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Činnost spolku Výhonek v roce 2016 

Rok 2016 byl pro náš spolek rokem velmi intenzivní činnosti. Na jeho začátku jsme zahájili práci 

na výrobě našeho vlastního zázemí – mongolské jurty, kterou jsme dokončili, postavili a vybavili 

v dubnu 2016. Zároveň pokračoval zkušební provoz lesní mateřské školy, a to dvě dopoledne 

v týdnu se zázemím ve skautské klubovně u hřbitova. 

V květnu 2016 jsme zahájili celodenní provoz LMŠ v jurtě tři dny v týdnu. Provoz v tomto modu 

byl přerušen během letních prázdnin, kdy v jurtě probíhal v červenci příměstský tábor a v srpnu 

adaptační provoz pro školkové děti jednou týdně. Běţný provoz navázal opět v novém školním 

roce od září 2016. Školka tedy v roce 2016 zaţila svých prvních šest (resp. osm) měsíců v jurtě. 

Od ledna do srpna probíhaly tak jako minulý rok tzv. lesní dny – vycházky do přírody pro 

maminky s dětmi, na které od září navázal lesní klub Semínka, jenţ tráví část času v přírodě a část 

v zázemí jurty. 

Během roku jsme uspořádali několik slavností inspirovaných waldorfskou pedagogikou a bohatou 

měrou jsme téţ naplnili projekt Otevřená jurta, jehoţ součástí byly workshopy, dílny a další 

programy pro veřejnost, z nichţ největší byl den otevřené jurty a svatomartinská slavnost. 

V průběhu roku se také ustálil počet členů výboru spolku Výhonek a stal se z nich fungující a 

sehraný tým. 

V květnu a červnu 2016 jsme v naší lesní školce přivítali také nadšené průvodce z Vranovic a 

z Rebešovic, kteří přijeli za inspirací k vzniku jejich vlastní lesní školky. 

LMŠ Výhonek je členem Asociace lesních mateřských škol. 

 

 



Provoz Lesní mateřské 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. 

Od února 2016 jsme fungovali ve dvoudenním dopoledním provozu se zázemím v klubovně 

skautského střediska Hrozen u hřbitova. 

V květnu 2016 jsme zahájili celodenní provoz v jurtě na tři dny v týdnu. Hlavní průvodkyní byla 

v květnu a červnu Dana Bekker Vejborná, u ní se střídaly další průvodkyně Lucie Flussová, 

Světlana Zapadlová, Silva Zouharová a Barbora Svobodová. 

Na jaře k nám jezdil také průvodce Martin Třináctý, který si následně zaloţil lesní školku ve 

Vranovicích. Na náslechy k nám dojíţděla Petra Trčková z Rebešovic, kde se však zatím lesní 

školku zaloţit nepovedlo. Velká část průvodců a průvodkyň pro nás pracovala dobrovolnicky. 

Od září 2016 došlo k výrazným změnám v řadách průvodců: hlavní průvodkyní se stala zkušená 

skautka a pedagoţka Petra Holíková, která je 

s dětmi ve školce kaţdý den (tím byl naplněn 

náš záměr kontinuální práce s dětmi); dalšími 

průvodci jsou Věra Salneková, Jana Janků, Jana 

Kopřivová a Nico Bekker. Pokračovali jsme 

v třídenním provozu (8.30–16.30), skupinku 

kolem 12 dětí provázeli dva průvodci. Kapacita 

v prvním pololetí školního roku 2016/2017 

nebyla zcela naplněna, kýţený počet dětí ve 

skupině byl 15. 

Plánované odpolední krouţky, které jsme 

vyzkoušeli v květnu a červnu, jsme od září 

zrušili z důvodu nepřetěţování dětí, které 

odpoledne jiţ nemají dostatek pozornosti na 

řízenou činnost. Děti však během podzimu 

absolvovaly několik exkurzí a výletů (např. 

výstavy v rajhradském klášteře). 

