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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  
 

Název organizace Spolek šťastných děti 

Právní forma Spolek 
IČO 050 13 615 
Statutární orgán Mgr. Petra Doleželová 
Kontaktní osoba, funkce Mgr. Petra Doleželová, 

předseda spolku 
Telefonní kontakt 777 06 89 73 
Email: skolickamotylek@volny.cz 
Webové stránky http://motylek.net 
Zaměstnanců v roce 2017 3 (o 2 více než v roce 2016) 
Číslo účtu 670100-2213571332/6210 

 

POSLÁNÍ  ORGANIZACE 
 

1. Hlavním posláním Spolku šťastných dětí je vytvoření a podpora přirozeného a přírodního 

vzdělání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. Pro tento účet byl 

spolkem zřízen dětský klub Školička Motýlek, který se otevřel dne 1.6.2016. Hlavním cílem 

bylo vytvoření alternativy k mateřským školkám a dětským skupinám pro rodiny, které 

hledají pro sebe a své děti něco jiného. Dětský klub nabízí dětem obrovské množství času 

strávené venku v přírodě. Rovněž je vytvořeno prostředí svobodné, přátelské a 

respektující – jak ve vztahu k dětem, tak také k jejich rodičům. 

I rodičům částečně očkovaných či neočkovaných dětí bylo umožněno umístit své děti 

v zařízení určeném k péči o děti předškolního věku, aby se rodiče mohli věnovat mladším 

sourozencům, nebo aby se jejich maminky mohly vrátit ke svým profesím.  

2. Jóga i muzikohrátky se staly každodenní součástí dětského klubu. Je to cesta 

harmonizace, kterou chce spolek dále jít. 
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1. ŠKOLIČKA MOTÝLEK 

 

1.1. ZÁKLADNÍ  INFORMACE   
 

VZNIK 

 

Dětský klub vznikl osobní potřeby manželů Doleželových, zakladatelů, při hledání vhodného 

zařízení pro jejich děti. Po dvou letém pobytu jejich dětí ve státní školce se rozhodli, že místo 

jejich děti by mělo být bez kompromisů takové, v jaké věří. 

 

Protože syn měl vážné problém po očkování a dcerka tedy nebyla očkovaná plně, bylo jasné, že 

toto místo bude přijímat všechny děti bez rozdílu – očkované i neočkované. Protože podpora 

opravdové svobody má prostě smysl a práce pro ni je posláním.  

 

Také viděli, že děti, které strávily většinu dne zavřené v prostorách školičky jsou odpoledne 

nevyřáděné a nevyhrané – proto Motýlek klade veliký důraz na pobyt dětí venku a prostor pro 

jejich volnou hru.  

 

Potravinové alergie dětí ukázaly další problém státních školek – stravování. Proto se v Motýlkovi 

vaří bez lepku, mléka a konzervantů, s velikým ohledem na roční období a pestrost ve stravě. 

Motýlek se snaží vařit z bio surovin a v roce 2018 rovněž bude distributorem biobedýnek. 

 

Posledním bodem je touha po co nejpřirozenějším přechodu dítěte z rodičovské náruče mezi děti 

a k tomu patří i rozumně malý kolektiv – v případě Motýlka 12 dětí.  

 

A protože za téměř 2 roky činnosti školky vyrostly děti, pro které se školka původně vytvořila, do 

školního věku, je nejvyšší čas otevřít školu. To je hlavní úkol pro rok 2018. Hlavním úkolem pro 

rok 2017 bylo naplnit a stabilizovat školičku, což nyní můžeme rekapitulovat jako dokonale 

splněný úkol! 
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KONCEPT 

 

Motýlek hledá rodiče, kteří chtějí totéž – vyběhané a vyřáděné rarachy, kteří jsou součástí 

malého stabilního kolektivu, kde mají prostor být sami sebou, kde jsou přijímány takové, jaké 

jsou. Děti nejsou nuceny do aktivit, ty jsou jim jen nabízeny. Nad dětmi je neustále laskavý 

dohled, ale v žádném případě ne úzkostná ochranitelská výchova. Boule i odřeniny k dětství patří. 

Pokud si máme vybrat, zda zavřít děti do ideálního prostředí, kde se jim nic nestane, nebo s nimi 

vyrazit na dobrodružný výlet, kde počítáme s tím, že se odřou, volíme druhou možnost. 

 

Samozřejmě je to pro nás jako jejich pečovatele daleko náročnější – uhlídat svobodné rozběhané 

děti, aby se jim nic nestalo a neztratily se, než je seřadit do dvojstupu a mašírovat městem. Ale 

my prostě věříme, že v dnešní době právě ta volnost a pohyb chybí. Na druhé straně naše děti ví, 

že ta volnost, kterou mají, je za to, že když už „zavelíme“, tak poslechnou, jinak bychom jim 

takový prostor dát nemohli. Je to o důvěře. My ji s našimi dětmi cvičíme. Oni rozumí tomu, že 

můžou běhat a křičet jako o život, ale že když se řekne „dost“, „pojďte ke mně“ atd., že to prostě 

platí. Je to o vzájemném respektu. My respektujeme jejich potřebu volnosti a oni respektují nás 

jako ty, jež o ně pečují. 

 

Základním krédem je ŠŤASTNÉ DÍTĚ – přístup k dětem je laskavý, postoj respektující. Pravidla jsou 

a musí se dodržovat, děti si je sami vytváří a rozumí jejich smysluplnosti. Děti jsou vedeny k tomu, 

aby se k ostatním chovali hezky, aby se sami o sebe dokázali maximálně postarat. Věříme, že děti 

jsou šťastné v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, mají jistotu v chování lidí, kteří o ně pečují, a 

to obsahuje i potřebu jasných hranic. Děti nepeskujeme, neporoučíme jim. Jednáme s nimi jako 

s partnery a mluvíme s nimi na úrovni věku, ve kterém jsou. 

