
 

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 

 Setkání – já a ty, z.s., sídlem Dolní novosadská 81, 779 00 Olomouc 

 

 

 

 

I. Zpráva o činnosti 

 

První rok činnosti Setkání - já a ty, z.s. je možné zhodnotit jako velmi činorodý  

a úspěšný. Byl radostný a zároveň vyčerpávající. Zejména se nám podařilo, za 

vydatné pomoci příznivců a přátel, založit Lesní školku Sluněnka Olomouc. 

Získali jsme za velkorysých podmínek do pronájmu pozemek od fy Sochaři, v.o.s.  

Je situován v městské části Olomouc-Slavonín u nemilanského lesíka v těsném 

sousedství ulic Kyselovská a Hakenova. Prostor o rozloze 2 000 m2 byl z velké části 

nevyužívaný a proto i velmi zanedbaný. Majitelé rádi podpořili náš úmysl zkultivovat 

toto místo a vybudovat zde přírodní zahradu pro zázemí lesní školky s waldorfskou 

pedagogikou. Jako učitelky-průvodkyně nastoupily do školky Renáta Rygelová  

a Lucie Hlaváčová. 

 

Ve školce chceme naplňovat motto lesních mateřských škol "Za každého počasí 

venku". Vytváříme láskyplný a bezpečný prostor plný podnětů pro rozvoj dětské 

tvořivosti i trvalé radosti ze života. Díky tomu mohou děti rozvíjet samostatnou hru 

v celoročním kontaktu s přírodou. Oporu máme ve waldorfské pedagogice, naší 

snahou a cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. Pedagogové jsou 

dobře obeznámení se zákonitostmi vývoje a principy waldorfské pedagogiky. Práce  

s dětmi je propojená s ročním obdobím a je přizpůsobena aktuálnímu počasí. Aktivity 

probíhají venku, velkou část dne trávíme v lese.  Děti zažívají proměny krajiny, 

střídání ročních období, oslavujeme svátky, navazujeme na tradice, vyjadřujeme se 

slovem, zpěvem, používáním pohybových her a výtvarnými prostředky. 

Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními 

zákonitostmi, učí se spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání. Zázemí je 

v nově zrekonstruované maringotce.  
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Samotný tento počin by se dal zhodnotit jako naplňující a současně i dostatečně 

náročný. Vytvořili jsme funkční stanovy, zapsali spolek do rejstříku, vlastníma rukama 

zpracovali zdevastovaný pozemek a zrekonstruovali maringotku, spolupracovali  

s rodiči dětí, vytvořili www stránky a postarali se o propagaci školky, podali  několik 

žádostí o dotace, vedli účetnictví, průběžně vyhodnocovali svou práci a při tom 

otevřeli školku a věnovali se pedagogické činnosti. 

 

Přestože prvořadým úkolem bylo založení lesní školky, našim cílem při zrodu spolku 

bylo působení v širším kontextu a v různých oblastech, které se navzájem nesou  

i podporují. Smysl založení spolku  jsme vyslovili i ve stanovách a na konci roku jsme 

s velkou radostí konstatovali, že jsme aktivně a tvořivě naplňovali účel činnosti spolku 

prakticky ve všech bodech. Pouze naplnění bodu h), bylo zatím ve stadiu příprav. 

 

 

Účel činnosti spolku 

 

a) výchova a vzdělávání dětí i dospělých v souladu se zdravým vývojem, 

 podpora waldorfské pedagogiky a příbuzných oborů vycházejících  

b) z antroposofického pohledu na svět,  

c) zřízení, provozování a podpora zařízení a aktivit majících za cíl péči o děti   

 i dospělé, 

d) vytváření otevřeného prostoru k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah 

 k přírodě a společnosti, 

e) činnosti podporující ochranu životního prostředí a ekologická výchova, 

f)  iniciování a aktivní spoluúčast na osvětě a akcích v oblasti výchovy, podpora 

 jednotlivců i skupin, 

g) podpora individuality, 

h) sociální práce a terapie.  

 

Své úsilí jsme věnovali spolku i školce převážně jako dobrovolníci. Podařilo se nám 

oslovit mnoho spřízněných osob, které nabídli spolupráci a dokonce finanční dary.  

