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Cíle spolku Výhonek, z. s.

Spolek Výhonek,  z.  s.  byl  založen na podzim roku 2015 angažovanými rodiči  ze
Židlochovic  a  okolí,  kteří  si  přejí  být  aktivní  ve výchově  a  vzdělávání  svých dětí.
Hlavním účelem spolku bylo provozování lesní mateřské školy a komunitní školy.

Spolek Výhonek, z. s. svou činností usiluje o následující cíle, zakotvené též v jeho
stanovách:

a) podpora komunitní výchovy a vzdělávání,
b) podpora životního stylu vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k přírodě a všemu
živému,
c) poskytování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
d) podpora slaďování rodinného a pracovního života,
e) poznávání hodnot přírodního společenství a hodnot lidské společnosti,
f) výchova dětí k odpovědnosti za věci veřejné a za stav životního prostředí,
g) vztah k hodnotám demokratické společnosti a lidským právům,
h) respektující, nenásilný a svobodný přístup ke světu a k životu.

Hlavní aktivitou spolku Výhonek, z. s. je v současnosti příprava provozu a provoz
lesní mateřské školy Výhonek. Tato školka je členem Asociace lesních mateřských
škol.

Činnost spolku Výhonek v roce 2015

Ačkoli byl spolek Výhonek, z. s. založen na podzim 2015, činnost jeho členů začala
již  o  rok  dříve.  Od  listopadu  2014  pořádáme  pro  rodiče  s dětmi  „lesní  dny“  –
vycházky do přírody na kopec Výhon.  Od prosince 2014 do prosince 2015 jsme
organizovali také šest slavností inspirovaných waldorfskou pedagogikou. 

Od dubna 2015 se scházela  budoucí  členská  základna na schůzkách,  kde  jsme
hledali společné principy a filosofii a později už také připravovali organizované akce a
aktivity.  V květnu  2015  jsme absolvovali  kurz  Zakládání  lesní  školky  a  komunitní
školy lektorek z lesní školky a komunitní školy ZeMě a naši členové se v tomto směru
dále vzdělávají. 

V  září 2015 jsme zahájili zkušební provoz lesní mateřské školy – jedno dopoledne
v týdnu.  Na  konci   listopadu  2015  pro  nás  uspořádalo  židlochovické  skautské
středisko Hrozen benefiční akci, na níž jsme se organizačně podíleli. 

Tři členské rodiny v částečné spolupráci praktikovaly domácí vzdělávání, jeden den
v  týdnu se děti pravidelně scházely na výuku s učitelem, kterého si samy vybraly.
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Lesní dny

Od listopadu 2014 jsme uspořádali asi 40 lesních dní, dopolední určených pro rodiče
s dětmi různého věku. Na vycházky do okolí Židlochovic, převážně na kopec Výhon,
jsme chodili za každého počasí – což je jeden z principů lesních mateřských škol. 

V rámci  lesních  dnů  jsme  ale  také  několikrát  podnikli  cyklistickou  výpravu  nebo
například exkurzi do Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. 

Záměrem lesních dnů je především vytvoření prostoru pro socializaci rodičů s dětmi
v přírodě.  Lesní  dny pořádáme zdarma,  od vzniku lesní  mateřské školy Výhonek
slouží lesní dny také jako aklimatizační prostor pro děti, které chtějí začít chodit do
školky.

3/15



Provoz Lesní mate řské školy Výhonek

Lesní mateřská škola Výhonek je inspirovaná myšlenkou lesních mateřských škol, kdy děti
tráví  většinu  dne  v přírodě  za  jakéhokoli  počasí.  Nedílnou  součástí  filosofie  školky  je
respektující přístup k dětem i dospělým.

V září  2015  jsme  zahájili  zkušební  provoz  lesní  mateřské  školy  Výhonek,  na  jedno
dopoledne  v týdnu,  kdy děti  na  vycházky po kopci  Výhonu doprovázely  průvodkyně  (jak
označujeme v lesní mateřské škole pedagogy, protože dospělí zde děti spíše doprovázejí,
než učí) Dana Bekker Vejborná, Lucie Flussová a Světlana Zapadlová.