 

Ale hlavně nás to baví! Mnoho dní nás nabíjí! Jdeme ze školičky a víme, že to byl plný den, že si to 

užily děti, že jsme si to užili my! Nejsme „nad nimi“ – nedotknutelní dospěláci – kloužeme s nimi 

na klouzačce, válíme se s nimi ve sněhu, koulujeme se s nimi! I my krmíme kačenky a i naše 

narozeniny se slaví! Při obědě s nimi sedíme u stolu a společně si povídáme!  

 

Vzpomínáme na to, co nás jako děti bavilo, a vnášíme to do Motýlka! Smysl pro humor 

považujeme za naprostý základ ve vztahu k dětem.  Nikdy dítě nesrovnáváme, neponižujeme. 

Když potřebují, obejmeme je, přitulíme.  

 

Budoucnost naše i celého světa je v našich dětech. Chceme vychovat svobodné, sebevědomé a 

šťastné bytosti, které nebudou muset svá traumata celý život léčit všemožnými destruktivními 

způsoby. Pocit štěstí z dětství si v sobě neseme celý život.  
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Z peněz států ani Evropské unie vůbec nefinancujeme náš klub, protože jsme se rozhodli děti 

nediskriminovat a přijímat všechny – tedy i neočkované. Tím jsme se vzdali mnoha příjmů. Denně 

platíme za svobodu. I rodiče našich dětí. Věříme totiž, že to má smysl. 

 

Nehledáme rodiče, kteří jediné, co vidí, je fakt, že přijímáme i neočkované děti. Nám jde o daleko 

více. Cíleně hledáme a vybíráme rodiče, kteří mají jako prioritu štěstí a spokojenost svých dětí. 

Věříme, že na akademické vzdělávání, každodenní chytré i elektronické hračky, strukturované hry 

je času dost. Nechceme, aby každý okamžik života byl jen přípravou na budoucnost, ale chceme 

žít TEĎ a TADY.  

 

Je již tradicí, že předškoláci mají ve školkách jiný režim, aby si zvykli, že půjdou do školy. Vyplňují 

pracovní sešity a učí se písmenka v pěti letech, ať chtějí (mnozí chtějí) nebo ne. V páté třídě se 

přitvrzuje, protože dítě čeká druhý stupeň základní školy. Osmá třída je zase přípravou na 

přijímací zkoušky a devítka připravuje dítě na střední školu. Pak je zde maturita jako zkouška 

dospělosti. Tohle popírání přítomného okamžiku a stálá připomínka budoucnosti v dálce pak 

nikdy neskončí. Jenže malinké děti to ještě umí, jsou TEĎ. A na tom TEĎ my právě pracujeme, jak 

nejlépe umíme. 

 

ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ  ÚDAJE  

 

Školička Motýlek je umístěna v přízemí dvoupatrového rodinného domu v Ostravě – Vítkovicích 

v bytě o rozloze přibližně 100 metrů čtverečných. Manželé Doleželovi, majitelé domu, neúčtují 

Spolku, který školičku zřídil, žádný nájem, jen příspěvek na služby (voda, plyn, elektřina). Na dům 

má zástavní právo banka. 

 

Byt má dispozici 3 + 1. Největší místnost je hernou pro děti, kde mají hračky umístěné ve 

skříňkách, koutek na čtení, toaletku pro děvčátka, stoly s židličkami, kde mohou malovat, nebo si 

hrát. V herničce jsou především hračky, nad kterými děti musí přemýšlet, např. z edice Smart 

games apod. a hračky rozvíjející grafomotoriku či paměť. 

 

Druhý největší pokoj je téměř prázdný – ráno si do něj děti vezmou podložky na cvičení a cvičí se 

v něm, přes den si v něm mohou děti hrát na velikém hracím koberci a odpoledne po obědě se 

tam dají matrace a děti tam spí. Třetí pokoj, nejmenší, slouží pro uchovávání náhradního oblečení 

dětí (každé má svůj box), jsou tam umístěny matrace a ve skříni jsou opět v boxech umístěny 

peřinky a polštářky. 

 

V kuchyni se nevaří, slouží jako jídelna pro děti. Je v ní veliký stůl pro 12 dětí. Zde se jí, když je 

venku škaredě, za pěkného počasí děti jí venku. Jinak je tato místnost taky vyhrazena pro hru 

s plastelínou, vodovými či temperovými barvami, razítky apod.  
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Dále k prostoru přísluší koupelna, kde jsou dvě dětská umyvadla se směšovačem vody, aby se 

děti neopařily, dále jedno dospělácké, vana a samostatně jsou dva dětské záchodky s dětským 

umyvadlem. V nejmenší místnosti je jeden záchod pro dospělé.  Poslední je dostatečně prostorná 

předsíň, kde jsou lavice pro 12 dětí a kde má každé dítě své poutko a své místo na věci. 

 

V tomto roce jsme významně zapracovali na úložných zařízeních pro náhradní oblečení dětí, pro 

naše didaktické plány a pomůcky a výtvarné potřeby. 

 

Dům stojí na vlastním pozemku o výměře přibližně 600 metrů čtverečných. Část této plochy je 

zastavěna domem, garáží a chodníkem, necelých 500 metrů čtverečných tvoří oplocenou 

zahradu. Kolem plotu rostou vysoké túje, z jedné strany je rákosový plot a psí víno. Na zahradě 

roste jedna vysoká hrušeň, pár menších stromků, několik maliníků a rybízů. Pro děti je 

vybudováno pískoviště přibližně 15 metrů čtverečních a přibližně 1,3 metru vysoký kopec hlíny. 

