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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 2016 1 
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 nabídl dětem v prvním roce obrovské množství času stráveného 

venku v přírodě. Rovněž chceme vytvořit prostředí svobodné, přátelské a 

respektující – všemi směry. 

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. Byly uspořádány přednášky pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra. Na 

těchto přednáškách rodiče dostali informace vedoucí k tomu, aby se oni stali 

nejlepšími odborníky v práci s vlastními dětmi a aby s nimi dokázali efektivně 

pracovat. V návaznosti na tyto přednášky jsou rodičům dále poskytovány 

konzultace. 

3. Byly také otevřeny dva kurzy jógy pro děti. Jóga se stala také 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 z potřeby manželů Doleželových, jeho zakladatelů. Ti mají dvě děti – 

staršího syna Patrika (22.2.2010) a mladší dceru Alici (8.10.2012).  

 

Chlapec měl ve dvou letech vážné následky po očkování a má diagnózu Atypický 

autismus. Dva roky chodil do speciální školky, kde byl v desetičlenné třídě, kde všechny 

děti měly diagnózu poruchy autistického spektra. Syn nastoupil do školky až ve 4,5 

letech. Maminka s ním do té doby každý den pracovala doma, chlapeček se vyvíjel velmi 

dobře. V druhém roce školky došlo ke zhoršení jeho stavu – opět se projevilo 

problémové chování, které už rok před tím bylo pod kontrolou. Bylo to v důsledku 

klimatu ve třídě, kdy školka nabrala mnoho dětí se závažným problémovým chováním, 

ve třídě dlouhodobě nebyla dobrá atmosféra. Maminka žádala přemístění syna do jiné 

třídy a nebylo jí vyhověno.  

 

Dcerka byla očkovaná plně do doby, než rodiče přišli na skutečnost, jak jejich synovi 

očkování ublížilo. Proto v jejich 18 měsících další očkování zastavili. Na první rok její 

docházky dostali rodiče potvrzení od pediatra, kde se doporučoval roční posun očkování. 

Za ten rok rodiče nenašli lékaře, který by jejich dceři byl ochoten napsat kontraindikaci 

z důvodu rodinné zátěže. Proto již nemohla žádnou školku ani dětskou skupinu dál 

navštěvovat. 

 

Maminka obou dětí je vzděláním středoškolskou profesorkou matematiky a fyziky. Ke 

své profesi se původně chtěla vrátit. Při práci se synem poznala Aplikovanou 

behaviorální analýzu, která ji jako věda velmi nadchla. Rozhodla se proto s manželem 

založit vlastní školičku podle svých představ. Takovou, která dokáže integrovat dítě s PAS 

(poruchou autistického spektra) a zároveň může přijmout také neočkované děti a 

především takovou, která nabídne přirozené bytí dětí především venku spolu 

s respektujícím přístupem. 

 

A takhle vznikl Motýlek. Maminka se rozhodla si splnit svůj sen se vším všudy.  
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KONCEPT 

 

Ve školce se vaří velmi zdravě, bez lepku, mléka, cukru a s ohledem na roční období. Děti 

chodí stále na výlety, jsou velmi často v přírodě. 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. 

 

Motýlek je vymalovanou a vysněnou školkou pro vlastní děti. Hledá rodiče, kteří chtějí 

totéž – vyběhané a vyřáděné rarachy, kteří jsou součástí malého stabilního kolektivu, 

kde mají prostor být sami sebou, kde jsou přijímáni takové, jaké jsou. Děti nejsou nuceny 

do aktivit, 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, nebo za nimi budeme 

muset skákat do vody, 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 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. 

 

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.  
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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.  

 

Zařízení tohoto typu nemůže bez dotací existovat, pokud neznásobí cenu za docházku 

aspoň dvěma. Ale to nechceme a nemůžeme. Mnoha dotací jsme se vzdali v okamžiku, 

kdy jsme místo původně zamýšlené dětské skupiny zvolili dětský klub. Proč? Dětské 

skupiny mohou přijímat jen očkované děti. Jednou jsme vystoupili ze systému. Denně 

platíme za svobodu. I rodiče našich dětí.  

 

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

o daleko více. Cíleně hledáme rodiče, kteří mají jako prioritu jen štěstí a spokojenost 

svých dětí. Věříme, že na intelektuální vzdělávání, angličtinu, každodenní chytré hračky, 

strukturované hry a akademické dovednosti je času dost. Nechceme, aby každý okamžik 

života byl jen přípravou na budoucnost.  

 

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 budoucnost 

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 
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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 

(každé dítě má svou) a ve skříni jsou opět v boxech umístěny peřinky a polštářky (opět 

má každé dítě své – hygienické opatření).  

 

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.  

 

Dále k prostoru přísluší koupelna, kde jsou dvě dětská umyvadla, jedno dospělácké, vana 

a samostatně jsou dva dětské záchodky s dětským umyvadlem a 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. A SPÍŽKU TU NEMÁŠ 

 

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. Dřevěné posezení pro děti je schované v domě, vytahuje se 

podle potřeby. Na zahradě je několik okrasných keřů, jinak je zatravněna. Na zahradě je 

minimum stínu. 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 konci roku 2016 jsme rodičům rozdali rozsáhlý dotazník spokojenosti, který dopadl 

velmi zajímavě. Rodičům se školička líbí. Zvolili nové zařízení bez historie, ale děti u nás 

nechávají jednoduše proto, že děti i oni se zde cítí dobře. Byl zde určitý typ rodičů, kteří 

přišli a odešli. Zkoušeli si naši školku přetvořit ke svému obrazu, nepovedlo se a tak děti 

dali pryč. Tito rodiče a tyto děti nám vždy na čas destabilizovali školičku – děti chtějí a 

potřebují stabilní kolektiv. Adaptace některých dětí je náročná a naruší na čas fungování 

celého zařízení. Proto jsme do roku 2017 vytvořili smlouvy, které zajišťují přítomnost 

dítěte u nás alespoň šestiměsíční.  
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V roce 2016 měla školička otevřeno denně od 7.00 do 16.00, do roku 2017 prodloužila 

odpolední vyzvedávání do 16.30 hod. Podle počtu dětí a náročnosti denního programu 

jsou ve školce 1 – 2 průvodci, tety… 

 

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.  