V roce 2016 navštěvovalo Lesní mateřskou 

školu Výhonek celkem 28 dětí. 

 

 



Zázemí Lesní mateřské školy Výhonek 

Zázemí Lesní mateřské školy Výhonek je tvořeno mongolskou jurtou postavenou na kopci 

Výhoně nad hřbitovem v Ţidlochovicích. 

Pozemek pro jurtu si pronajímáme od Jana Kuglera za symbolickou cenu.  

Umístění jurty velmi oceňujeme – nachází se na úpatí kopce Výhonu, je dobře dostupná z obce, 

zároveň je umístěna v prostředí, které děti znaly jiţ z provozu ve skautské klubovně. Je odtud 

také překrásný výhled, který nás při kaţdém výstupu utvrdí, ţe stojí zato se nahoru vyšplhat. 

Jurtu jsme si vyráběli svépomocí v období leden–duben 2016, na jejím vzniku se podílel 

především jurty-vedoucí Jiří Zapadlo, ale také mnoho rodičů a přátel tvořících komunitu kolem 

Výhonku. Svého vlastního zázemí si velmi váţíme. 

Jurta je uzpůsobena a vybavena k bezpečnému a příjemnému pobytu pro děti – vybavení jsme 

získali sbírkou mezi rodiči, sponzorskými dary a nákupem stohovatelného nábytku. V zimě je 

jurtu moţné vytopit kamny na dřevo – v letošním roce jsme zvládli první, zatěţkávací zimu. 

Zjistili jsme, ţe při promyšleném topení je moţné v jurtě pobyt přes zimu zajišťovat. 

Hygienické zázemí je tvořeno ekologickou toaletou přistavenou zvnějšku jurty, pro děti jsou 

v jurtě umístěny nočníky. V jurtě zajišťujeme tekoucí vodu z kanystrů. 

Díky intenzivním brigádám během podzimu vyrostl u vstupu do jurty tzv. „domeček“ – dřevěný 

přístavek, který slouţí jako šatna pro děti. Díky tomu mohou špinavé a mokré věci zůstávat 

venku a do jurty se tak nedostane tolik vlhkosti a bláta. Domeček hodnotíme jako velmi uţitečný. 

Jurta také nabízí skvělý autentický proţitek pobytu v přírodě – i v interiéru je člověk neustále spjat 

s přírodou a počasím venku. Děti v jurtě zaţily bouřku, sníh, ale i vedra, a to vše je v tomto 

prostoru mnohem citelnější, mimo jiné díky střešnímu oknu.  

 



 

 

 

 

 



Slavnosti 

Důleţitým komunitním prvkem spolku Výhonek, z. s. jsou slavnosti, inspirované jednak 

waldorfskou pedagogikou, ale především lidovými tradicemi. 

V roce 2015 jsme uskutečnili 

celkem pět slavností. V březnu 

se konala slavnost vynášení 

Morany, v dubnu jarní slavnost 

umístěná do vrbových stavbiček 

v Unkovicích, v červnu 

svatojánská slavnost, která byla 

zároveň příjemným zakončením 

školkového roku. V září jsme 

zorganizovali svatováclavskou 

slavnost pojatou jako rytířské 

klání a v listopadu jsme uspořádali slavnost svatomartinskou s lampionovým průvodem, 

která byla určena také veřejnosti a opět se setkala s obrovským ohlasem. Společný rok jsme 

zakončili v prosinci adventní slavností, na níţ jsme pocítili velkou sounáleţitost a blízkost 

výhonkových rodin. 

 

 

 

 

 



Lesní dny a Lesní klub Semínka 

Na tradici lesních dní, které pořádáme od listopadu 2014, jsme navázali i v roce 2016. Vycházek 

do přírody pro rodiče s dětmi se uskutečnilo asi 30 a konaly se za kaţdého počasí. V rámci lesních 

dnů jsme podnikli také několik výjezdů, jako např. exkurzi do muzea ve Šlapanicích. Během jara 

slouţily lesní dny také 

jako aklimatizační 

prostor pro děti, které 

chtějí začít chodit do 

lesní školky. 