Za jeden z největších úspěchů roku považujeme získání dotace 50.000 Od Veolie na zřízení 

zahradního altánku a kadibudky. Obojí bylo pořízeno a nyní nám umožňuje příjemnější a 

komfortnější pobyt na zahradě. Je zde taky několik okrasných keřů, jinak je zatravněna.  

 

V tomto roce jsme se s dětmi učili pěstovat ovoce i zeleninu a na zahradě jsme společně vytvořili 

záhony rajčat, brokolice, kedlubnu, jahod a bylinek. Dům je umístěn v celkem klidné lokalitě, ale 

pro Ostraváky je výborně dostupný, protože Vítkovice leží prakticky v geometrickém středu 

Ostravy. 

 

Paradoxem je, že mnoho našich dětí je z daleka, velmi často bydlí v rodinných domech nebo na 

farmách a většinou nejsou plně očkovány. Jedná se o rodiny, které zde děti umístí na 2 – 3 dny 

v týdnu a jinak je mají doma a dělí se o péči o ně s prarodiči. Nejsou to rodiny, které akutně 

potřebují pohlídat dítě, ale které s dětmi tráví mnoho času na výletech a pobytem u nás jim 

především chtějí poskytnout kolektiv stejně starých dětí. Naši školku vybrali především pro 

množství výletů a aktivit, které dětem nabízíme.  

 

Na začátku roku 2017 jsme byli naplnění z přibližně 40 %, na konci kalendářního roku je to již 100 

%. Zvýšili jsme cenu za docházku, která byla od začátku podceněná, abychom rodičům zajistili 

opravdu kvalitní péči o jejich děti. 

 

 

Motýlek je určen pro pobyt dětí ve věku 3 až 7 let. Nenahrazuje povinnou předškolní docházku. 

Ovšem rodič může dítě přihlásit do kterékoli státní školky na individuální plán, a pak s dítětem do 

této školky přijít dvakrát ročně a ukázat, co umí. Pak dítě může navštěvovat naše zařízení.  
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OKOLÍ  KLUBU: 

 

Několikrát týdně v období od jara do podzimu putují děti do nebližšího okolí dětského klubu – do 

areálu Lékařské fakulty v Ostravě Vítkovicích (vzdálenost pěšky 2 min.). Tohle místo je dost veliké 

nejen na kvalitní procházku s dětmi, ale taky poskytuje útulná zastavení a zákoutí, kde si děti 

dokáží pěkně pohrát – prostor je bezpečný, je plný vzrostlých starých stromů, nezřídka je 

k zahlédnutí veverka či divoký králík. Louky poskytují prostor i pro řízené hry či sbírání lučního 

kvítí. Areál je útulný taky díky krásně zrekonstruovaným budovám Lékařské fakulty.  

 

Areál se začal v druhé polovině roku rekonstruovat a vznikne tam veliký sportovně rekreační 

prostor. To je další plus pro nás a naši školičku. 

 

Dále děti míří do překrásného parku Domovu důchodců Sluníčko umístěného 5 minut pěšky od 

dětského klubu. Odkaz a fotogalerie zde: http://www.domovslunicko.cz/. Toto místo je 

mimořádně bezpečné – aut tam jezdí naprosté minimum a to velmi opatrně a jen na minimálním 

úseku. Na zbytku plochy je několik kopců, které dětem poskytují rozhled do krajiny a také je 

přirozeně vedou k běhu a schovávání. Park je mimořádně kultivovaný, pečuje o něj několik 

zahradníků, je v něm mnoho starých stromů a děti se v něm cítí velmi dobře. Máme dovoleno 

toto místo s dětmi navštěvovat. Celý areál je oplocen. 

 

Asi 15 minut pěšky máme sportovní centrum Ridera Sport, které nabízí bazén, saunu, minigolf, 

ruské kuželky a má malé hřiště pro děti. 

 

Přibližně 10 minut pěšky je in-line park, viz: http://www.sareza.cz/in-line-park/, kde je velké 

hřiště pro děti a zároveň velmi kvalitní povrch po in-line bruslaře. Nejdelší in-line dráha s 

asfaltovým povrchem má celkovou délku 1 200 m a vede i mimo oplocenou část areálu. Její 

venkovní část je tak přístupná kdykoliv. Je lemovaná lavičkami a v jejím okolí je příjemné 

prostředí lesního charakteru. Několikrát jsme tam v letošním roce pořádali cyklovýlet. 

  

http://www.domovslunicko.cz/
http://www.domovslunicko.cz/
http://www.sareza.cz/in-line-park/
http://www.sareza.cz/in-line-park/
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1.2. ČASOVÝ HARMONOGRAM  ČINNOSTÍ:  

 

LEDEN 

 

Jak už to v zařízeních pro péči o děti předškolního věku bývá, od podzimu do jara řádí veliká 

nemocnost. U nás tomu bohužel nebylo jinak a tak jsme zvolili více aktivit v interiéru. I díky obrovské 

absenci bylo dětí málo a tak jsme se jim věnovali velmi individuálně, dělali jsme jim partnery při 

hrách, pomáhali při skládání puzzle a vymýšleli jim společné aktivity ve školce. Jednou jsme navštívili 

zábavní park Žirafa v areálu Shoping parku ve Výškovicích. Naštěstí nasněžili hromady sněhu a tak 

jsme si s dětmi koulovačku, stavění sněhuláků a klouzání z kopce pořádně užili! 

ÚNOR  

 

Rovněž v únoru řádilo studené a nevlídné počasí a proto jsme pro děti připravily krásný 

program v podobě dopravní problematiky.  Vyráběli jsme, hráli jsme si, učili se. Občas vylezlo 

sluníčko a tak jsme rychle utíkali ven! Také jsme oslavili několikery narozeniny a smlsli si na zdravých 

dortech!  

