Dílčí zpráva o činnosti Setkání - já a ty, z.s. v roce 2016
Druhá polovina školního roku 2015/16
Školka se úspěšně rozběhla, na začátku roku bylo ve Sluněnce zapsáno osm dětí.
Kromě péče o školku a areál jsme se také pilně věnovali osvětě a přípravě otevření lesní
školy s waldorfskou pedagogikou. V jarních měsících se ukázalo, že zájem rodičů o školu
není tak velký, jak jsme očekávali, museli jsme se tedy vzdát plánu otevřít školu už
od září 2016. Své síly jsme soustředili na realizaci projektu "Voda pro hru i pro život"
a s pomocí množství dobrovolníků jsme vybudovali zahradní jezírko. Při vytváření tohoto
biotopu se realizovali čtyři plánované workshopy a několik spontánních brigád, bylo
odpracováno 200 dobrovolnických hodin a zahradní slavnost k oslavě Dne lesních školek
tento projekt završila. Těšil nás zájem rodičů o program v Klubíku Zahrádka, jeho kvalitní
náplň mohla být zajištěna také díky Vendule Dokládalové, která jako dobrovolnice
pomáhala. Spolu se Zuzanou Filipovou také vypomohla s vařením pro školku. Stejně jako
vloni i o letošních prázdninách jsme pořádali příměstské tábory.
•

11. ledna 2016 proběhla v RC Heřmánek beseda s rodiči na téma
"Proč je pro dítě dobrá lesní školka a škola s waldorfskou pedagogikou?"

•

4. února 2016 se konala přednáška "Co děti od (i do) školy skutečně potřebují?" /
lektorky Lucie Hlaváčová a Renáta Rygelová

•

8. února 2016 se účastnily Lucie Hlaváčová za pedagogy a Petra Maláčová za
rodiče besedy v RC Heřmánek "Alternativy předškolního vzdělávání", akce byla
součástí celorepublikové kampaně Learning by Doing pořádané Sítí mateřských
center o.s. v rámci projektu Akademie svobodného a aktivního občanství, kromě
zástupců lesních školek se jí účastnila vedoucí odboru školství MMOl PhDr. Hana
Fantová

•

30. března 2016 byl zahájen projekt "Voda pro hru i pro život" - spolu s dětmi a jich
rodiči jsme vytvořili model budoucího zahradního jezírka. Tento projekt vznikl díky
podpoře z grantového programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a
společnost MOL Česká republika

•

5. dubna 2016 se konal den otevřených dveří

•

v dubnu pokračuje projekt "Voda pro hru i pro život", proběhly výkopové práce

•

22. dubna 2016 jsme u příležitosti Dne Země sázeli stromy - opět pomáhali děti
i rodiče a také naši přátelé z TOM Tuři 4105 Olomouc

•

1. května 2016 jsme se účastnili Ekojarmarku na Horním náměstí, do akce
i její přípravy se zapojila velká část členů - prezentovali školku a vyráběli
s dětmi v dílničce lesní skřítky a včelky

•

14. května 2016 proběhla 3. dílna projektu "Voda pro hru i pro život"
- tvarování jezírka

•

8. června 2016 jsme pořádali den otevřených dveří a informační schůzku pro rodiče

•

22. června 2016 jsme oslavili Den lesních mateřských škol, pořádali jsme Zahradní
slavnost - završení projektu "Voda pro hru i pro život"

•

v červenci a srpnu se uskutečnily příměstské tábory 18. - 22.7.2016 pro děti 4 - 9 let
s Renátou Rygelovou: zaměřeno na výrobu hudebních nástrojů a muzicírování,
asistentkou byla Klára Navrátilová a Jitka Komendová, 8. - 12.8.2016 pro děti 4 - 9 let
s Lucií Hlaváčovou: zaměřeno na modelování, jako asistentky se podílely Růžena
Štosová a Alena Reinerová, 22. - 26.8.2016 se skauty z oddílu Trnovci pro děvčata
i kluky 6 - 12 let, tábor byl vedený Renátou Rygelovou