V průběhu roku pak mohla být postupně zřízena dvě pracovní místa a tím byla 

zajištěna pedagogická práce i organizační činnost a péče o areál. 
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Stručný průvodce prvním rokem  

 

Přípravná fáze 

 

Počáteční impuls k založení spolku vzešel v roce 2014 od Renáty Rygelové a Lucie 

Hlaváčové, Karla Rulíková podpořila toto myšlenku a aktivně se zapojila do příprav. 

Tyto tři osoby se pak staly zakladatelkami Setkání - já a ty, z.s. Zpočátku byly činné 

zejména ony, mohly navázat na své předchozí zkušenosti v pedagogice i na více než 

desetiletou spolupráci s některými příznivci spolku. Podařilo se jim vytvořit organicky 

se rozvíjející koncept lesní školky a přesvědčivě jej prezentovat. Tím byl položen 

základ pro budoucí kooperaci s rodiči dětí i dalšími příznivci projektu. Přihlásili se 

dobrovolníci a spolek obdržel první finanční dary a hmotnou pomoc. 

 

 Září - prosinec 2014 

- přípravná činnost k založení spolku – práce na stanovách a organizačním řádu, 

příprava registrace spolku; 

- plánování provozu lesní školky a budoucí zahrady; 

- dobrovolnická práce na úpravách zanedbaného prostoru budoucího zázemí lesní 

školky (dále jen LŠ); 

- obstarávání maringotky – obhlídka, dojednávání koupě. 

 

31. prosince 2014  

byl Krajským soudem zapsán do rejstříku náš spolek Setkání – já a ty, z.s. 

 

 

Období usilovné práce směřující k zahájení provozu školky 

 

Ještě počátkem ledna počasí dovolovalo dělat terénní úpravy areálu a pracovat na 

pozemku. Později uhodily mrazy. V období, kdy se nedalo pracovat se zemí, 

věnovaly se Renáta Rygelová a Lucie Hlaváčová opravě maringotky zakoupené pro 

Sluněnku Pavlou Kohoutovou. Kompletně vyměnit vnitřní obložení a pořídit vybavení 

maringotky bylo možné díky Jitce Komendové, která tuto rekonstrukci financovala. 

Hodně pomohli David a Milan Rygelovi, Pavel Hradilík, Jiří Finger a mnozí další 

přátelé. V tomto období proběhl také nespočet organizačních a pracovních schůzek. 
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Leden a únor 2015 

- úprava terénu budoucí zahrady těžkou technikou i prací vlastních rukou, 

zbudování přístupové cesty a osazení branky; 

- získání maringotky, zakoupené pí. Pavlou Kohoutovou - poskytnuto školce do 

dlouhodobého a bezplatného pronájmu; 

- renovace maringotky; 

- schůzka s maminkami – zájemkyněmi o LŠ Sluněnku, zde byly podány 

informace o aktuální situaci a proběhla předběžná dohoda o zahájení provozu 

LŠ v březnu 2015; 

- registrace LŠ Sluněnka v Asociaci lesních mateřských škol; 

- čekatelské členství v ALMŠ od ledna 2015; 

- zřízení transparentního bankovního účtu – FIO banka; 

- práce na vytvoření webových stránek a propagačních letáků. 

 

9. března 2015 

zahájila pravidelný provoz LŠ Sluněnka, a to jeden den v týdnu. 

 

 

Zkušební provoz školky, prezentace Sluněnky na veřejnosti 

a současně další úpravy areálu  

 

K celodenní docházce nastoupilo prvních pět dětí, jejichž rodiče s námi sdíleli 

nadšení pro budování školky a významně pomohli s pracemi na pozemku. Zásluhou 

Bartoňových byla školka vybavena nádobím a některým zahradním nářadím, jejich 

finanční dar jsme použili k úhradě nutných výdajů a poplatků. Podle instrukcí 

akademického architekta Oldřicha Hozmana jsme iniciovali workshop, kde se 

pedagogové spolu s rodiči věnovali vytváření modelu budoucí zahrady. Kromě 

příjemného společného uměleckého zážitku jsme získali použitelný model v měřítku 

1:50, který nám byl nadále vodítkem pro harmonické utváření zahrady - další terénní 

úpravy, umístění mobilních staveb, výsadbu keřů a stromů, zřízení záhonů  

a zahradního jezírka. Opět probíhaly informační a pracovní schůzky, několikrát jsme 

se účastnili veřejné prezentace a vzdělávání. 
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Březen – červen 2015 