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.  

 

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. Zde mohou na kole jezdit i naše děti. 

  

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

 

DUBEN 

25. duben 2016 - Spolek šťastných dětí byl registrován u Krajského soudu v Ostravě. 

 

KVĚTEN  

Vrcholily práce na školičce, celý objekt byl zateplen z vlastních zdrojů. Otevření dětského 

klubu předcházely tři dny (9.5.2016, 17.5.2016 a 25.5.2016) otevřených dveří.   

 

ČERVEN  

Dne 1. června byl slavnostně otevřen dětský klub Školička Motýlek. V pondělí 6. června 

nás navštívila Česká televize, která ve své reportáži upozornila na nutnost plného 

očkování v mateřských školkách (i soukromých) a dětských klubech a zmínila Školičku 

Motýlka jak první „školku“ v Ostravě, která umožňuje přijímání všech dětí. Prvními lidmi 

Motýlka byli zakladatelka a předseda spolku Petra Doleželová, její manžel a dobrovolník 

v organizaci Milan Doležel a Jana Konarská, která pomáhala při práci s dětmi. 

 

Odkaz na televizní reportáž: Odkaz o nás: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1808822-otevrela-skolka-pro-neockovane-

deti-do-beznych-nesmi 

 

ČERVENEC  

 

V době 11. července – 15. července musel být dětský klub na týden zcela uzavřen, 

protože všichni účastníci se potkali se syndromem HMFD (syndrom rukou, noh, a úst), 

který sice není nebezpečný a sám odezní, ale je vysoce infekční. Klub opět pokračoval ve 

své činnosti od 18. července. Téhož roku už k mimořádnému uzavření nedošlo, byla 

důrazně posílená hygienická opatření, která trvají dodnes. 

 

Aktivity v každém měsíci dokumentujeme ve fotogalerii na facebookovém profilu klubu: 

https://www.facebook.com/skolicka.Motylek/. V červenci jsme uspořádali první 

z dlouhé řady narozeninových oslav našich dětí! Tohle jsme zařadili do naší základní 

nabídky pro děti. Také jsme zahájili úspěšnou spolupráci s Vítkovickou pobočkou 

Knihovny města Ostravy, která pro naše děti připravuje zajímavé akce a besedy! 

V knihovně se děti cítí výborně, protože má skvělé obsazení, jehož hlavou je vedoucí 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1808822-otevrela-skolka-pro-neockovane-deti-do-beznych-nesmi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1808822-otevrela-skolka-pro-neockovane-deti-do-beznych-nesmi
https://www.facebook.com/skolicka.Motylek/
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pobočky paní Kateřina Ševčíková a besedy jsou speciálně připraveny pro děti 

předškolního věku. Ty jsou velmi interaktivní a poutavé. Knihovna nabízí i veliké 

množství her, stolní fotbal, veliké kostky, ze kterých si děti staví hrady, klavír apod. 

Návštěva knihovny se stala každoměsíčním zpestřením našeho programu. Nejen to – 

dětem je denně čteno před spaním, knihy sebou nosíme také na výlety a čteme si 

s dětmi pohádky, básničky i říkánky v rámci pikniků venku. V tomto měsíci jsme také 

obohatili naši zahradu o bazének, ze kterého byly děti naprosto nadšené! Zahrada byla a 

je místem odpoledních her dětí. Dopoledne se vyráží za plot – do nejbližšího i 

vzdálenějšího okolí. 

 

V červenci se děti učily pracovat se zahradním nářadím, z půdy vybíraly žížaly. 

Vyzkoušely si taky práci s vřetenovou sekačkou. Jejich nejoblíbenější zahradnickou 

činností byl ovšem jednoznačně sběr malin, kterých se letos na zahradě ulovilo několik 

kil v několika různých odrůdách! Zahrada také nabízí možnost sběru jablíček a rybízu. 

 

Téměř denně děti odšťavňovaly ovoce – jako součást ranní svačinky.  

 

Několikrát jsme v červenci navštívili Bělský les, který je nám díky MHD a tramvaji číslo 11 

velmi dobře časově dostupný. V lese děti nalezly nejen úkryt před velikými horky, ale 

také pitné studánky, lesní chodníčky, altánky a členitý povrch. Ukázalo se, že loudání a 

„únava“ dětí na klasických asfaltových chodnících mizí v okamžiku vstupu do přírody. 

Nejsou třeba hračky, zapomíná se na maminku i na svačinu – kaluž či pořádný kopec jsou 

přáteli malých divochů!  

