborník, zástupce lesního správce,
Lesní správa Znojmo, Lesy ČR, s.p.

Pracovníci střediska

K 31. 12. 2009 měly Chaloupky, o.p.s. celkem 33 zaměstnanců s pracovními smlouvami v rozsahu 29 úvazků. Z toho bylo 14 pedagogických pracovníků
s úvazkem 10,2 a jedna pedagogická pracovnice na
mateřské dovolené a jedna na rodičovské dovolené
a jedna provozní pracovnice na mateřské dovolené.

Ředitelství, projektové oddělení:
RNDr. Jozef Zetěk: úvazek 1,0, ředitel
Iveta Machátová: úvazek 1,0, projektová pracovnice
Bc. Jan Burda: úvazek 1,0, projektový pracovník
Mgr. Pavlína Zábranská: úvazek 1,0,
finanční manažerka (od 13. 7. 2009)
Věra Kudrnová: úvazek 1,0, účetní
Mgr. Eva Králíková: úvazek 0,8, metodik aktivity
Podpora komunitní funkce škol (od 1. 11. 2009)
Mgr. Iva Kopecká: úvazek 0,8, metodik aktivity
Inovace a implementace ŠVP Chaloupek o.p.s.
(od 1. 11. 2009)
Mgr. Pavel Holánek: úvazek 0,2, metodik aktivity
Metodika k regionální výuce (od 1. 11. 2009)
Mgr. Jiří Vorlíček, úvazek 0,2, metodik aktivity
Metodika k regionální výuce (od 1. 11. 2009)
Ing. Vlasta Hábová: úvazek 1,0, metodik aktivity
Čtvero ročních období na školní zahradě
(od 1. 11. 2009)
Eva Kujínková: úvazek 0,5, projektová asistentka
(od 1. 11. 2009)
Bc Veronika Cahová: úvazek 1,0,
projektová asistentka (od 1. 11. 2009)

○ L I D É K O L E M C H A L O U PE K ◄
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Chaloupky, středisko pro vzdělávání
a výchovu v přírodě
Programoví pracovníci:
Ing. Martin Kříž: úvazek 1,0
vedoucí pracoviště Chaloupky
RNDr. Iva Suchá: úvazek 1,0
programová vedoucí
Mgr. Marie Rajnošková: úvazek 1,0
programová vedoucí
Mgr. Ivana Hubáčková: úvazek 1,0
programová vedoucí
Mgr. Michal Vrzáček: úvazek 1,0
programový vedoucí (od 1. 9. 2009)
Mgr. Alena Ruxová: na rodičovské dovolené,
programová vedoucí
Jaroslava Malcová: úvazek 1,0
programová asistentka (od 1. 1. 2009)
Provozní pracovníci:
Ing. Jiří Kvasnička: úvazek 1,0
provozní vedoucí
Olga Žáková: úvazek 1,0
recepční
Bohuslava Beránková: úvazek 1,0, pokojská, kuchařka
(od 5.12. 2009 na mateřské dovolené)
Pavla Kejdová: úvazek 1,0
pokojská, kuchařka
Zuzana Hnízdilová: úvazek 1,0
pokojská, kuchařka (od 1. 11. 2009)
Milada Jansová: úvazek 1,0, uklízečka
Karel Brychta: úvazek 1,0, správce a chovatel

Ostrůvek, Velké Meziříčí:
Programoví pracovníci:
Mgr. Jana Audy: úvazek 1,0
vedoucí pracoviště Ostrůvek (od 1.7. 2009 na mateřské dovolené), od 1.11. 2009 úvazek 0,2
Mgr. Markéta Navrátilová: úvazek: 1,0
programová vedoucí (od 1.7. 2009 vedoucí pracoviště Ostrůvek)
Hana Zachová: úvazek 0,8, programová vedoucí
Mgr. Jana Janová: úvazek 1,0
programová vedoucí (od 1.8.2009)
Mgr. Marie Zichová: úvazek 0,2
programová vedoucí (od 1.9.2009)
Dana Fňukalová: úvazek 1,0
recepční, administrativa (od 1. 3. 2009), od 1. 11. 2009
z toho na 0,3 úvazku projektová asistentka
Provozní pracovníci:
Bohuslav Navrátil: úvazek 0,5, správce
Helena Šoukalová: úvazek 0,5
uklízečka (do 28. 2. 2009)