- 14.3. - účast R. Rygelové na semináři WMC v Praze, vedené holandskou 

lektorkou; 

- vytvoření pracovního místa, získání dotace od ÚP Olomouc; 

- 16.3. uzavření pracovní smlouvy s Renátou Rygelovou; 

- 21.3. - účast a prezentace spolku Setkání – já a ty, z.s. na veletrhu 

inovativních škol InoEduFest v Praze; 

- zpracování různých grantových výzev;    

- pokračuje práce na úpravách terénu za pomocí členů spolku, rodičů a 

dobrovolníků;                                          

- setkání a konzultace s architektem O. Hozmanem; 

- 25.3. - přednáška architekta O. Hozmana ve Sluňákově věnovaná vznikající 

LŠ Sluněnce; 

- s maminkami dětí z LŠ modelování terénu – zhotovení modelu zahrady;  

- spuštění zkušebního provozu webových stránek www.slunenka.cz; 

- účast členek spolku R. Rygelové a L. Hlaváčové na sletu ALMŠ v Horce nad 

Moravou; 

- 1.5. prezentace a dílnička na Ekologických dnech Olomouc; 

- 22.5. schůzka pro přátele a příznivce přímo v našem areálu - retrospektiva, 

pozvánka ke spoluúčasti na činnosti spolku;  

- příprava na příměstské tábory – vybírání termínu, lidí a náplně, propagace. 

 

 

Prázdniny 2015 

 

V období, kdy se děti ze školky rozešly na letní prázdniny, probíhaly v areálu 

Sluněnky a v přilehlém nemilanském lesíku příměstské tábory. Kromě jejich zajištění 

se učitelky-průvodkyně věnovaly vzdělávání v oboru a účastnily se seminářů. Lucie 

Hlaváčová zpracovala projekt senzoria pro výchovu smyslů. Jde o soubor objektů  

s mnohostranným využitím, který v budoucnu dotvoří prostor zahrady a stane 

součástí areálu školky. Bude sloužit ke hře a rozvoji smyslů nejen dětem.  

 

Červenec a srpen 2015 

- příměstské tábory 13.-17.7. vedený Lucií Hlaváčovou pro děti 4-9 let / 2. 

pedagog Alena Reinerová, 10.-14.8. vedený Renátou Rygelovou pro děti 4-9 
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let / další pedagogové Adriana Heclová a Jitka Komendová / a 24.-28.8. 

vedený Renátou Rygelovou pro děti 6-12 let – spolupráce se skauty;  

- červenec a srpen – zpracování projektu „Zahrada pro dvanáct smyslů“  

jehož realizace započala vytvoření dvou výtvarných děl L. Hlaváčovou, 

- účast L. Hlaváčové na mezinárodní konferenci IPMT v Českém Krumlově; 

- příprava provozu lesní školky a rodinného centra ve školním roce 2015/16: 

- 28.8. účast R. Rygelové a L. Hlaváčové na konferenci Předškolní vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj v Brně. 

 

 

Začátek školního roku 2015/2016 

 

Od září jsme rozšířili provoz Sluněnky na tři dny v týdnu a s novým elánem se pustili 

do práce. V areálu školky začal provoz Klubíku Zahrádka, který nabízí dopolední 

program pro rodiče s malými dětmi a který byl dosud situován na jiné adrese. Do 

spolku přibyli další aktivní pedagogové a podpořili rodičovské snahy o založení lesní 

školy. Navázali jsme spolupráci s TOM Tuři 4105. Spolupořádali festival inovativní 

pedagogiky. Pořádali akce pro veřejnost. 