 

Stalo se tradicí, že děti na zahradě obědvaly a také jedly odpolední svačinku! Je 

jednoznačným závěrem, že děti milují stolování venku, že jim více chutná, vládne 

fantastická pohoda! Také jsme si během léta mnohokrát zkusili dát děti spinkat venku – 

se vším komfortem – na matracích s polštářky a peřinkami ze školky. Dětem se to velmi 

líbilo a je to rozhodně směr, kterým chceme jít dál. 

 

Na závěr prvního prázdninového měsíce jsme se vydali i na dopravní hřiště v Ostravě – 

Hrabůvce. Děti měly vlastní kola i přilby, byly učeny dopravní výchově. 

SRPEN 

 

Srpen byl co do počasí mimořádně úspěšným měsícem! Léto nám dopřálo teplo, ale ne 

neúměrná vedra, takže jsme denně vyráželi do přírody! Každotýdenní klasikou byl Bělský 

les, dále areál Domova důchodců Sluníčko, který je jen kousek od Motýlka. Také máme 

kousek Sportovní areál Ridera sport, kde jsme s dětmi byli několikrát – na ruských 

kuželkách, minigolfu, vlastním dětském hřišti, které k areálu přísluší.  
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Také jsme v tomto měsíci navštívili hřiště u Ferony, ke kterému od školičky pěšky 

dojdeme za několik minut, a který si děti velmi oblíbily! Na hřišti je několik skluzavek, 

houpaček, kopců, provazových atrakcí, trampolína, pískoviště apod. Webové stránky 

hřiště a přilehlého in-line parku: http://www.sareza.cz/in-line-park/.  

 

Děti jsou v průběhu měsíců trvale vedeny k sebeobsluze – převlékání, uklízení si po sobě, 

nabíraní jídla, chystání příborů. V létě si okusily i umývání a utírání nádobí. 

 

Po další návštěvě v knihovně jsme navštívili i blízký park Jožky Jabůrkové, který 

neposkytuje jen stín stoletých stromů a velký prostor pro vyběhání, ale také pěkné 

dřevěné hřiště, kde se děti vyřádily mnohokrát! 

 

Dne 24. srpna jsme s dětmi poprvé podnikli celodenní výlet! Ráno jsme vyjeli tramvají, 

přestoupili na trolejbus a v 8.40 jsme dorazili na Prokešovo náměstí v centru Ostravy! 

Pak už byl jen kousek do Komenského sadu, který je největším parkem v Ostravě 

s obrovským množstvím zeleně. Nejdříve jsme starými rohlíky nakrmili kačenky, poté 

jsme si zahráli několik her pro nejmenší, kdy se děti dostatečně vyběhaly a poté jsme 

zakotvili v Dětském ráji – což je veliké oplocené hřiště, kde si naše děti nádherně hrály! 

Dokonce zapomněly i na hlad! Ale jídlo nezapomnělo na ně – náš dobrovolník přijel 

autem až k hřišti a děti měly polévku i druhé z termomís, do kterých bylo jídlo ráno 

umístěno. Najedli jsme se na dřevěném posezení, které na hřišti je.  Odpočinek na 

karimatkách jsme našli dále v parku pod stromy. Během čtení pohádky usnuli úplně 

všichni během pěti minut! Do školky jsme dorazili v 16. hodin. 

 

V srpnu jsme také započali krásnou tradici, která nás od té doby provází stále, a tou je 

třídění odpadu! Tato akce začíná ve školičce, kde děti do barevných tašek roztřídí papír, 

plasty a sklo. Poté se vše naloží do zahradních koleček – jedno dětské, jedno dospělácké, 

a do dětské tatrovky a jede se k barevným popelnicím vzdáleným asi 2 min od školičky, 

kde děti odpadky s naší pomocí vyhazují do správných popelnic. 

 

Na konci srpna se mírně změnilo obsazení Školičky. Janu Konarskou vystřídala Simona 

Jendryková – mladá paní učitelka plná energie a nadšení. Až do prosince pracovala 

v Motýlkovi jak dobrovolnice. 

 

ZÁŘÍ  

 

Září bylo měsícem dětských přírůstků – naše školička přivítala několik nových dětí a díky 

množství aktivit, kterými jsme je zahrnuli, jsme prakticky zrušili věc, které se říká – 

http://www.sareza.cz/in-line-park/
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adaptace. Oslavili jsme několik dalších narozenin, pravidelně cestovali do lesa i do parku, 

vyrazili jsme k Odře i Ostravici. Uspořádali jsme cyklo-výlet, zahráli si minigolf, znovu 

jsme jeli na celodenní výlet do Komenských sadů! Poprvé jsme byli také v ZOO, a 

abychom si ji opravdu vychutnali a v klidu prošli, tak jsme se tam najedli i vyspinkali! 

Návrat do školky se konal až v 16.30 a byli bychom klidně vydrželi i déle! V Bělském lese 

jsme objevili hromadu klád, na které děti strávily asi hodinu! 

 

V oblasti Dolních Vítkovic jsme navštívili areál Dětského světa, který opět dokumentuje 

bohatá fotogalerie na facebooku. V Dětském světě je strašidelná jeskyně, stejně jako 

vodní ráj, hudební koutek, kde děti s rozkoší mlátily na bubny, stavitelský koutek 

s jeřábem i kolečky, který by sám o sobě dětem vystačil na celý den! 

 

Také jsme si zajeli na Slezskoostravský hrad – úžasná prohlídka hradu pokračovala 

procházkou kolem řeky Ostravice, kdy děti házely kamínky i krmily kačenky. Nakonec 

jsme na břehu posvačili na podložkách a vydali se zpátky do školičky. 