Chaloupky
jako významný zaměstnavatel

Během rozvoje organizace jsme průměrně vytvořili
jeden pracovní úvazek ročně v oblasti programové
a provozní, velký nárůst pracovníků přinesly od listopadu 2009 nově realizované projekty OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
vývoj úvazků podle let:
(stav k 31. 12. příslušného roku)
1991 0,5
1992	 4,8
1993	 5,8
1994	 6,0
1995	 6,8
1996	 8,5
1997	 8,1

1998	 8,3
1999	 7,8
2000	 7,8
2001	 8,0
2002	 9,0
2003	 9,8
2004 13,9

2005
2006
2007
2008
2009

15,3
17,3
17,3
18,3
29
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1 552

2 375

0

0

1 441

1 601

751

751

315

475

375

375

496

1 206

490

1 200

6

6

-385

-432

-70

-104

-315

-328

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
8. Daň z příjmů
12. Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ost.
zúčtování s rozp. orgánů územ.
samospráv. celků
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k
pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek
celkem
1. Pokladna
2. Ceniny
3. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období

2 894
380
4
368
4
4
175
125
14
13
0

5 523
388
24
358
4
2
182
48
16
1
67

14

0

0

0

12
0

54
0

-3

-4

2 313

4 919

94
34
2 185
26
7
19

77
9
4 833
34
5
29

AKTIVA CELKEM

4 446

7 898

Stav k
31.12:2009

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný 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

Stav k
31.12.2009

AKTIVA

Stav k
1.1.2009

Rozvaha k 31. 12. 2009

Stav k
1.1.2009
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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
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
5. Zaměstnanci
7. Závazky k institucím
soc. zabezpeční a veřejného
zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
13. Nároky na dotace a ost.
zúčtování s rozp. orgánů územ.
samospráv. celků
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
2. Výnosy příštích období

3 413
3 108
1 086
2 022
305

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

PASIVA CELKEM

PASIVA

305
1 033
0
0
1 027
54
49
382

4 429
0
0
1 438
127
176
584

226

334

32
57

91

100

0

0
127
6
6

9
117
2 991
2 991

4 446

7 898
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2 067

1 516
363
0
2 125
383
119

155
19
14
50
24
0

1 671
382
14
2 175
407
119

7

0

7

1 616
7 058
5 218

26
3
3

1 642
7 061
5 221

1 643

1 643

197

197

7

0

7

5

5

2

2

47

4

51

1

1

3

3

43

4

47

B. Výnosy v tis. Kč
I. Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje
služeb
3. Tržby za prodané
zboží
II. Změny stavu
vnitroorganizačních zásob
celkem
6. Změna stavu zásob
výrobků
7. Změna stavu zvířat
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy

51
47
4

0

2

2
245 11 414
Celkem

188

0

Vedlejší

1 879

VI. Odpisy, prodaný
majetek, tvorba rezerv a
51
opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
47
majetku
30. Tvorba opravných
4
položek
VII. Poskytnuté příspěvky
2
celkem
32. Poskytnuté příspěvky
2
Náklady celkem 11 169
Hlavní

Celkem

Hlavní

A. Náklady v tis. Kč
I. Spotřebované nákupy
celkem
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
4. Prodané zboží
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
16. Ostatní daně a
poplatky
V. Ostatní náklady celkem
18. Ostatní pokuty a
penále
19. Odpis nedobytné
pohledávky
24. Jiné ostatní náklady

Vedlejší

Výkaz zisku a ztráty za rok 2009

V. Tržby z prodeje
majetku, zúčtování rezerv
3
a opravných položek
celkem
25. Zúčtování opravných
3
položek
VI. Přijaté příspěvky
116
celkem
27. Přijaté příspěvky
116
(dary)
VII. Provozní dotace
7 629
celkem
29. Provozní dotace
7 629
Výnosy celkem: 10 659
C. Výsledek hospodaření
před zdaněním
Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření
po zdanění

0

3
3

0

116
116

0

7 629

7 629
711 11 370

-510

466

-44

0
-510

0
466

0
-44

2 864

676

3 540

2 864

655

3 519

0

21

21

-10

0

-10

Výnosy z vlastní činnosti

3 625

31,9%

Dotace veřejné správy

7 629

67,1%

-9

-9

Nadační příspěvky a dary

-1
57
4
17
36

-1
92
39
17
36

Výnosy celkem:

Výnosy podle zdrojů (v tis. Kč):

35
35

116

1,0%

11 370

100,0%
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Příloha k účetní závěrce
k rozvahovému dni 31. 12. 2009