 

BŘEZEN  

V březnu k nám dorazilo jaro! Opět jsme se vrátili do oblíbeného Bělského lesa, běhali po 

oblíbených kopcích, hráli škatule-škatule se stromy i s kamarády! Absolvovali jsme výukový program 

v místní knihovně a po ní si děti zaběhaly v Sadu Jožky Jabůrkové, oblíbeném vítkovickém parčíku! 

V jiný slunečný jarní den jsme zase vyrazili do areálu u Ferony na tamější hřiště.  

Ve školičce jsme začali s vyséváním semínek, abychom v den D měli co začít pěstovat na zahradě. 

V rámci jarního detoxu jsme začali odšťavňovat čerstvé ovoce! A nakonec jako přípravu na sezónu 

strávenou na zahradě jsme popadli lopaty, hrábě a metly a uklízeli si školičkovou zahradu! 

 

DUBEN 

 

Na většinu tohoto měsíce jsme se zabydleli v Bělském lese, až si nás všiml místní lesní pedagog a 

dostalo se nám i prohlídky místního areálu lesní školy, která již mnoho let v lese připravuje akci 

pro školky, školy i veřejnost. Ukázali jsme si oboru a vysvětlili její smysl a vlastnosti pletiva, řekli 

jsme si, proč se v lese kácí dřevo, jaké druhy dřevin tam rostou. Do malých zapůjčených 

zkumavek jsme chytali pavouky, prohlídli je a dali zpět. Samotný areál jsme si prohlídli zevnitř, 
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kde je vše obloženo dřevem a kde je spousta vycpaných zvířat, i zvenku, kde jsou pro děti 

vytvořeny velice decentní a vkusné dřevěné atrakce.  

 

Prohlídku jsme zakončili voliérou pro ptáky a bavily jsme se o lovcích. Do školky jsme se jako 

obvykle dopravili tramvají, protože tento způsob transportu výborně ovládáme!  

 

Na školičkové zahradě jsme tvořili z přírodnin. 

 

KVĚTEN  

 

Během studených rán hrajeme hry ve školce.  V úterý a čtvrtky chodíme na výlety vzdálenější -  

k Odře, do Bělského lesa i bližší – okupujeme hřiště i okruh u Ferony, přilehlý park i okrasnou 

zahradu domova důchodců.  

 

V květnu jsme byli střední zdravotnickou školou přizváni k oslavě dne zdraví ve škole ve 

Vítkovicích. Děti si s sebou měly vzít plyšáčka s ním projít jednotlivá oddělení – začali jsme teorií 

péče o zoubky, poté jsme si i my sedli na zubařské křeslo, prohlíželi si modely zubů a zkoušeli si 

čištění krásného modelu zubů. 

 

ČERVEN  

 

Na den Dětí – 1. června jsme oslavili naše první narozeniny! Ovšem dárečky v první řadě patřily 

našim dětem a proto jsme pro ně připravili opravdovou bublinovou show na zahradě! Děti zíraly 

s pootevřenými pusinkami! Také jsme pozvali rodiče našich dětí na oslavu – rodiče nám pro 

školičku donesli krásné dárečky – hračky na hraní ve školce stejně jako zahradní náčiní na 

zahradu. Upekli jsme dort a společně si užili vykročení do dalšího roku! 

 

V červnu jsme měli opět mnoho úžasných výletů a akcí! V Dolních Vítkovicích jsme s dětmi 

absolvovali workshop Svět plný barev, učili jsme se barvičky hravou formou. Potom jsme 

v Dětském světě protáhli kosti při hře na stavitele, ve vodním světě, v hudebním salónku i 

v krásném obchůdku. 

 

Dne 22. června jsem toho roku poprvé navštívili Ostravskou zoologickou zahradu. Krom pohledu 

na mnoho krásných a exotických zvířátek jsme si užili kouzelné cestičky a zákoutí, které zahrada 

nabízí! Vrcholem bylo jako vždy krmení koziček! Odpočinek jsme nalezli u místního rybníčku a 

děti si při pohádce za zvuků žab a kachen krásně odpočinuli. Zpět jsme jeli vláčkem, protože pro 

takto malé děti se jedná o skutečně náročný výlet.  
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Na zahradě se nám podařilo konečně zajet nový velkokapacitní kotlík pro celou školičku od 

Ježíška. Nejdříve jsme s dětmi v blízkém parku nasbírali dost dřeva a šišek, na zahradě si je potom 

připravili – děti pomohly s krájením zeleniny, přikládáním pod kotlík i mícháním. Jídlo ovoněné 

kouřem, ohněm a vlastním přičiněním všem moc chutnalo! 

 

V tomto měsíci jsme historicky poprvé s dětmi vláčkem vyrazili do Beskyd ke Zbujovi na celodenní 

výlet! Šli jsme ve větší sestavě – 3 průvodci. Počasí bylo naprosto úchvatné, krajina překrásná, po 

obědě čekal na děti odpočinek v lese a několik lesních pohádek ☺ 

 

Několikrát jsme navštívili Bělský les, který zvláště v parném létě nabízí tolik potřebný stín a 

chládek a také jsme tam hledali – a našli – poklad! V tomto lese jsme si prošli i naučnou stezku a 

lanové hřiště.  

 

Nezapomněli jsme ani na naše kačenky v Komenského sadech a šli jsme je nakrmit. V sadech 

jsme také absolvovali úžasný cyklovýlet. Děti prokázaly neuvěřitelnou schopnost jet v řadě, 

dodržovat předpisy, nenajíždět na kamarády i držet tempo. Všichni jsme si to pořádně užili! 

 

Oslavili jsme několik narozenin – jedny přímo v Komenského sadech, další pak u řeky Ostravice 

v Hrabové. Věříme, že na tyto zážitky děti nezapomenou a že celý život si budou chtít toto štěstí 

uchovat. To štěstí je v kamarádech, bezpečném prostředí a v přírodě. Stačí nám málo. 