ŘÍJEN  

 

Říjen byl opět měsícem, kdy k nám přišli noví kamarádi! Počasí bylo stále přátelské 

k venkovním výletům, ale rozhodně jsme se více zaměřili na aktivity vnitřní. Naprostým 

vrcholem měsíce byl mini výlet vláčkem spojený s prohlídkou Muzea na Nádraží Ostrava- 

střed! 

 

Vyzkoušeli jsme také trochu „plastovější“ záležitost – hrací koutek v Avionu, kde je obří 

klouzačka a množství jiných hracích prvků. Dětem se akce moc líbila, v deštivém týdnu 

strávili pár minut v suchu a vyřádily se! Ač jednoznačně preferujeme přírodu, nejsme 

fanatici a nebráníme se tomu, abychom několikrát za rok nezkusili i tohle. 

 

Každý měsíc si děti zkoušely něco uvařit (avokádová pomazánka, obalování květáku, 

přípravy džusů, palačinek) a tento měsíc tomu nebylo jinak! 

 

Téměř denně jsme venku sbírali kaštany, které jsou dodnes součástí hraček dětí! Ve 

školce jsme vytvářeli opičí dráhy, trénovali gymnastické prvky, prodloužili ranní lekce 

jógy. Pokud bylo počasí aspoň trochu přátelské, opět jsme mířili do lesů i parků! 

 

V době 5. října do 30. listopadu se Petra Doleželová účastnila semináře Respektovat a 

být respektován, který vedli spoluautoři stejnojmenné kultovní knihy o výchově, která 

byla vydána před dvanácti lety. Seminář trval 40 hodin. Motýlek nechce být jen hlídacím 

koutkem, nebo alternativou pro rodiče, kteří neočkují. Jde dál. Chce zde mít rodiče, kteří 

mají své dítě jako prioritu, kteří se zamýšlí nad výchovou.  
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LISTOPAD 

 

V listopadu jsme začali kulturně! Navštívili jsme Divadlo loutek v Ostravě na Výstavišti! 

Představení Kocourek Modroočko bylo hrané herci, většina dětí byla v divadle poprvé a 

hodinové představení vydrželi s pusinkami pootevřenými úžasem!  

 

Listopad byl mimořádně pestrý! Ani rodiče našich dětí ani my nejsme zastánci 

permanentního pobytu venku v jakémkoli počasí, a proto jsme na tento měsíc připravili 

dětem i několik aktivit „uvnitř“ – byli jsme v Planetáriu, které je po rozsáhlé rekonstrukci 

jako stvořené pro bloudění dětí, jejich zkoumání a nabízí spoustu otázek. Naši 

kvalifikovaní průvodci navíc měli k otázkám i odpovědi! Také jsme navštívili areál U6 

v Dolních Vítkovicích, kde se i pro takto malé děti dá nalézt spousta zajímavých aktivit. 

 

Ještě jednou jsme vyrazili do Zoologické zahrady – tentokrát už nebyl možný celodenní 

výlet, protože listopadové počasí nedovolovalo spinkání venku, ale o baštu v restauraci 

jsme se nedali ochudit! Rodiče si pak odpoledne děti budili sami! 

 

Ve školičce jsme také uspořádali malou olympiádu plnou úkolů, kde nesoutěžily děti 

mezi sebou, ale každý se snažil jen překonat sám sebe! Povedlo se a děti čekala sladká 

svačinka. 

 

Závěr listopadu nám přinesl dost sněhu na to, abychom postavili sněhuláka! 

 

V tomto měsíci Petra Doleželová úspěšně absolvovala kurz CŽV na Masarykově 

univerzitě – Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální 

techniky. 

 

PROSINEC 

 

Prosinec byl měsícem obrovské nemocnosti. Bohužel to k dětskému věku patří, a proto 

také tolik dbáme na zdravý životní styl – hodně pohybu, mnoho času stráveného venku, 

zdravá strava přizpůsobená i ročnímu období a relaxace. Samozřejmě jsme ale měli 

otevřeno a i když bylo méně dětí, snažili jsme se o zajímavý a pestrý program. V prosinci 

jsme si s dětmi udělali výlet do Poruby a navštívili herničku ABC, kde se dětem moc líbilo 

a kde se určitě rádi vrátíme! 

 

Především jsme se připravovali na Vánoce, vyráběli cukroví i vánoční ozdoby! Rovněž 

jsme zdobili školičku, abychom v ní mohli udělat vánoční besídku! Besídka byla 
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vydařená, přišli téměř všichni rodiče! S dětmi jsme jim ukázali, jak vypadá naše ranní 

cvičení a co všechno už umíme. Děti si užily své rodiče ve školičce, dostaly dáreček, 

společně jsme mlsali cukroví, které jsme si upekly.  Na závěr si rodiče s dětmi mohli 

vyrobit vlastní svícen. Bylo to úžasné a pohodové zakončení prvního roku Motýlka! 

 

2. PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE DĚTÍ 

S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
 

2.1. O  LEKTORCE 

 

Syn předsedkyně spolku Petry Doleželové, Patrik Doležel, má atypický autismus. Rodina při 

zjištění situace se synem objela většinu z těch, kdo v České republice nabízí možnost v této 

oblast. Centrum terapie autismu, vedené Romanou Straussovou, AUT Centrum, vedené Lucií 

Vaculíkovou. Řídila se radami speciálně pedagogického centra i odborných lékařů. I přes 

všechny tyto informace věděla, že to je málo a že potřebuje více. 