B. Účetní jednotka není založena
na majetkových účastech.

sestavená na základě osnovy dané § 30, vyhlášky Zakladatelem je Český svaz ochránců přírody, 62/88
č. 504/2002 Sb.
základní organizace Kněžice,
IČ: 18825460
Název účetní jednotky:
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další C. Základní údaje o účetnictví
vzdělávání
Účetní období: kalendářní rok
Sídlo účetní jednotky: Kněžice 109, okres Třebíč
Použité účetních metody: účetnictví metody vycházejí
Identifikační číslo: 25557475
z vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky,
společnost
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Předmět činnosti:
Způsob zpracování účetních záznamů: účetní záznamy
- hlavní činnost: činnost školského zařízení pro zájmové jsou zpracovány software POHODA firmy Stormware.
a další vzdělávání v souladu se školským zákonem
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: originální
- hospodářská činnost: obchodní činnost – koupě zboží účetní doklady jsou průběžně ukládány ve společnosti,
za účelem jeho dalšího prodeje, hostinská činnost, po závěrce jsou archivovány v sídle společnosti; účetní
nájem bytových a nebytových prostor.
záznamy jsou archivovány na datovém médiu ve

A. Právní subjektivita účetní jednotky
Vznik právní subjektivity: Zápisem do rejstříku dne
10. února 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.
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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. 2009. K poslednímu dni
účetního období byl pro přepočet cizí měny použit kurz
ČNB platný k 31. 12. 2009.
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.
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G. Přehled splatných závazků k veřejným rozpoč- M. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměst- S. Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na

tům v tis. Kč.
Druh
Částka
Vznik
Splatnost
sociální zabezpečení
		
234
31. 12. 2009 15. 1. 2010
veřejné zdravotní pojištění
		
100
31. 12. 2009 15. 1. 2010
zálohová daň ze závislé činnosti zaměstnanců
		
88
31. 12. 2009 15. 1. 2010
srážková daň ze závislé činnosti zaměstnanců
		
3
31. 12. 2009 15. 1. 2010
daň z příjmů právnických osob		
		
0
31. 12. 2009 30. 06. 2010

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.
L. Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření
v následujícím členění:
Výsledek hospodaření
za hlavní činnost
za hospodářskou činnost
pro účely daně z příjmů

-510
466
-44

nanců ve sledovaném období byl 20,75 (fyzických osob
22,27). 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.

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
(v tis. Kč):
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 6.390
Z toho:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
6 193
Ministerstvo životního prostředí
155
Úřad práce Třebíč		
42
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních
samosprávných celků
134
Z toho:
Kraj Vysočina – Fond Vysočiny
80
Město Velké Meziříčí
54
Dotace – projekty z evropských fondů
1 105
Z toho:
Krajský úřad kraje Vysočina: OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, Globální granty –
Evropský sociální fond *)
1 077
Územní spolupráce Česká republika – Rakousko **) 28
*) Poskytnuty první splátky v 11/2009 ve výši 4.030tis.
Kč, část dotace ve výši 2.953 tis. Kč nebyla v roce 2009
vyčerpána a byla zaúčtována jako výnosy roku 2010.
**) Celkový výše dotace na roky 2009-2012 je 30.510
Euro, 1. splátka nebyla v roce 2009 poskytnuta, zaúčtována dotace ve výši nákladů, které byly v roce
2009 vynaloženy
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U. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
podává následující tabulka:
Dárce
přijaté dary
Nadace Partnerství*)
167
*) Část nadačního příspěvku byla určena na podporu škol v rámci projektů Na Zelenou, Škola pro udržitelný rozvoj.

V. Účetní jednotka pořádala v účetním období veřejnou sbírku dle zákona č.117/2001
Sb. o veřejných sbírkách:
Veřejná sbírka „Příroda je naší učebnou“ za účelem rozvoje a vybavení areálu
střediska Chaloupky a areálu pracoviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí pro vzdělávání
a výchovu dětí, mládeže a dospělých., osvědčení Krajského úřadu kraje Vysočina
KUJI 52596/2006, čj. OE 70/2006 Vo-2 ze dne 13. 7. 2006:
Období
2006
2007
2008
2009
Celkem

Výnosy sbírky	Náklady sbírky Využití výnosů sbírky
23
1
0
73
0
11
81
1
121
18
0
61
195
2
193

Veřejná sbírka byla řádně vyúčtována a vyúčtování bylo Krajským úřadem kraje
Vysočina odsouhlaseno.