 

ČERVENEC  

 

Červenec se vydařil! Klasika ve formě našeho nejoblíbenějšího Bělského lesa zůstala a k ní jsme 

přidali například Kukuřičáky! Pro nás naprosto nová atrakce – bludiště v kukuřičném poli. 

V bludišti hledáte stanoviště s hádankami a když všechny vyřešíte, dostanete se k heslu. A my se 

dostali! I náš dětský sen, bezpečné bloudění v bludišti, byl splněn! 

 

Jak máme rádi zdravé jídlo i dětskou práci, v sušičce ovoce jsme si připravili vlastní zdravou 

svačinku – děti krájely jablíčka, pokládali je do sušičky i vyndávaly. 

 

Protože bylo občas vedro neúnosné a dětské tělíčko tolik nesnese, volili jsme milosrdný stín 

v parčíku u školičky, kde jej nabízí několik desítek velmi starých a krásných stromů.  

 

Ke konci měsíce jsme navštívili naši oblíbenou farmu v Hlučíně, kde se všechny děti povozily na 

poníkovi, všichni jsme se podívali na domácí zvířata v minizoo a nakonec si krásně pohráli na 

velmi pěkném a dřevěném místním hřišti. 
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SRPEN 

 

Srpen byl parný! Zaměřili jsme se na zvýšení funkce naší zahrádky - od Terezčiných rodičů jsme 

jako dárek dostali parádní bazének i se skluzavkou, ve kterém děti řádily celý srpen! Na zahradě 

jsme si postavili chodníček pro bosé nožičky. Pomocí palet a obyčejných plastových nádob jsme 

vyrobili senzorický stoleček, kde si děti mohou hrát s vodou, hlínou a pískem. Na zahradu jsme 

umístili veliký slunečník, pod kterým jsme se všichni krásně nabaštili, protože venku více chutná! 

 

Jednou jsme si půjčili pejska, kterého beztak všechny děti chtějí doma. Pejsek s námi šel na 

procházku, každý si vyzkoušel procházku s pejskem na vodítku. V parku u školičky jsme si užili 

další cyklovýlet, protože místní okruh a dokonalý povrch k tomu přímo vybízí! 

 

Zajeli jsme si všichni na návštěvu k tetě Simče do Vratimova – po cestě jsme si úžasně pohráli na 

hřišti místní mateřské školy, které je v létě otevřené pro veřejnost. Na školkové zahradě jsou 

úžasné atrakce ze dřeva a provazů, což je styl nám velmi blízký. Na tomto místě jsme si vzali 

spoustu inspirace pro nás! Simonka nás pak pohostila u sebe na zahradě – v altánku jsme jedli 

nejlepší rajskou omáčku na světě a pod vzrostlými stromy jsme si na podložkách odpočinuli při 

zvucích přírody a sundrumu – úžasného bubnu! Po odpočinku jsme poplavali v bazénu i 

pobublinkovali ve vířivce! 

 

Jako vždy nechyběl Bělský les, místní domov důchodců, parčík u školky. Prázdniny neprázdniny, 

v Motýlkovi jsou skvělé výlety celoročně! 

 

ZÁŘÍ  

 

Od září jsme se začali více soustředit na aktivity klasických školek. Z čtrnáctidenních učebních 

programů jsme přešli na měsíční – tématem měsíce září byla zvířátka. To znamená, že hravou 

formou se děti během ranního kruhu učí dopravní výchovu, v józe cvičíme různé dopravní 

prostředky, hrajeme hry s dopravní tématikou, snažíme se, aby dané výlety s tímto tématem 

souvisely. Rovněž tvoření s dětmi se řídí tímto tématem. 

 

Zvířátka jsme ve školce vyráběli, v józe jsme cvičili polohy jednotlivých zvířátek a za zvířátky jsme 

chodili do přírody. Opět jsme navštívili dětský ranč Hlučín, pojezdili na ponících, prošli si dětskou 

zoo a viděli jsme lamy, oslíky, kozičky, ovečky, krůtu i krocana, slepičky i s kohoutkem a králíčky.  

 

Protože je září jedním z posledních překrásných měsíců pro výlety, udělali jsme jich opravdu 

mnoho, abych si přírody pořádně užili před zimním schováním do brlohu. Navštívili jsme Landek, 

kde právě byla expozice pravěku – mamuti, pravěké chýše. Také jsme navštívili ostravskou ZOO a 



Výroční zpráva za rok 2017 – Spolek šťastných dětí 
 

13 
 

povídali si o tamějších zvířátkách. V Trojhalí v Karolíně byla expozice Farma, kde jsme se opět 

setkali se živými farmářskými zvířátky, účastnili jsme se skákání do sena, což byla TOP zábava pro 

děti a poté jsme se ztráceli a nalézali. 

 

Byli jsme v divadle Antonína Dvořáka na představení hraném dětmi - O pejskovi a kočičce a děti 

byly totálně unešené! My také! 

 

Navštívili jsme i Loutkové divadlo a pohráli si na hřišti u Výstaviště. 

 

Díky Nadačnímu fondu Veolie a jeho grantu ve výši 50.000 Kč jsme si na zahradu koupili úžasný 

dřevěný altán a kadibudku! Protože velmi rádi jsme s dětmi často a dlouho na zahradě, je pro nás 

zázemí velmi důležitý a v altánku jíme a tvoříme vždy, když to jde. 

 

ŘÍJEN  

 

Tématem října byl LES – a když les, tož nejlépe se o něm naučíme, když do něj zavítáme a všemi 

smysly vychutnáme! Takže říjen byl ve znamení úžasných výletů do lesů a jejich poznávání.  