Petra Doleželová poznala aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) na dvoutýdenním kurzu 

pořádaným Akademickým centrem výzkumu autismu (AVCA), který se uskutečnil v době 

23.6.2014 – 4.7.2014 na lékařské fakultě Komenského univerzity v Bratislavě v dotaci 80 

hodin, ze kterého dokládáme potvrzení o absolvování. Informace získané na tomto semináři 

zásadně změnily život celé rodiny. Syn v té době z důvodu velmi závažného problémového 

chování, bral psychiatrem předepsaná antipsychotika, rodina žila podobně nenormální a 

šílený život, jako mnoho rodin s dítětem s autismem. Okamžitě po svém návratu začala 

synovo problémové chování řešit pomocí technik, které se naučila. Zprávy všech odborných 

lékařů (psycholog, psychiatr) píší o velikém zlepšení, chlapec dávno léky nebere. Komunikuje 

plně, má mnoho koníčků, výborně se integroval do dětského klubu Školička Motýlek. 

V době od 30.3.2015 – 3.4.2015 pořádala Petra Doleželová Týden autismu. Jeho první dva 

dny byly věnovány semináři Mgr. Zuzanou Maštenovou, BCBA, jedním ze dvou 

certifikovaných terapeutů v celém Československu. Zbytek dní byl věnován přednáškám 

různých odborníků z oblasti autismu. Jednalo se o historicky první seminář aplikované 

behaviorální analýzy, kterého se účastnilo veliké množství odborníků z České republiky. 

Rovněž byl tento seminář důležitým momentem pro setkání lidí, kteří následně vytvořili 

Českou odbornou společnost Aplikované behaviorální analýzy – ta od té doby uspořádala 

dva veliké semináře, z čehož jeden přímo na půdě poslanecké sněmovny – viz její webové 

stránky: www.csaba.cz. Na těchto stránkách jsou i informace o většině pořádaných seminářů 

i článek od p. Doleželové v rubrice: Rodiče rodičům – co je autismus. 

http://www.csaba.cz/
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V návaznosti na tyto aktivity bylo otevřeno akreditované studium pro behaviorální techniky 

na Masarykově univerzitě, které Petra Doleželová rovněž absolvovala. Poté byla 

pořadatelem dalších seminářů s certifikovanou terapeutkou Mgr. Zuzanou Maštenovou, 

BCBA, v Ostravě ve dnech 3.12.2015, 14.1.2016, 4.2.2016, 3.3.2016, 14.4.2016, 19.5.2016, 

23.6.2016, kterých se samozřejmě sama všech účastnila – všechny semináře byly 

pětihodinové. 

Každoročně, tj. v letech 2015, 2016, pořádá Petra Doleželová ve spolupráci s Knihovnou 

města Ostravy  Den autismu – na tomto dni sama přednáší a zve další odborníky z této 

oblasti. Vstup je pro všechny zadarmo a ona za tuto činnost nepobírá žádnou odměnu. 

Smyslem je osvěta rodičů i odborné veřejnosti a propagace aplikované behaviorální analýzy.  

Na jaře roku 2017 odvysílá Česká televize dokument o Aplikované behaviorální analýze, kde 

vystupuje i Petra Doleželová se svým synem. Její nadšení ABAou je obrovské od doby, kdy ji 

poznala. Dlouhodobě konzultuje rodičům. Seznámení s rodiči probíhá právě na seminářích. 

 

2.2. O  PŘEDNÁŠKÁCH  
 

V roce 2016 byly uspořádány dvě přednášky pro rodiče dětí s PAS. Téma obou přednášek 

bylo: Problémové chování u dětí s poruchou autistického spektra. 

Podle Aplikované behaviorální analýzy (ABA) by se s dítětem mělo intenzivně v poměru 

jeden terapeut na jedno dítě odpracovat minimálně 20 hodin týdně, optimálně pak 40 hodin 

týdně. V praxi to vypadá tak, že si rodina najde certifikovaného terapeuta (BCBA) (ČR nemá 

ani jednoho, Slovensko má dva), který sestaví plán práce, kvantifikuje cíle a celý program 

vede. Terapii podle tohoto plánu s dítětem většinou provádí částečně behaviorální terapeut 

(RBT) – v ČR je zatím jeden a rodiče dítěte. 

Takto intenzivní terapie je velmi náročná pro terapeuta i rodinu. Hlavními směry jsou 

rozvíjení komunikace, pěstování koníčků a zvládání problémového chování. Aby se dítěti 

výrazně pomohlo – aby si dokázalo plně vykomunikovat své potřeby a vést dialog s lidmi 

kolem sebe, aby mělo zájmy, kterým se ve svém volném čase mohlo spokojeně věnovat, a 

zbavilo se plně problémového chování, trvá minimálně 2 roky. 

Rodič nikdy není schopen takto intenzivní terapii vést se svým dítětem sám – kvalifikovanou 

pomoc ještě spoustu let v ČR nemůže najít a tak si rodiče shánějí a platí ze svých peněz 

studentky, asistenty pedagogů a tuto vědeckou metodu, kterou se učí na seminářích, se 

snaží je naučit. Zásadní je, aby zákony aplikované behaviorální analýzy znal rodič a dokázal 

takto i sám pracovat se svým dítětem a mohl to pak učit další, kteří mu pomáhají. 
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Na jaře 2015 proběhl první velký dvoudenní seminář v Ostravě, od podzimu 2015 do jara 

2016 proběhlo sedm seminářů certifikované terapeutky Mgr. Zuzany Maštenové, BCBA, 

v Ostravě a Brně. V listopadu 2016 začala stejná šňůra seminářů probíhat každý měsíc 

v Praze. Akreditované studium pro behaviorální techniky proběhlo na podzim 2016 v Brně. 