První třetina školního roku 2016/17
Potěšila nás aktivní spolupráce rodičů v době přípravného týdne, vážíme si veškeré
poskytované pomoci ať už věnované zahradě, vaření nebo pomoci s přípravou programu
při akcích školky. V tomto školním roce navštěvuje Sluněnku deset dětí, pracovní tým
se rozrostl o dva asistenty, Gabrielu Trčkovou a Filipa Lucinkiewicze, a pomocnici
na zahradě Sabinu Kořínkovou. Všichni tři pracují pro školku jako dobrovolníci a patří jim
velké poděkování. Kromě pedagogiky se věnujeme mnohým dalším aktivitám. Obdrželi jsme
dotaci 5 000 Kč od města Olomouce. Nadále nám pomáhají přátelé z TOM Tuři 4105
Olomouc. Navázali jsme spolupráci se dvěma nejbližšími lesními školkami. Zájem o
spolupráci se školkou projevila Univerzita Palackého Olomouc a Střední pedagogická škola v
Přerově.
•

od 30. srpna do 2. září 2016 se v rámci přípravného týdne konaly dobrovolnické
brigády, pracovali jsme na zahradě, stěhovali cihly, dělali drobné úpravy maringotky
a David Rygel vyrobil nové schody

•

5. září 2016 jsme ve Sluněnce zahájili nový školní rok, provoz bude čtyři dny
v týdnu pondělí - čtvrtek, do pedagogického kolegia přibyli asistenti Gabriela Trčková
a Filip Lucinkiewicz

•

13. září 2016 zahájil provoz také Klubík Zahrádka pod vedením Lucie Hlaváčové,
významnou pomoc poskytla Zahrádce Vendula Dokládalová a také asistentka
Gabriela Trčková

•

17. září 2016 jsme měli dílničku pro děti v Horce n. Mor. na akci Sluňákovské dožínky,
Renáta Rygelová, Karla Rulíková a Gabriela Trčková vyráběly s dětmi košíčky
z kukuřičného šustí

•

28. září 2016 se uskutečnila dílnička plstění

•

6. října 2016 nás ve Sluněnce navštívily zástupkyně spřátelených lesních školek
Jiřina Popelková z LK Bažinka v Horce n. Mor. a Jana Kynclová z LMŠ Pojďte ven z
Lošova, na základě této návštěvy doporučily Sluněnku za řádného člena ALMŠ,
přínosem schůzky byla dohoda na společném postupu v jednání se zastupitelstvem,
zejména MMOl a užší spolupráce v budoucnu

•

14. října 2016 proběhla brigáda, stěhovali jsme cihly, sázeli stromky, pomáhali nám
členové turistického oddílu mládeže Tuři 4105 v rámci akce "72 hodin pro lidi, přírodu
a místo kde žiješ", v tento den také začalo vzdělávání pořádané ALMŠ pro pedagogy
"Školka blízká přírodě", kam nastoupila i Gabriela Trčková

•

17. října nás navštívili v rámci svého vzdělávání studentky předškolní pedagogiky
z UP Olomouc, seznámily se s prostředím školky a vyslechly si přednášku Renáty
Rygelové o filosofii lesních školek

•

10. listopadu 2016 se konala Martinská slavnost

•

16. listopadu 2016 se Renáta Rygelová účastnila semináře pořádaného ALMŠ
v Brně: "Vše, co potřebujete vědět o vstupu do rejstříku MŠMT a báli jste se zeptat"

•

24. listopadu 2016 se konala Členská schůze Setkání - já a ty, z.s. jíž předcházelo
neformální pracovní setkání s příznivci, kterými jsou zejména rodiče dětí ze Sluněnky

Rozpočet:
Rozpočet je vyrovnaný, uzávěrka bude provedena ke konci zdaňovacího období, zpráva
o hospodaření bude součástí výroční zprávy za rok 2016.
Do budoucna:
•

na prosinec plánujeme adventní slavnost

•

co nejdříve chceme uskutečnit další stěhování cihel a dostavění zdi, uvolní se tak
prostor pro přemístění maringotky a zároveň se tím uzavře náš areál - prosíme
o pomoc zejména tatínky

•

na jaře započne realizace projektu "Zahrada pro dvanáct smyslů", začneme v areálu
budovat tzv. senzorium, počáteční etapa spočívá ve vytvoření bylinkové spirály
a úpravě jejího okolí

Podpořili nás:
Nadační fond Veolia z programu Podpora vzniku nových pracovních míst, Úřad práce
příspěvkem na dvě pracovní místa, Nadace Partnerství a společnost MOL Česká
republika z grantového programu Zelené Oázy, Lesy města Olomouce s.r.o., Mgr. Marek
Navrátilík - drevenekuly.cz, KMČ Slavonín, Jana Samlíková a Statutární město Olomouc
z programu Využití volného času dětí a mládeže.