 

Někdy říjen bývá už studený a uplakaný, ale tento říjen byl za odměnu! Sluníčko svítilo, vzduch 

voněl padajícím listím. Proto jsme se rozhodli uskutečnit ještě jeden – závěrečný celodenní výlet 

roku a zajeli jsme si do Klimkovic na naučnou stezku. Lesopark i stezka jsou překrásně upravené, 

nabízí spoustu nápaditých zákoutí pro poznání i pro dětskou hru. V restauraci sanatoria jsme si 

dali oběd – předem objednaný a na karimatkách jsme si pak pořádně odpočinuli. I příští rok 

chceme navštívit toto kouzelné místo! 

 

Oslavili jsme mnoho narozenin – není to tak, že by děti měly narozeniny rovnoměrně v průběhu 

celého roku, ale jsou to období, kdy se to nejvíce nakupí. A těmi měsíci jsou především říjen a 

duben. A proto jsme si v říjnu dělali tukové zásoby na zimu, v rámci pojídání výborných a 

zdravých dortů! Až to byla nuda, každý den dort! ☺ 

 

Den stromů jsme oslavili návštěvou místního zahradnictví a poznávání stromů. 

 

Udělali jsme si krásnou procházku porubským lesem do planetária, kde také slavili stromy velmi 

pěkným a pro nejmenším úžasně pochopitelným dokumentem o stromech. Ovšem už jen cesta 

do a z planetária je vždy prima zážitek! 

 

Romantiku podzimu jsme si ještě užili na Slezsko-Ostravském hradě, který jsme si s dětmi prošli 

včetně strašidelných expozic. Parádní výlet je vždy zakončen hraním s kamínky v řece. 
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Akce s rodiči probíhala ve formě rituálu – Michaelské slavnosti: 

 

Jednou za měsíc pořádáme akci pro rodiče s dětmi. Roční cyklus nám tvoří kotvu, ke které se 

můžeme obrátit. Určitá období sebou nesou rituály, které nám prostřednictvím symbolů 

pomáhají pochopit a přijmout zákonitosti vesmíru. 

 

Michaelská slavnost je o boji se svými strachy a překonání sebe sama. S dětmi jsme si už dlouho 

před ní vyráběli nezbytné rekvizity – čelenku a meč vyrobený z klacků. S rodiči jsme pak šli na 

krátkou pouť za drakem do blízkého parčíku. Tam nás již na speciálním místě čekal drak i 

s odměnou v košíku pro odvážné.  

 

LISTOPAD  
 

 

Tématem listopadu byla dopravní výchova. Vyráběli jsme si dopravní značky, přechod pro 

chodce, semafor i policejní auto. V místní knihovně jsme měli zábavně-poznávací besedu o 

chování v provozu, hry s dopravní tématikou, zahráli jsme si na metro. 

 

Listopad byl měsícem výkyvů počasí – jednou bylo krásně a hrabali jsme se v barevném listí, jindy 

napadal sníh a stavěli jsme sněhuláky. Vybavení dopravními vestičkami jsme si v praxi zakoušeli 

dopravní systém z pohledu chodce a učili jsme se básničky podporující naše bezpečné chování 

v blízkosti cest. 

 

Udělali jsme si výlet na ostravské Výstaviště do Miniuni – shlédli zmenšeniny známých světových 

staveb. Tento výlet byl pro naše děti naprosto nový a velmi se jim líbil!  

 

Naše spřátelená školička nás pozvala na Strašfuňákovy pohádky a ty se také velmi líbily! Na konci 

měsíce jsme vyrazili do Žirafy – zábavného centra pro děti, které sice je komerční a plastovou 

zábavou, ale jednou za rok, když je venku nevlídno, proč ne? Děti byly nadšené a nejradši by tam 

chodily denně!  

 

V tomto měsíci jsme historicky poprvé pořádali noční spaní a to s velikým úspěchem totálně plné 

školičky! S tajemným skřítkem jsme objevovali jednotlivé místnosti školky, které byly v novém 

kabátě různých lampiček a UV lamp, hráli jsme si se svítící plastelínkou a všichni jsme zářili jako 

světlušky! Samozřejmě nechyběl ani Večerníček, bez kterého by spousta dětí spinkat nemohla a 

nakonec čtení pohádek a zpívání ukolébavek u kytary! 
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PROSINEC 

 

Závěrečný měsíc roku byl ve znamení Vánoc a besídky. 

 

I když sněžilo jen trochu, našim malým prckům se to líbilo moc a z té trošky sněhu dostaly 

maximum! Na začátku měsíce nás přišli přivítat Mikuláš, anděl a čert. Vše se obešlo bez hloupého 

strašení! Rodiče o dětech napsali pravdu – pochválili je a také připomněli, co jsou jejich slabší 

stránky – tento text Mikuláš dětem četl. Všichni dostali od Mikuláše malé balíčky, které 

obsahovaly symboly naší práce na sobě – ořech, sušené ovoce, doma pečený perník, uhlí i 

bramboru. Věříme, že se nám povedlo tento rituál zvládnout velmi důstojně a tradičně, dětem, 

rodičům i nám se vše velmi líbilo! 

 

Ve školičce jsme vyráběli spoustu vánočních ozdob, různé svícny, řetězy na stromeček, ozdoby ze 

slaného těsta. Navštívili jsme vánoční trhy v centru Ostravy a nakrmili zvířátka v Betlému. Celý 

měsíc na stěně visel adventní kalendář, který nás den za dnem vedl tvorbou společné cesty a 

duševní přípravou na Vánoce. 

 

V knihovně pro nás byla připravená překrásná beseda na téma Vánoc. Děti šeptaly kouzelné 

krabici svá tajná přání, zdobily si cukrovou polevou perníčky, zdobily stromeček a pouštěly si 

plovoucí svíčky! Rozloučení s odcházející knihovnicí bylo ve velkém stylu a ukončila svou práci 

v místní knihovně opravdu vynikající prací! 