Celkově všechny semináře oslovily a informovaly 160 lidí, více kapacita jednotlivých 

seminářů nedovolovala. Provádí se i praktické nácviky a proto se volí menší skupiny. Většina 

z posluchačů byli ovšem odborníci – psychologové, psychiatři, speciální pedagogové, 

asistenti pedagoga. Ti byli první vlnou, která pochopila, že celý proud péče o děti s PAS se 

bude v budoucích letech v ČR ubírat tímto směrem. Jen několik desítek rodičů odchodilo tyto 

semináře a momentálně pracují se svými dětmi doma. 

Komunita lidí kolem autismu už pochopila, že našla, co spoustu let hledala. Leč díky malému 

množství seminářů, které v Česku i na Slovensku vede jediná terapeutka, je tato skvělá 

metoda drtivé většině rodičů naprosto nedostupná. Rovněž neexistuje odborná literatura 

přeložená do Českého jazyka. 

Semináře jsou způsobem, jak oslovit mnohonásobně větší množství lidí napříč celou Českou 

republikou. Finanční náročnost seminářů (cesta, nájem, odměna lektorovi, materiály atd.) 

však ze seminářů činí finančně náročnou záležitost. Život s dítětem s PAS už sám o sobě bývá 

mimořádně finančně nákladný.   

Petra Doleželová pak prostřednictvím Spolku šťastných dětí umožňuje rodičům pokračovat 

individuálně pomocí konzultace ohledně práce s jejich dětmi. V současné době má ve své 

péči osm rodin, které za ní pravidelně dojíždí, aby se naučili se svými dětmi pracovat co 

nejefektivněji. 

 

ANOTACE PŘEDNÁŠKY:  

1. Úvod do aplikované behaviorální analýzy (ABA) 

2. Základní oblasti práce s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS) 

3. Učení komunikace dítěte s PAS. 

4. Hlavní část – Problémové chování u dětí s PAS – co indikuje, strategie 

řešení problémového chování, model ABC 

5. Důležitost a způsob hledání a rozvíjení zájmů dětí s PAS 

6. Odpovědi na otázky rodičů ohledně jejich každodenní péče o děti s PAS 
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3. KURZY JÓGY PRO DĚTI  
 

Dětský klub Školička Motýlek nabízí pro děti, jež ho navštěvují každý den, ranní jógu – jedná 

se o ranní přivítání a rozcvičku pomocí prvků jógové terapie. 

Ze stránek České asociace dětské jógy, kde Petra Doleželová absolvovala kurz Metodika 

dětské jógy, citujeme: „Věk 3–6 let je ideální pro samostatné cvičení ve skupince ostatních 

dětí. Například ve školce nebo v rámci kroužku jógy. Tyto děti už jsou schopné lépe udržet 

pozornost a uvědomovat si své tělo i pocity. Jóga jim v tom může být velmi nápomocná.“ 

Každodenním cvičením jógy děti posílí a zpevní své tělo a osvojí si správné držení. Jejich 

pohyby pak budou ladnější, budou mít lepší rovnováhu. Jóga napomáhá lepšímu soustředění 

a má vliv i na kvalitnější spánek – u dětí jóga rozvíjí představivost, pomáhá budovat 

sebevědomí. Je nesoutěživým sportem, učí spolupráci s ostatními. Dětská jóga je velmi hravá 

a využívá mnoha jógových her.  

Jako vše dobré v našem životě, i tohle začalo vlastní zkušeností. Petra Doleželová hledala 

kroužek vhodný pro své děti – v té době tříletou dcerku a pětiletého syna, u něhož v té době 

ještě byl patrný autismus. Lektorka Mgr. Jarmila Voženílková byla navíc speciální pedagožkou 

a tak i syna do kurzu přijala. Syn absolvoval 3 kurzy a dcera 2 (kvůli nižšímu věku nemohla 

první). Obě děti byly nadšené – doma stále zkoušely pozice, které se naučily v kurzu a 

vymýšlely si další. V roce 2016 bohužel lektorka kurzy ukončila a tak Petra Doleželová opět 

pochopila, kdy přichází chvíle, kdy je třeba vzít situaci do svých rukou.  

V červnu roku 2016 byly otevřeny dva kurzy jógy: 

 Kurz hravé jógy pro děti od 3 do 8 let v době od 22.6 – 24.8,  

 Kurz jógy pro děti s PAS od 27.6 do 29.9.  

Letáčky na oba kurzy jsou v příloze výroční zprávy. 

 

Po kurzech se Motýlek opět vrh do víru dětského klubu, kam šla veškerá energie. Postupem 

času se ale ozývali rodiče, kteří našli staré letáčky dětské jógy na internetu a projevili zájem o 

otevření dalších kroužků. Proto Spolek šťastných dětí otevře v roce 2017 další kurzy dětské 

jógy. 