 

Od září 2016 vystřídal 

lesní dny lesní klub 

Semínka, který má 

částečné zázemí v jurtě, 

ale děti a rodiče tu stále tráví co moţná nejvíce času venku. Program připravuje Zdenka 

Mlezivová (s Adinou Mandlovou) a Markéta Mocková (s Evelínou Kelettiovou). 

 

Tyto aktivity hodnotíme velmi kladně, protoţe jsou jednak velmi sbliţující pro rodiny, jednak jsou 

základem pro další generaci dětí docházejících do Výhonku.   

 

 

 



Otevřená jurta 

Po celý rok jsme realizovali náš projekt Otevřená jurta. Během několika večerů a víkendů se jurta 

proměnila v Otevřenou jurtu – prostor pro rodiny a další cílové skupiny, jako jsou děti a mládeţ 

ve věku ZŠ, SŠ a VŠ, senioři. Snahou projektu bylo zapojit do aktivní činnosti co nejvíce osob 

napříč věkovým spektrem a vytvořit jim prostor pro jejich realizaci, vzdělávání, prezentaci a 

vzájemné poznávání, a podpořit tak komunitní a kulturní činnost ţidlochovického regionu. 

Do projektu jsme zahrnuli všechny výše zmíněné slavnosti, ale také dílny zdobení kraslic 

v březnu, výroby hudebního nástroje kalimby, jejíţ zvuk uklidňuje kaţdodenně všechny 

účastníky. V listopadu se uskutečnily dílny výroby domácího sýra a tvorby adventních věnců. 

Tolik něco pro ruce a pro pusy, ale aby nechybělo pro duši a ducha: V květnu jsme zorganizovali 

dva na sebe navazující kluby respektující komunikace pod vedením manţelů Kopřivových, na 

podzim potom seminář záţitkové pedagogiky Nejkrásnější slova pro vaše děti pod vedením Petra 

Kubaly. 

Vrcholem projektu byla podzimní akce Den otevřené jurty, na kterou bylo objednáno poslední 

říjnové slunce a přišlo přes stovku návštěvníků. Součástí bylo kromě vynikajícího domácího 

občerstvení a benefičního prodeje také divadelní představení spolku Umění mění a krátké 

pěvecké vystoupení Ţidlochovického Skřivánka. Domeček oţil barvami, fotografiemi a 

informacemi o školce. 

Jako smysluplné vyuţití jurty v letních parních dnech se ukázala forma příměstského tábora, 

jehoţ tématem byla výroba originální loutky na motivy africké pohádky „O nejmenším člověku”. 

Tábora se účastnilo 11 dětí ve věku od 5 do 9 let. Děti si samy vařily a formou hry získávaly 

povědomí o loutkovém divadle, loutkách, vyráběly loutky z přírodnin a hledaly svůj vlastní 

příběh. Pro závěrečné vystoupení si vyrobily loutku z vařečky a zahrály pro své rodiče a 

prarodiče. K této příleţitosti je nechaly ochutnat I svá dílka z kuchyně. Lektorkou příměstského 

tábora byla Zdenka Mlezivová. 

 

Výhonek uspořádal rozběhem roku 2016 osm seminářů a dílen, které navštívilo vice jak sto lidí. 

Akcí pro veřejnost jsme uspořádali šest a navštívila je bezmála tisícovka lidí. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pedagogická koncepce a přístup k dětem 

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 kůţi za kaţdého počasí, učí se, jak se 

v ní chovat a jak si jí váţit. Inspirací je pro 

nás waldorfská pedagogika, která klade 

důraz na rytmus roku, v němţ 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, dodrţovat 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 uţ se jedná o jemnou či 

hrubou motoriku při pohybu v přírodě, 

rozvoj psychických, sociálních a 

kognitivních dovedností či tvořivé 

a poznávací aktivity. Důleţitá je pro nás rovnováha mezi volnou hrou, kdy mají děti prostor hrát 

si, jak potřebují, kdyţ 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, průvodců a rodičů 

V zimě 2016 se velká část našich členů zúčastnila semináře Respektovat a být respektován 

manţelů Kopřivových. Vzdělávání v tomto směru pokračovalo respektujícím klubem, který 

manţelé Kopřivovi vedli v létě jiţ v jurtě a kterého se zúčastnila také část rodičů školky. 

