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1. Základní údaje
Název organizace

Spolek šťastných dětí

Právní forma

Spolek

IČO

050 13 615

Statutární orgán

Mgr. Petra Doleželová

Kontaktní osoba, funkce

Mgr. Petra Doleželová, předseda spolku

Sídlo

Maixnerova 11, Ostrava - Vítkovice

Telefonní kontakt

777 06 89 73

Email

skolickamotylek@volny.cz

Webové stránky

www.motylek.net

Zaměstnanců v roce 2018
Číslo účtu:

4
2501533787/2010

Posláním organizace je vytvoření a podpora přirozeného a přírodního
vzdělávání dětí předškolního i školního věku. V roce 2016 došlo k otevření
dětského klubu, který stále úspěšně funguje. Klub supluje klasickou školku. Po
dvou letech fungování jsme otevřeli první komunitní školu v Ostravě – škola
není zapsána v rejstříku škol, děti jsou 2x ročně přezkušovány v registrované
škole. V této škole se učí zábavným způsobem, tráví mnoho času venku,
navštěvují pestrou nabídku předmětů.
Naší zaměstnanci i externisté:
Petra

Simča

Markétka
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2. Úvodní slovo
Když se dětský klub s kapacitou 12 dětí otevíral před téměř třemi lety, jednalo se nesmělý
pokus o vytvoření školky pro vlastní děti. Rozjezd byl pomalý a o to více si dokážeme cenit
rozpuku, kterým celý spolek prochází.
Za veliké štěstí považujeme dobré načasování této služby. Rodiče přestávají slepě věřit i
podléhat systému, péči o své děti berou do vlastních rukou. A jejich děti rostou a stárnou a
nám se daří v péči o ně pokračovat jak se zařazením předškoláků do speciální třídy, tak
vytvořením třídy pro děti 1. a 2. třídy základní školy.
Protože v současné době máme přihlášených skoro 50 dětí, je třeba výborné organizace,
v čemž nám pomáhá i náš vlastní elektronický docházkový systém, který používáme.
Našim cílem pro rok 2019 je otevření dětské skupiny a podání žádosti o registraci naší školy
na školní rok 2020/2021 na základní školu. Zároveň se každodenně snažíme o to, aby školička
a škola, které už máme, se stále zlepšovaly.
Nic by nebylo, nebýt loajálních a kvalitních zaměstnanců, které máme. Těm patří veliký dík za
jejich každodenní náročnou práci s dětmi, za jejich trpělivost a nadšení, které projevují.
Stejně tak děkuji rodičům našich dětí za důvěru, se kterou nám svěřují své děti. Této důvěry
si velice vážíme a je pro nás motivací se stále zlepšovat.

Všem nám přeji lásku v srdci a úsměv na rtech. Náš život je jen v našich rukách.

Petra Doleželová
Předsedkyně spolku

4

Výroční zpráva 2018 – Spolek šťastných dětí

3. Zpráva o činnosti
Poskytované služby:
Školička Motýlek
Vedoucí zařízení: Simona Jendryková
Počet zaměstnanců: 3
Kapacita: 14 dětí ve věku 3 – 6 let.
Provozní doba: Po - Pát. 7.00 – 16.30 hod. celoročně.
Adresa: Maixnerova 11, Ostrava – Vítkovice, 1NP