 

Ještě před Vánocemi jsme naposledy v daném roce zašli do Divadla loutek na představení pro 

děti. 

 

Hlavně ovšem jsme už druhým měsícem nacvičovali pásmo plné říkanek, písníček a tanečků pro 

rodiče na vánoční besídku! Pro veliký počet rodičů i děti jsme si museli pronajmout prostor 

v duchovním středisku v Antakaraně a tam jsme s dětmi celému světu ukázali, že nejenom, že si 

celý rok užíváme přírody a výletů, ale že jsme se toho také hodně naučili! Naše úsilí bylo štědře 

odměněno jak potleskem, tak nákupem kalendářů s fotkami dětí, jejichž prodejem jsme se snažili 

našetřit na další krásné věci do školičky! 
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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O HOSPODAŘENÍ  
 

1. ÚVOD 
 

Naším hlavním příjem jsou příspěvky rodičů na docházku jejich dětí. Docházka je možná od 

dvou do pěti dní v týdnu. Časem plánujeme dát minimální docházku 3 dny v týdnu a věříme 

v otevření další školky, protože o naše zařízení je veliký zájem a momentálně odmítáme veliké 

množství rodičů. 

Směřujeme k tomu, aby většina z těchto příjmů byla využita na mzdové náklady lidí, kteří zde 

o děti pečují. Plánujeme zvýšení kapacity školky a od září k příjmům školky přidat také příjmy 

školy. Také chceme od září otevřít odpolední kroužky. Již nyní máme kroužek angličtiny. 

 

2. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ  
 

ucetno Účetní popis  smdcastka   sdalcastka   zustatek  

501100 Spotřeba materiálu režijní   75 249,30 Kč  
                    -   
Kč       75 249,30 Kč  

501200 Spotřeba materiálu výrobní     3 123,44 Kč  
                    -   
Kč         3 123,44 Kč  

501800 Spotřeba DHIM do 40 000,--     8 475,00 Kč  
                    -   
Kč         8 475,00 Kč  

501900 Spotřeba vody   14 000,00 Kč  
                    -   
Kč       14 000,00 Kč  

502100 Spotřeba elektrické energie   21 000,00 Kč  
                    -   
Kč       21 000,00 Kč  

502200 Spotřeba zemního plynu     7 000,00 Kč  
                    -   
Kč         7 000,00 Kč  

511100 Opravy a udržování   10 323,00 Kč  
                    -   
Kč       10 323,00 Kč  

512100 Cestovné zákonné         443,00 Kč  
                    -   
Kč  

           443,00 
Kč  

513100 Náklady na reprezentaci           15,00 Kč  
                    -   
Kč  

             15,00 
Kč  

518100 Poštovné           48,00 Kč  
                    -   
Kč  

             48,00 
Kč  

518200 Telefonní poplatky         400,00 Kč  
                    -   
Kč  

           400,00 
Kč  

518300 Přepravné         396,00 Kč  
                    -   
Kč  

           396,00 
Kč  

518400 
Právnické, účetní a poradenské 
služby     5 726,00 Kč  

                    -   
Kč         5 726,00 Kč  
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518550 Pronájem nebytových prostor     2 500,00 Kč  
                    -   
Kč         2 500,00 Kč  

518900 
Ostatní služby nemateriální 
povahy   56 477,24 Kč  

                    -   
Kč       56 477,24 Kč  

518990 
Ostatní služby daňově 
neuznatelné         669,00 Kč  

                    -   
Kč  

           669,00 
Kč  

521100 Mzdové náklady   75 500,00 Kč  
                    -   
Kč       75 500,00 Kč  

521200 Mzdové náklady - DoPČ   34 100,00 Kč  
                    -   
Kč       34 100,00 Kč  

521300 Mzdové náklady - DoPP   70 850,00 Kč  
                    -   
Kč       70 850,00 Kč  

524100 Zákonné sociálné pojištění   27 400,00 Kč  
                    -   
Kč       27 400,00 Kč  

524200 Zákonné zdravotní pojištění     9 864,00 Kč  
                    -   
Kč         9 864,00 Kč  

538100 Ostatní daně a poplatky         503,00 Kč  
                    -   
Kč  

           503,00 
Kč  

549400 Pojistné     4 300,00 Kč  
                    -   
Kč         4 300,00 Kč  

549500 Pojistné Kooperativa         400,00 Kč  
                    -   
Kč  

           400,00 
Kč  

551100 Odpisy     8 568,00 Kč  
                    -   
Kč         8 568,00 Kč  

602100 
Tržby z prodeje služeb - hlavní 
činnost                  -   Kč     386 250,00 Kč  

-  386 250,00 
Kč  

682100 Přijaté příspěvky - dary                  -   Kč       55 000,00 Kč  
-    55 000,00 
Kč  

691100 Provozní dotace                  -   Kč       21 976,00 Kč  
-    21 976,00 
Kč  
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3. ANALÝZA SOUČASNÝCH I 

PŘEDPOKLÁDANÝCH  PŘÍJMŮ 
 

    2017 2018 2019 

A. Příjmy celkem  506 900 856 000 1 214 000 

A.1 Tržby za vlastní výkony a služby 444 150 756 000 1 134 000 

A.2 Ostatní finanční příjmy 62 750 100 000 80 000 

B.  Výdaje celkem 502 966 826 000 1 139 000 

B.1 Spotřeba materiálu a energie: 47 123 105 000 105 000 

  z toho materiál 3 123 25 000 30 000 

               zboží 2 000 38 000 33 000 

               energie 42 000 42 000 42 000 

B.2 Služby: 75 500 77 000 78 000 

  z toho nájemné 2 500 50 000 50 000 

               telefonní poplatky a poštovné  1 000 0 0 

               reklama, propagace 6 000 7 000 5 000 

               splátky leasingu 0 0 0 

               nákup ostatních služeb 66 000 20 000 23 000 

B.3 Osobní a mzdové náklady: 218 000 489 000 750 000 

  z toho hrubá mzda zaměstnanců 180 000 504 000 876 000 

  
             odvody soc. a zdrav. 
zaměstnavatele  38 000 166 000 255 000 

               soc. a zdrav. pojištění OSVČ  0 0 0 

               osobní spotřeba OSVČ 0 0 0 

B.4 Ostatní provozní náklady: 153 743 155 000 206 000 
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  z toho spotřební materiál 149 000 150 000 200 000 