Letáčky na něj jsou přiloženy v příloze. 
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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O HOSPODAŘENÍ  

1. ÚVOD 
Dětský klub byl otevřen bez jakýchkoliv dotací – manželé Doleželovi, majitelé rodinného 

domu, kde dětský klub sídlí, před zahájením činnosti dům zateplili, kompletně 

zrekonstruovali celý byt, postavili veliké pískoviště a za přispění pana místostarosty obvodu 

Leoše Koláčka a pana Františka Kročila navezli na zahradu kopec hlíny, který dětem slouží ke 

hrám. Několik krásných hraček dodaly Inka Peníšková a Barbora Havlásková, kamarádky 

Motýlka. Úžasnou kytaru darovali Markéta Zlámalová a Lukáš Olšar. Byla vytvořena stezka 

pro holé nožky, která ovšem bude na jaře 2017 kompletně změněna. 

Dětský klub je financován z příspěvků rodičů do spolku, které jsou určeny pro úhradu 

nákladů spojených s hlídáním dětí. Další příjmy tvoří úhrady kurzovného za kurzy dětské jógy 

a za poplatek za přednášky pro rodiče dětí s PAS. 

Aby služby dětského klubu byly dostupné rodičům, je cena za docházku stlačena na 

minimum, které má umožnit pokrytí mezd pedagogických pracovníků. Už nezbývá z těchto 

příspěvků nic, co by mohlo pokrývat budoucí investice, které by klub rád udělal.  

Pro Spolek šťastných dětí pracovali v roce 2016 tito dobrovolníci: 

Milan Doležel – pedagogický doprovod a technická pomoc při zajištění delších výletů, 

každodenní technická pomoc ve školce 

Eva Heinzová – pomoc při zajištění chodu klubu, pomoc při péči o děti 

Jana Konarská – pomoc při péči o děti 

Simona Jendryková – pomoc při péči o děti 

Barbora Zlámalová – pomoc při péči o děti 

Janka Moudrá – pomoc při péči o děti 

Zuzana Ertlová – pomoc při péči o děti 

Martin Karp – účetní poradenství 

 

I v dalších letech bychom rádi přijali pomoc dobrovolníků, kteří věří našemu projektu. 

Budeme rádi, pokud jimi budou i rodiče našich dětí, kteří nám mohou pomoci při pracích na 

zahradě, při organizaci výletů apod. 
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2. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ  
 

Výkaz příjmů a výdajů 

Příjmy Na konci období 

Prodej zboží 0,00 

Prodej výrobků a služeb 0,00 

Ostatní 76 460,00 

z toho : úroky 500,00 

Uzávěrková úprava příjmů 0,00 

Příjmy celkem 76 460,00 

Kontrolní číslo 76 960,00 

Výdaje   

Nákup materiálu 24 568,08 

Nákup zboží 0,00 

Nákup služeb   21 977,00 

Mzdy 4 000,00 

Pojistné zaměstnanců 0,00 

Provozní režie 20 950,00 

Uzávěrková úprava výdajů 5 980,00 

z toho : odpisy dlouhodobého majetku 0,00 

z toho : zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

0,00 

z toho : poměrná splátka leasingové akontace 0,00 

Výdaje celkem 77 475,08 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji -1 015,08 

Kontrolní číslo 77 475,08 

 

 

3. ANALÝZA SOUČASNÝCH I 

PŘEDPOKLÁDANÝCH  PŘÍJMŮ 
 

Z tabulky výše je patrné, že drtivá většina příjmů z vkladů rodičů byla investována zpět do 

klubu a mzdové náklady tvořily dohromady jen 5% celkových výdajů.   

Dětský klub byl v září 2016 zaplněn z 30%, v prosinci téhož roku z 40% a evidujeme přihlášení 

tří nových dětí od ledna 2017, čímž se dostáváme na kapacitu 60%. Téměř každý měsíc 

evidujeme přírůstek do naší školičky. Podle těchto výsledků může říct, že prognóza 

naplněnosti klubu je 100% od září 2017. K tomu směřujeme. V případě naprosto plné školky, 

podle ceníku na rok 2017, je měsíční příjem příspěvků rodičů přibližně 52.000 Kč (cena za 

pobyt dítěte se liší podle toho, kolik dní v týdnu školku navštěvuje, nejvýhodnější je pro 
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rodiče, jejichž dítě navštěvuje školku celý týden). Z této částky je nutné uhradit zálohu na 

energie, která činí 4.000 Kč měsíčně, dále odvody za dva zaměstnance, tj. přibližně 7.000. 

Zbývá 40.000 na mzdy a veškeré investice. Plná školka vyžaduje plný úvazek dvou 

zaměstnanců. 

Nikomu ze zaměstnanců není hrazena nepřímá pedagogické práce – tj. příprava vzdělávacích 

programů, příprava výtvarných aktivit, technická příprava výletů apod. Každý zaměstnanec 

tohle vše dělá ve svém volnu. Uvědomujeme si, že rozjíždíme úžasný projekt, dáváme do něj 

vše.  

Při tomto už ale není možné finančně investovat do věcí, jako je zahrada, dovzdělávání, 

pomůcky pro jógu atd. Proto v roce 2017 plánujeme oslovit jednotlivce i organizace, které 

poskytují dotace a granty neziskovým organizacím. 