Dětský klub byl založen 1.6.2016 a jeho počáteční kapacita se v roce 2018 zvýšila z původních
12 na 14 dětí. Rodičům je umožněno využívat docházky od 2 do 5 dní v týdnu. Do školky je
tedy většinou přihlášených cca 24 dětí, které se pravidelně střídají podle preferovaných dní.
V důsledku zvýšení ceny od 1.1.2019 došlo k odchodu některých rodičů. Tito byli rychle
nahrazeni novými rodiči. Bylo to již třetí zvýšení ceny od založení spolku. Vytíženost školky
má za následek růst počtu zaměstnanců, tedy růst nákladů. Protože chceme kvalifikované a
šikovné paní učitelky, na které klademe vysoké nároky, musíme je náležitě ohodnotit, aby od
nás neodešly.
Dopoledne o děti pečují dvě paní učitelky, odpoledne pak už jen jedna.
Stále zůstáváme věrní původnímu konceptu zařízení – školka, kde děti tráví venku mnoho
času. Stále pracujeme na zútulnění zahrady pro děti a v průběhu celého roku pořádáme 2
výlety týdně do přírody (od března do října) a za vzděláním a kulturou (od listopadu do
února). V ostatních dnech fungujeme jako klasická školka – děti vzděláváme podle vlastních
vzdělávacích programů, se kterými se mohou rodiče seznámit na našich webových stránkách.
Ven chodíme nejradši do nedalekého Bělského lesa, dále pak k Odře, k Ostravici, do
Komenského sadů. Za poznáním a kulturou docházíme do Divadla loutek, do místní
vítkovické knihovny, do planetária.
Každý měsíc pořádáme akce pro rodiče a děti – ať už jsou to akce k aktuálnímu tématu
měsíce (lidské tělo - tvoření) nebo rituály rytmu roku (Michaelská slavnost).
Opět jsme měli školičku otevřenou celé léto. Rodiče této možnosti rádi využili.
Stali jsme se také místem, kde je možné si splnit praxi jako pro rekvalifikační kurz Chůva pro
děti předškolního vzdělání, tak i pro obory středních pedagogických škol. Je to pro nás
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přínosem, protože s přínosem každého nového člověka dostaneme další zajímavé tipy pro
naše fungování a poznáme nového člověka, který třeba jednou může obohatit náš tým.
Snažíme se rodičům nabízet konzultace, je-li to pro fungování jejich dětí nebo jich důležité.
Při výchově je u nás kladen veliký důraz na individualitu každého dítěte, na které pracujeme
v úzké spolupráci s rodiči.
Mnoho pomůcek pro děti si vyrábíme. Největším výdajem jsou mzdy, druhým největším
investice do učebních pomůcek pro děti. Na tyto se také snažíme o získání dotací a grantů.

Komunitní škola Motýlek
Vedoucí zařízení: Mgr. Petra Doleželová
Počet zaměstnanců: 1 + externisté
Kapacita: 12 dětí ve věku 5 – 8 let.
Provozní doba: Po - Pát. 7.00 – 16.30 hod. Od září do června.
Adresa: Syllabova 16, Ostrava - Vítkovice

Naše škola je prvním zařízením tohoto typu na území Ostravy. První komunitní škola v České
republice vznikla v roce 2009 v Řevnicích u Prahy. Od té doby vyrostlo po celé republice
několik desítek těchto škol. Ostravě se dosud vyhýbaly. Zájem o alternativní školy v našem
městě zatím saturují dvě Waldorfské základní školy, ale zájem rodičů o různé možnosti začíná
růst.
Školu považujeme za přirozené pokračování naší školičky. Našim dětem jsme dosud nabízely
mnoho času tráveného venku a zábavné učení. Je pro nás nyní těžké se smířit s tím, že je
posadíme do školní lavice. Z tohoto důvodu jsme otevřeli školu, která svým konceptem
navazuje na práci naší školičky.
Dětem v naší škole nabízíme navíc tyto aktivity: vaření, jóga, Kutílek – kroužek stolařiny a
řezbaření, angličtina, prvouka s lesním mužem.
U prvňáčků a druháčků probíhá učení trivia (čtení, psaní a počítání) podle klasických osnov
s velmi individuálním přístupem a předškoláčci dostávají úkoly na úrovni svého věku a
schopností – grafomotoriky, pracovní listy apod.
Od školního roku 2019/2020 počítáme s navýšením kapacity školy na 14 dětí a dvou učitelek
dopoledne. Navíc od května 2019 bude škola ze Skautského domu, který si pronajímáme,
přestěhována do vlastních půdních prostor.
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4. Zpráva o hospodaření

Naším hlavním zdrojem příjmů jsou platby rodičů za docházku jejich dětí. Dalším zdrojem
jsou granty, o které si můžeme žádat a které bývají určeny k jednomu konkrétnímu účelu.
Např. v roce 2018 jsme přijali dary ve výši 147.000 Kč. V další kapitole je rozepsáno, od koho
a kolik jsme dostali a co jsme za to pořídili.
Naším hlavním výdajem jsou mzdové náklady. Jsme rádi, že u nás nefluktuují zaměstnanci a
snažíme se, udržet si je. Všechny paní učitelky jsou kvalifikované pro práci s dětmi.
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Graf struktury výdajů:

Struktura nákladů

Spotřeba materiálu

Pronájem+služby s ním spojené

Ostatní šlužby

Mzdy + odvody

Pojistné

Graf struktury příjmů:

Struktura příjmů

Za hlavní činnost - docházka dětí

dary

dotace

Položka „dotace“ jsou finanční dotace z úřadu práce na zaměstnance, kterého jsme z ÚP
přijali.

8

Výroční zpráva 2018 – Spolek šťastných dětí

Ceník za docházku ve školce v roce 2018
Počet dní docházky v jednom týdnu

Cena za měsíc

2

2200

3

3300

4
5

4400
5500

Na konci roku jsme skončili s mírnou ztrátou. Ta se projevuje nezaplaceným nájmem a službami, což
je břemeno, které si neseme do dalšího roku. Tuto ztrátu si vysvětlujeme špatně nastavenými cenami
(od ledna 2019 došlo ke zdražení docházky) a odchodem části rodičů.
V dalším roce 2019 chceme především stabilizovat naší finanční finanční situaci. Prvním krokem je
zvýšení cen od nového roku a tím druhým je snaha o získání finančních darů.
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5. Poděkování dárcům
Finanční i materiálové dary jsou pro nás téměř jedinou šancí na pořízení větších věcí pro
děti – altán, kadibudka, vybavení pro muzikoterapii i jógu, mnoho didaktických pomůcek
a veškeré vybavení pomůckami pro komunitní školu, to vše jsme nakoupili jen díky
darům dárců.
V lednu jsme získali 50.000 Kč od Nadace Vítkovice Steel v rámci programu Lidé ze Steelu
pomáhají. Název našeho projektu byl: První komunitní škola v Ostravě. Za tyto peníze
jsme pro první děti navštěvující naší školu pořídili: knihy a pracovní sešity v hodnotě
20.000 Kč, didaktické pomůcky pro matematiku, český jazyk a angličtinu v hodnotě
15.000 Kč, dataprojektor za 7.000 Kč, dále pak školní tabule a mapy za 8.000 Kč. Pomůcky
jsou často použitelné na mnoho let a díky této dotaci se nám podařilo školu velmi
kvalitně vybavit.
Od firmy Veolia jsme dostali v pořadí již druhou dotaci v hodnotě 50.000 Kč. Smyslem
této dotace je podpora pracovních míst a přijímání zaměstnanců. Za tyto prostředky jsme
nakoupili kvalitní pomůcky pro profesionální výuku muzikoterapie i mnoho knih a
pomůcek pro cvičení jógy s dětmi. Z dotace jsme také koupili hangár pro děti na zahradu.
Ten nám umožňuje příjemné zákoutí, kde školáci mohou během teplých měsíců
odpočívat, číst si, zpívat písničky.
Firma OZO Ostrava nabídla veřejnosti granty pro podporu využitelnosti odpadků i
enviromentálních programů. Zde jsme zabodovali s projektem Nové pokusy ve starém
kabátě. V rámci této výzvy jsme vymysleli a zrealizovali kroužek experimentů pro děti ve
věku 5-10 let. Ten běžel 3 měsíce na ZŠ Waldorská v Ostravě – Přívoze a paralelně do
konce června 2019 funguje v Galerii Plato, se kterou jsme díky tomuto projektu navázali
velmi příjemnou spolupráci. Z dotace se nakoupilo mnoho fyzikálních pomůcek, část
dotace byla určena na mzdové náklady související s realizací tohoto projektu.
Poslední částku 10.000 jsme dostali od Vítkovické radnice a využili jsme ji pro nákup
didaktických pomůcek pro naše děti ze školičky.
Děkujeme všem těmto dárcům, bez nich bychom nikdy nemohli být tam kde jsme. Za náš
rozvoj mohou právě oni:
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6. Fotogalerie
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