W. Výsledek hospodaření za rok 2009: ztráta bude na základě rozhodnutí správní Výrok Auditora
rady uhrazena z Rezervního fondu obecně prospěšné společnosti.
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Účetní závěrka za rok 2009 byla ověřena auditorskou společností Weida, s.r.o.
s výrokem bez výhrad.

Z P R Á VA N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A P R O S P R Á V N Í
RADU SPOLEČNOSTI

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.

Zpráva o účetní závěrce

Výrok auditora bez výhrad

Na základě provedeného auditu jsme dne 29. června 2010 vydali k účetní
závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv a finanční situace společnosti Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro
zájmové a další vzdělávání k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

Ověřili jsme přiložen ou účetní závěrku společnosti Chaloupky o.p.s.,
školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání , tj. rozvahu k 31. prosinci
2009, výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 a
přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých vý znamných účetních
metod. Údaje o společnosti Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a
další vzdělávání jsou uvedeny úvodu přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobra zení účetní závěrky v souladu s českými účetními
předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Chaloupky o.p.s., školská
zařízení pro zájmové a další vzdělávání . Součástí této odpovědnosti je
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a
provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na zákl adě provedeného auditu výrok k této účetní
závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat
důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik,
že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k v nitřním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahr nuje posouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Chaloupky o.p.s.,
školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání s výše uvedenou účetní
závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán
společnosti Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání .
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme pr ovedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě
společnosti Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další
vzdělávání k 31. prosinci 2009 ve všech významných ohledech v souladu s
výše uvedenou účetní závěrkou.
V Prostějově 20. července 2010

Weida, s.r.o.
Krasická 61
796 01 Prostějov
číslo osvědčení KA ČR 220

Ing. Dana Weidová
jednatelka společnosti
odpovědná auditorka
číslo osvědčení 1801

PODPORUJÍ NÁS
Krajský úřad kraje Vysočina
Fond Vysočiny
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Město Velké Meziříčí
Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropská unie, Evropský sociální fond
Úřad práce v Třebíči
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Praha
„Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“, společný
program MŽP a MŠMT administrovaný SSEV Pavučina a Českým svazem
ochránců přírody
Nadace Partnerství, Brno

Poděkování

Za spolupráci, pomoc i podporu si naše poděkování zaslouží zejména:
Eva a Michal Koudelíkovi; Klára Křížová; Luboš Mansfeld; Milan Vokáč;
David Zimola; Zdeněk Kružík; RNDr. Marie Kružíková; Zdeněk Ryšavý;
Lubomír Tichý; Martina Kučerová; Jana Zeťková; Pavla Švecová; rodina
Uttlova; Blanka a Josef Němcovi; Jarmila Nezvedová, Hana Korvasová;
Dana Křivánková; Ivana Nováčková; Božena Javůrková; Vladislav Bureš;
Božena Horká; Jarmila Bezoušková; Ludmila Nováková; Marie Procházková; Josef Svoboda; Marie Kordulová; Božena Matušková; Jiřina Mastíková; Antonín Veverka; David Kucharič; Jan Mutl a další členové Ekoklubu;
pracovníci ZO ČSOOP Kněžice; Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina; Sdružení Rezekvítek, Brno; Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno; Reklamní agentura Yashica s.r.o.; Kapucín –
Repro, s.r.o., Třebíč; Město Brtnice; ŠJ Kněžice; Pošta Okříšky; Falco
computer s.r.o., Velké Meziříčí; Trifoil - Karel Novotný, Jihlava; Muzeum
Vysočiny Jihlava; Muzeum Vysočiny Třebíč; Český svaz včelařů Velké
Meziříčí (p. Hájek); Lesy ČR, s.p. – LS Telč; Lesy ČR, s.p. – LS Nové Město
na Moravě; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště –
Strnady; ITK INTERIÉRY - NÁBYTEK, Velké Meziříčí; všichni lektoři seminářů, členové správní a dozorčí rady, rodinní příslušníci pracovnic a pracovníků a mnoho dalších.
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili veřejnou sbírku
„Příroda je naší učebnou“.

Výroční zpráva za rok 2009
Chaloupky o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice 109, 675 21 Okříšky
tel. 567 216 881, e-mail: info@chaloupky.cz, www.chaloupky.cz
Sestavili: Iveta Machátová, Jozef Zetěk, Jan Burda, foto: archiv Chaloupek
Tištěno na recyklovaném papíře