 

Zpočátku  byla  lesní  mateřská  škola  putovní,  občasné  zázemí  nám  v prvních  měsících
poskytovalo MC Robátko Židlochovice, později jsme jako zázemí pro odpočinek nebo velmi
nepříznivé počasí začali používat skautskou klubovnu u hřbitova. V roce 2015 navštěvovalo
Lesní mateřskou školu Výhonek 9 dětí.
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Slavnosti

Důležitým  komunitním  prvkem  spolku  Výhonek,  z.  s.  jsou  slavnosti,  inspirované
jednak waldorfskou pedagogikou, ale především lidovými tradicemi. 

V roce  2015  jsme uskutečnili  celkem pět  slavností.  Ve  spolupráci  s MC Robátko
Židlochovice se konala:

v březnu jarní slavnost vynášení Morany :

v červnu svatojánská slavnost : 
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a v září svatomichaelská slavnost.

V listopadu jsme uspořádali slavnost svatomartinskou s lampionovým pr ůvodem.
Slavnost  se  setkala  s obrovským ohlasem ze  strany  veřejnosti,  protože  podobná
akce v Židlochovicích dosud chyběla.
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Společný rok jsme zakončili v prosinci adventní slavností.

Benefi ční festival Hrozen pro Výhonek

Na konci listopadu 2015 pro spolek Výhonek, z.  s. uspořádalo skautské středisko
Hrozen Židlochovice benefiční festival, na jehož organizaci se spolek Výhonek, z. s.
podílel.  Kromě  koncertů,  dílen  pro  děti,  čajovny  nebo  dětského  koutku  zde  byl
uspořádán  také  adventní  trh  vlastnoručních  výrobků  dětí  a  rodičů  z Výhonku.
Výtěžek z akce byl podpořen filantropickou dotací z programu Pomáhej Nadace Via a
je určen na vybavení interiéru mongolské jurty. Akce byla výjimečná svou srdečnou
atmosférou a rádi bychom, aby se v budoucnu stala tradicí.
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Zázemí Lesní mate řské školy Výhonek

Zázemí Lesní mateřské školy Výhonek je dočasně  tvořeno skautskou klubovnou u
hřbitova  v  Židlochovicích  skautského střediska  Hrozen  Židlochovice,  které  nám ji
laskavě  propůjčilo  k užívání  v denní  době,  kdy  klubovnu  samo  nevyužívá
(dopoledne).  V klubovně  je  elektřina,  v zimě  je  možné  si  zde  topit  v kamnech
dřevem.  Velmi  oceňujeme  především  její  umístění  –  nachází  se  na  úpatí  kopce
Výhonu, je dobře dostupná z obce, zároveň je to z ní jen krok do přírody.

Podobné umístění bychom si přáli i pro naše budoucí zázemí, které bude tvořeno
mongolským  stanem  zvaným  jurta,  jež  si  svépomocí  vyrábíme.  Jurta  bude
uzpůsobena k bezpečnému a  příjemnému pobytu  pro  děti  –  v zimě  bude  možné
vytopit ji kamny na dřevo, v létě naopak můžeme vyhrnout plachtu, aby uvnitř nebylo
příliš  horko.  Interiér  jurty  bude  vybaven  potřebným nábytkem vhodným pro  děti.
K dispozici bude ekologická toaleta a tekoucí voda. V okolí jurty bychom rádi vytvořili
příjemné prostředí, v němž se budou nacházet jak divoká neupravená místa, která
budou dětem nabízet prostor k volné hře, tak místa, kde si budou děti moci pěstovat
zeleninu nebo si hrát v blátivé kuchyni.

Jurta by měla stát v květnu roku 2016.
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Pedagogická koncepce a p řístup k d ětem

Pedagogická koncepce Lesní mateřské školy Výhonek je koncipována s ohledem na
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Vychází z myšlenek lesních
mateřských škol, kdy jsou děti co nejvíce spjaty s přírodou, poznávají ji  na vlastní
kůži za každého počasí, učí se, jak se v ní chovat a jak si jí vážit. Inspirací je pro nás
waldorfská pedagogika, která klade důraz na rytmus roku,  v němž děti  procházejí
ročními obdobími a poznávají je skrze slavnosti, tradice a svátky. 