               dopravné, cestovné 443 0 0 

  
             správní poplatky (silniční 
daň,…) 0 0 0 

               pojištění majetku 4 300 5 000 6 000 

               ostatní režijní náklady 0 0 0 

B.5 
Odpisy hmotného a nehmotného 
majetku 8 600 0 0 

B.6 Finanční náklady: 0 0 0 

  z toho splátky úvěrů a půjček 0 0 0 

               placené úroky z úvěrů a půjček 0 0 0 

C. Hospodářský výsledek (A - B) 3 934 30 000 75 000 
 

Tržba 2017 2018 2019 

Průměrná cena dítě/den 235 250 250 

Počet dětí za den 8 12 18 

Tržba za den 1 763 3 000 4 500 

Tržba za měsíc (21 pracovních dnů) 37 013 63 000 94 500 

Měsíců v roce 12 12 12 

CELKEM za rok 444 150 756 000 1 134 000 

 

V lednu 2017 jsme zvýšili ceny. Každý měsíc nám rostl i počet dětí navštěvujících naší školičku. V září 

2017 jsme byli konečně naprosto plní! Ještě jedno zdražení jsme naplánovali na 1.1.2018. 

K zaměstnané Simoně Jendrykové jsme uzavřeli od 1. července 2017 další pracovní smlouvu a od 

prosince pak další na Romanu Kollerovou. Na její plat jsme od úřadu práce dostali půlroční dotaci.  

Na nově vzniklé pracovní místo v červenci jsme si zažádali o grant u firmy Veolia a dostali jsme 

příspěvek ve výši 50.000 Kč, za který jsme si pořídili na zahradu veliký dřevěný altánek a kadibudku. 

V září jsme se přihlásili do dotačního programu Steelu se svým projektem První komunitní školy 

v Ostravě a také od nich jsme získali 50.000 Kč na vybavení školy didaktickými pomůckami! Peníze na 

účet dorazily až v lednu, takže se objeví až ve výsledovce dalšího roku. Budou použity na školu, která 

se otevírá v září 2018. 

Dotaci 5.000 nám poskytl Městský úřad Vítkovice. Tyto peníze jsme použili jednak k zavedení vody na 

zahradu a také jsme z nich zaplatili nájem na vánoční besídku. 
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Přibližně polovina příspěvků od rodičů šla na mzdové náklady. Při plné školce je potřeba, aby v ní ráno 

byly dvě učitelky, odpoledne pak jedna. Zároveň má školka otevřeno celý rok, včetně velkých 

prázdnin. Druhá polovina peněz padla na služby všeho druhu (účetní, instalatérské, poradenské, 

pojištění) a materiální (didaktické a pedagogické pomůcky, nábytek do školky, hračky).  

Nyní už se snažíme investice do školky pokrývat z grantů a dotací, protože příspěvky od rodičů akorát 

pokrývají nutnost mzdových investic do lidí schopných, vzdělaných a nadšených, kteří školičku táhnou 

dále. 

Od září 2018 budeme také pořádat odpolední kroužky pro děti – muzikohrátky, jóga, řezbářství a 

kroužek malého technika, klub společenských her. 

Od července 2018 také chceme zvýšit denní kapacitu školičky na 14 dětí, což pochopitelně zvýší i náš 

příjem. Při otevření školy se počítá s šesti dětmi. 

 

 

 INVESTICE  PLÁNOVANÉ  NA ROK 2018 
 

Zde je jejich základní výčet: 

• zahrada – na školkové a brzy již i školní zahradě jsme loni zapracovali – vytvořili jsme chráněné 

místo pro pěstování ovoce a zeleniny. Díky grantu je zahrada bohatší o altán, kadibudku. 

Z pokácených stromů jsme si vytvořili pěkné posezení kolem ohniště. V roce 2018 plánujeme 

celkové zvelebení zahrady – chceme zvětšit kopec pro děti, vytvořit chodníčky pro bosé nožky, 

vytvořit více tajných zákoutí pro děti a více stanovišť pro hru. Rádi bychom s dětmi na zahradě 

i spinkali, takže plánujeme zřízení hangáru pro děti, kde budou moci ve stínu nerušeně 

spinkat. 

• Naše zaměstnankyně Simona Jendryková si v roce 2017 udělala kurz muzikoterapie – rádi 

bychom školku vybavili potřebnými pomůckami pro muzikohrátky s dětmi jednak školkovými, 

školními a také pro vedení odpoledních zájmových kroužků. 

• Petra Doleželová s dětmi ve školičce cvičí jógu – i zde plánujeme sehnat prostředky na 

pořízení výukových CD a DVD k dětské józe, pomůcek na cvičení, knížek a jógových her. 

• přesto, že jsme velmi přírodní školka a nevyužíváme žádné elektronické hračky, velmi rádi 

bychom si koupili data projektor. Ten bude sloužit jak škole k promítání krátkých výukových 

filmů a prezentací, tak také školičce. 

• naším hlavním cílem pro rok 2018 je otevření první komunitní školy v Ostravě ke dni 1.9.2018. 

Sháníme prostředky na rekonstrukci prostoru půdy, kde škola bude mít své zázemí, finance na 

její vybavení nábytkem a učebními pomůckami. 