 

 INVESTICE  PLÁNOVANÉ  NA ROK 

2017 
 

Zde je jejich základní výčet: 

 celá zahrada potřebuje nový travní povrch. Na zahradě bylo před lety pokáceno 

mnoho stromů, povrch je nerovný, místy rostou plevele, po kterých nejde chodit 

bosou nohou, protože pálí a škrábou. Rovněž se chystáme travními koberci osázet 

dětmi oblíbený a hojně používaný kopec. Velmi se nám líbí představa zahrady, 

kde děti mohou bosky běhat po trávníku a také bychom na opraveném povrchu 

pořádali další kurzy jógy. Současná situace zahrady to neumožňuje. 

 na celé zahradě téměř není stín. Malé mobilní dřevěné lavice a stoly, které dětem 

denně nosíme ven a poté zpět dovnitř, umisťujeme podle aktuální polohy 

sluníčka. Vzhledem k tomu, že od jara do podzimu trávíme s dětmi prakticky 

veškerý čas venku, rádi bychom dětem postavili dřevěný altánek, který by 

poskytoval stín a místo vhodné ke stolování. I když chodíme na mnoho výletů a 

často pořádáme celodenní akce, tak se na zahradě ráno scházíme a vítáme, poté 

tam obědváme, často spíme a pak čekáme na příchod rodičů při volné hře. Tedy 

v případě příznivého počasí tráví děti na zahradě denně přibližně 6 hodin. Rádi 

bychom v roce 2017 ze zahrady udělali krásné a kultivované místo, které dětem 

nabídne místo pro hru, jídlo i odpočinek. Také chceme s dětmi zahradničit, proto 

budeme v příštím roce pořizovat množství zahradních pomůcek pro děti, 

zahradního materiálu a sazeniček. 
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 chceme kompletně znovu vystavět přibližně dvacetimetrový chodníček pro holé 

nožky, který dětem nabídne různé povrchy při chůzi – kamínky různé zrnitosti, 

šišky, kaštany, písek, kůru apod. Neplánujeme výstavbu žádného typu klasického 

hřiště plného klouzaček a prolézaček. Máme v hlavě ideu přírodní a přirozené 

zahrady, místa, které se neokouká a které nabízí malá zákoutí vhodná pro dětskou 

hru. 

 rodiče velmi stojí o společné akce s dětmi na zahradě – o hry, soutěže, opékání. 

Zahrada se má stát místem, kde se potkává komunita podobně smýšlejících lidí.  

 dále plánujeme rozvíjet naši aktivitu na poli jógy – připravujeme nákup jógových 

pomůcek – jógových karet, knih o józe, CD určených ke kurzům dětské jógy, 

jógových podložek.  

 od začátku jsme dětský klub prezentovali jako místo přátelské k dětem 

s poruchou autistického spektra. Od jeho otevření jej každodenně navštěvoval 

syn zakladatelky, Patrik Doležel. Ten zahájí v září 2017 školní docházku (formou 

domácí výuky). Dětský klub plánuje přijmout další dítě s PAS, kterému také 

plánuje sehnat asistenta, který s ním bude individuálně pracovat. V tomto směru 

budeme žádat granty a oslovovat organizace, které pomáhají dětem 

s hendikepem.  

 v roce 2017 bychom rádi otevřeli kroužek pro děti, který by rozvíjel jejich 

technické myšlení a manuální zručnost – součástí kroužku by bylo kutilství se 

dřevem, jednoduchými nástroji, vyrábění jednoduchých výrobků, stavba lega 

podle návodů (mnohé tyto stavebnice jsou vhodné už pro děti od 3 let), stavba 

malého mechanika, jednoduché elektronické hračky, kde děti formou hry získají 

základní znalosti z fyzicky a techniky. 

 Uvědomujeme si, že jeho rozvíjení v dětství hravou formou je zásadní. Mnoho 

dětí miluje tento způsob hry, kdy podle přesných plánků staví konkrétní věci. 

Součástí tohoto kroužku by byly také stavebnice malého mechanika, které už 

umožňují samostatné skládání matiček a šroubků dětem od pěti let.  

 přestože se nám daří být s dětmi denně venku a podnikat s dětmi zajímavé a 

úžasné výlety i v Ostravě, rádi bychom je několikrát za rok vyvezli za hranice 

Ostravy, nejlépe pak do blízkých Beskyd. Cestování s takto malými dětmi do 

poměrně vzdálených oblastí je náročné, hlavně z důvodů jejich fyzických limitů. 

Plánujeme tedy sehnat dotace či granty také na pronájem mikrobusu, který by 

nám umožnil jedno či dvoudenní výlety s dětmi do hor. Náklady na pronájem na 

jeden výlet jsou přibližně 2.000 Kč. 

 Už nyní dětem denně hrajeme na kytaru, mají k dispozici jednoduché hudební 

nástroje. Simona Jendryková umí hrát na klavír a Petra Doleželová se chce naučit 

hrát taky. Přejeme si pro školičku časem pořídit elektrický klavír. Rády bychom 

pořídily více hudebních nástrojů, naše děti to miluji! 
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 Rády studujeme, rády se zdokonalujeme. Spousta moudrých lidí napsala 

fantastické knížky o pedagogice, psychologii, rodičovství, józe a výživě. A jiná 

spousta lidí vymyslela a dává k dispozici ostatním výuková CD, zpracované hry pro 

nejmenší apod. Velmi toužíme po tom, aby naše školička měla vlastní knihovničku 

plnou kvalitního čtiva, které bychom poté, za nízký poplatek, půjčovali rodičům a 

tak mohli naší knihovnu dále rozšiřovat. 

 Obě současné zaměstnankyně – Petra Doleželová i Simona Jendryková jsou plně 

kvalifikovány pro péči o děti předškolního věku. Přesto bychom rády dále 

absolvovaly kurzy pro instruktory jógy, kurzy zkušených školitelů v oblasti 

vzdělávání, muzikoterapie apod. Také na to se pokusíme v roce 2017 sehnat 

prostředky.  

Nejpozději v roce 2019 plánujeme otevření komunitní školy. 