 

Září – listopad 2015 

- 2.9. – Den otevřených dveří v LŠ Sluněnka a zápis na školní rok 2015/2016; 

- 3.9. – studenti-dobrovolníci pomáhají odstěhovat trámy; 

- 7.9. – zahájení provozu LŠ v novém školním roce, a to pravidelně 3 dny 

v týdnu; 

- 20.9. byla vytvořena pracovní skupina pro vznik lesní školy s waldorfskou 

pedagogikou v Olomouci, od října 2015 se schází pravidelně každý měsíc, 

vedoucí a koordinátorkou skupiny se stala  Jitka Komendová, za reálný termín 

zahájení činnosti školy bylo stanoveno září 2016;  

- 22.9. začíná Klubík Zahrádka - program pro rodiče s dětmi - přímo v areálu LŠ 

Sluněnka; 

- 9.10. přišli do Sluněnky pomáhat přátelé z Turistického oddílu mládeže Tuři 

4105 v rámci "Projektu 72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ", stěhovali 

fošny a cihly, pomáhali s úklidem; 

- 14.10. se poprvé schází kolegium učitelů, aby podpořilo vznik lesní školy 

s waldorfskou pedagogikou; 
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- vytvoření pracovního místa, získání dotace od ÚP Olomouc; 

- 19.10. uzavření pracovní smlouvy s Lucií Hlaváčovou; 

- v říjnu a listopadu se věnujeme přípravě festivalu InoEduFest; 

- 11.11. se uskutečnila Martinská slavnost; 

- 12.11. – poskytnutí dotace na zřízení pracovního místa z NF Veolia (dříve 

Dalkia); 

- 13.-14.11. se konal InoEduFest Olomouc, festival inovatiních škol pořádaný 

Institutem pro inovativní vzdělávání se sídlem v Praze, podíleli jsme se jako 

hlavní olomoucký organizátor na realizaci akce a představili úmysl založit lesní 

školu s waldorfskou pedagogikou, L. Hlaváčová zde vedla workshop 

„12 smyslů – výchova zážitkem a uměním“; 

- 30.11. proběhlo jednání v RC Heřmánek o spolupráci, mají zájem o besedu  

o škole a školce, seminář s tématem dvanácti smyslů a návštěvu LŠ Sluněnka, 

plánují kulatý stůl o inovativní pedagogice, kam chtějí pozvat zástupce lesních 

školek; 

- 2.12. se konala členská schůze Setkání - já a ty, z.s. a plénum pro rodiče  

a zájemce o členství; 

- 9.12. jsme pořádali ve Sluněnce slavnost Adventní zahrádka pro děti a rodiče. 

 

V průběhu roku proběhla celá řada pracovních schůzek a jednání Výboru spolku  

a pracovní skupiny pro vznik lesní školy s waldorfskou pedagogikou. Rovněž jsme 

zpracovali celkem 8 žádostí o dotace, z  nichž  2 byly úspěšné a 6 bylo zamítnuto. 

 

Nelze vůbec vyjmenovat všechnu obětavou pomoc, bez které by nebyl možný provoz 

školky ani činnost spolku. Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia, Úřadu práce, Jitce 

Komendové i manželům Bartoňovým. Děkujeme všem dalším příznivcům, kteří 

pomohli dary i prací vlastních rukou!  
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II. Zpráva o hospodaření 

 

Příjmy a výdaje spolku Setkání – já a ty, z.s. v roce 2015 
 
 
Příjmy:     Počáteční vklad zakladatelů                    15 000   Kč  hotově (dále jen "h") 

                 Dary                                                         13 000   Kč  bankovní  účet 
                (dále jen "b") 
                 Dotace ÚP na prac. místo                      103 547   Kč  b 

                 Příspěvky (školkovné)                              52 538  Kč   h  29 141; b 23 397 

                 Příměstské tábory                                   32 400   Kč   h    2 400; b 30 000 

                 Klub Zahrádka                                              830   Kč   h 

                                                                               ------------------ 

                                 Příjmy  celkem                     267 315    Kč 

 

Výdaje:   Vrácení části počátečního vkladu              9 000  Kč   h 

                Mzdy                                                      118 826  Kč   h 

                Soc.poj., zdr.poj., daň                              56 060  Kč   b 

                Vrácené platby za přím.tábor                    4 560  Kč    b 

                Provozní režie 

                             nájem                                            6 000  Kč   b 

                             členství v ALMŠ                            2 000  Kč   b 

                             další (propagace, provozní  

                             potřeby, výtvarné potř. atd.)          4 970  Kč   b  301 Kč; h 4 669 Kč  

                                                                               -----------------   

                                 Výdaje celkem                     201 416  Kč  

                                                              

                               267 315  Kč 

         - 201 416  Kč 

    

   Rozdíl:                    65 899   Kč 

 

Zůstatek do roku 2016 

 

                            Banka                65 367  Kč 

                            Hotovost             532  Kč 