Klíčový je pro nás koncept Respektovat a být respektován, který uplatňuje partnerský
přístup k dětem. Průvodci děti učí mezilidským vztahům, dodržovat pravidla, ukazují
jim, jak nenásilně řešit konflikty nebo jak mluvit o svých pocitech a potřebách. Děti
vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti. Akcentujeme všestranný rozvoj dítěte, ať
už se jedná o jemnou či hrubou motoriku při pohybu v přírodě, rozvoj psychických,
sociálních a kognitivních dovedností či tvořivé a poznávací aktivity.

Důležitá je pro nás rovnováha mezi volnou hrou, kdy mají děti prostor hrát si, jak
potřebují, když to neomezuje ostatní, a řízenou činností, které dětem nabízíme, ale
nenutíme je do nich. Děti se učí pracovat s nářadím, poznávat rostliny (a ochutnávat
ty jedlé) či hrát na hudební nástroje.

Vzdělávání našich členů

V roce 2015 většina našich členů  absolvovala  seminář  Zakládání lesní mateřské školy  a
komunitní školy lektorek Michaely Formanové a Kateřiny Kotkové z lesní mateřské školy a
komunitní školy ZeMě. Povinností našich průvodců a průvodkyň v lesní mateřské škole je mít
absolvovaný kurz první pomoci. Dvě naše průvodkyně (Lucie Flussová, Světlana Zapadlová)
v roce 2015/2016 absolvují kurz Školka blízká přírodě pořádaný Asociací lesních mateřských
škol a určený pro pedagogy lesních mateřských škol.

V roce 2016 se velká část našich členů zúčastní semináře Respektovat a být respektován
manželů  Kopřivových.  Záleží nám na tom, aby naši členové a průvodci v lesní  mateřské
škole získávali adekvátní a užitečné vzdělání, proto se o to budeme soustavně snažit.
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Výhled do roku 2016

V roce  2016  se  zaměříme  především  na  zajištění  provozu  Lesní  mateřské  školy
Výhonek.  Od února  2016  je  plánován  provoz  dvě  dopoledne  v týdnu,  od  května
budeme poskytovat celodenní provoz po tři dny v týdnu (8.30–16.30). 

Skupinku 15 dětí  budou doprovázet alespoň  dva průvodci,  z nichž jeden bude ve
školce každý den, aby byla práce s dětmi kontinuální. Náplň školky bude zaštítěna
pedagogickou koncepcí založenou na rytmu roku a respektujícím přístupu k dětem.
Odpoledne  budou  pro  děti  zajišťovány  kroužky  externími  lektory  (např.  kroužek
výtvarný,  hudební,   pokusy…).  Stravování   bude  zajišťováno  rodiči,  spolek
Výhonek, z. s. se na něm nebude podílet.

Děti budou trávit většinu dne venku v přírodě, a to za každého počasí. Díky tomuto
principu děti zažijí sepětí s přírodou na vlastní kůži a mnohem hlouběji, než kdyby se
na déšť koukaly jen z okna. Tato myšlenka je vždy realizována s ohledem na zdraví a
bezpečnost  dětí.  Součástí  programu  budou  též  pravidelné  exkurze  za  kulturou
(návštěvy galerií, divadel) či výlety do přírody. Do programu a provozu školky bychom
rádi zapojili také rodiče a tím podporovali akcentované komunitní prostředí.

Zázemí  pro  děti  bude  tvořit  mongolský  stan  jurta,  který  si  svépomocí  vyrábíme.
V jurtě bychom rádi pořádali také akce pro veřejnost, dílny, vzdělávací akce, koncerty
či  cvičení.  Plánujeme klub pro maminky s dětmi Semínka, který bude podporovat
komunitní prvky ve školce a bude přípravným programem dětí pro lesní  mateřskou
školu.

V létě plánujeme v jurtě pořádat příměstský tábor pro děti mladšího školního věku se
zaměřením  na  dramatickou  výchovu.  Chceme  směřovat  k tomu,  aby  jurta  byla
v budoucnu veřejností  vnímána nejen jako zázemí pro lesní  mateřskou školu,  ale
také jako prostor pro setkávání a zažívání zajímavých věcí.

Rozvoj  komunitní  školy  v roce  2016  neplánujeme,  především  z důvodu  odchodu
členů spolku, kteří se na něm chtěli podílet.
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Poděkování

Srdečně  děkujeme  MC  Robátko  Židlochovice,  které  nám  laskavě  poskytovalo
prostory  v začátcích  našeho  provozu  a  díky  kterému  se  mohla  začít  vytvářet
komunita kolem našeho spolku.

Za  podporu  děkujeme městu  Židlochovice,  především p.  starostovi  Janu Vitulovi,
místostarostovi Tomáši Šenkyříkovi a Martinu Dratvovi.

Děkujeme  všem,  kteří  podporují  myšlenku  Lesní  mateřské  školy  Výhonek  a
sympatizují s námi.

Za finanční dary děkujeme všem dárcům na benefiční akci  Hrozen pro Výhonek,
Nadaci Via a manželům Kopřivovým.

Děkujeme  skautskému  středisku  Hrozen  Židlochovice  za  zapůjčení  prostorů  pro
provoz a za organizaci benefiční akce Hrozen pro Výhonek. Za organizaci této akce
děkujeme též Kateřině a Tomáši Kláštereckým.

Velký  dík  patří  také  všem,  kteří  se  jakkoli  podílejí  na  chodu  spolku.  Děkujeme
rodičům dětí za podporu a spolupráci při utváření komunity.

Jsme velmi vděční také naší účetní Petře Busiu.
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Hospoda ření spolku

Spolek Výhonek,  z.s.  vede účetnictví,  zpracovává výkaz zisků  a  ztrát,  rozvahu a
přílohu dle zákonných předpisů pro neziskové organizace. 

A.  VÝNOSY – V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

1. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky 6 800 Kč 

Celkem 6 800 Kč

2. VÝNOSY ZA VLASTNÍ ČINNOST

Prodané vlastní výrobky na různých 
akcích 14 028 Kč

Celkem  14 028 Kč

3. ČÁST VÝTĚŽKU Z BENEFICE, KTERÁ BYLA ZÚ ČTOVÁNA DO VÝNOSŮ 
R.2015

Poměrná část výtěžku z benefice 
zúčtovaná do výnosů r.2015 - ve výši 
nákladů na realizaci 7 118 Kč

Celkem 7 118 Kč

4. OSTATNÍ VÝNOSY

Vrácené bankovní poplatky 338 Kč

Celkem 338 Kč

VÝNOSY CELKEM 28 284 Kč

12/15



B.  NÁKLADY 

Kancelářské potřeby 720 Kč

Poštovné + ceniny 60 Kč

Odznaky Výhonek 2 736 Kč

Hygienické potřeby 99 Kč 

Občerstvení 300 Kč

Poplatky za doménu 620 Kč

Bankovní poplatky 525 Kč 

Cestovné 2 920 Kč

Ostatní služby 3 638 Kč

CELKEM 11 618 Kč

 

NÁKLADY CELKEM 11 618 K č

C. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

VÝNOSY CELKEM 28 284 Kč

NÁKLADY CELKEM                             11 618 K č                 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZISK 16 666 K č
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Organiza ční složka spolku

Spolek Výhonek, z. s. je řízen Výborem spolku, jehož členy jsou všichni členové 
spolku. Rozhodování ve spolku je založeno na konsenzu.

V roce 2015 měl spolek Výhonek, z. s. 12 členů: 

Dana Bekker Vejborná – průvodkyně

Lucie Flussová – průvodkyně

Monika Grycová

Kateřina Klášterecká

Tomáš Klášterecký – koordinátor komunitní školy, člen Revizní komise

Zdena Mlezivová

Markéta Mocková

Barbora Svobodová – hospodářka

Miroslava Šenkyříková

Jiří Zapadlo – pokladník

Světlana Zapadlová – koordinátorka lesní školky, koordinátorka spolku

Silvie Zouharová – správce webu
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Kontaktní údaje

Světlana Zapadlová - koordinátorka lesní mateřské školy

svetlana.zapadlova@gmail.com, tel. 776   219   292

Tomáš Klášterecký - koordinátor komunitní školy

spolekvyhonek@gmail.com, tel. 778   151   439

Dana Bekker Vejborná - průvodkyně

d_vejborna@yahoo.com, tel. 792 332   102

Barbora Svobodová - hospodářka

kiwous@seznam.cz, tel. 775   253   910

Lesní mate řská škola Výhonek

skautská klubovna, Komenského 314, Židlochovice 667 01

Výhonek, z. s. , Kpt. Rubena 381, Židlochovice 667 01

IČ: 04461444

Číslo účtu: 115-1480580247/0100
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