Dvě naše průvodkyně (Lucie Flussová, Světlana Zapadlová) v roce 2015/2016 absolvovaly kurz 

Školka blízká přírodě pořádaný Asociací lesních mateřských škol a určený pro pedagogy lesních 

mateřských škol. Tentýţ kurz absolvuje v roce 2016/2017 naše průvodkyně Petra Holíková. 

Klademe důraz na to, aby průvodci v naší školce měli absolvovaný kurz první pomoci. 

Kurz Svátky a tradice vedený Johanou Passerin navštěvují v roce 2016/2017 Zdena Mlezivová a 

Barbora Svobodová. 

Naše průvodkyně Jana Janků v roce 2016 navštěvovala a v roce 2017 absolvuje kurz montessori 

pedagogiky. 

Záleţí nám na tom, aby naši členové, průvodci i rodiče v lesní mateřské škole získávali adekvátní 

a uţitečné vzdělání a aby byli při svém doprovázení dětí pozorní, učící se a hledající. 

 

 

 



Výhled do roku 2017 

Při ohlédnutí za rokem 2016 je příjemné si uvědomit, ţe je kam se ohlíţet, ţe za námi stojí kus 

práce a ţe výhled z loňského roku byl alespoň do jisté míry naplněn.  

Máme ale také radost, ţe je kam vyhlíţet a co plánovat. 

 

Hlavní prioritou pro rok 2017 je spuštění pětidenního provozu lesní mateřské školy, včetně 

dřívějšího začátku školky, který je vyţadován rodiči. Pozornost chceme upřít k naplňování 

kapacity školky, ale také k rozvíjení dobré spolupráce v celém týmu LMŠ Výhonek. 

Rádi bychom se zaměřili na získání dobrovolníků, pro které by práce v LMŠ byla smysluplnou, a 

naší školce by přinesli inspirativní podněty. 

Důraz budeme klást na rozvíjení vzniklé komunity rodičů a přátel Výhonku, a to jednak 

pokračující organizací komunitních slavností i brigád, ale také větším zapojováním rodičů do 

chodu školky. V plánu máme i teambuildingové aktivity pro tým školky. 

Chtěli bychom také lépe a intenzivněji pracovat s moţnostmi dotací i sponzoringu. 

Po velmi pozitivní zkušenosti s projektem Otevřená jurta chceme s těmito aktivitami pokračovat 

také v roce 2017, a jiţ teď vidíme, ţe projekt by mohl být rozsáhlejší neţ v roce 2016. Iniciativu 

v organizaci akcí vnímáme také v řadách rodičů i průvodců. 

V létě 2017 plánujeme uskutečnit dva příměstské tábory i letní provoz školky. 

Důleţitou součástí našich plánů je také rozvoj zázemí: kromě provozních brigád (kosení okolí 

jurty, příprava dřeva na zimu, údrţba jurty, jarní úklid) nás čeká také propojení venkovní toalety 

s jurtou, tvorba zahrady kolem jurty, sázení jedlých stromů a keřů, tvorba přírodního hřiště. 

Upravit bychom chtěli také přístupovou cestu k jurtě. Největším plánovaným projektem je přívod 

vody do jurty. Plánujeme také pořízení solárního panelu, abychom mohli zavést osvětlení do 

jurty. Na teplejší půlrok bychom rádi pořídili přístřešek, který by umoţňoval pobyt venku 

i v parném létě. 

 

Od školního roku 2017/2018 mohou lesní mateřské školy vstupovat do rejstříku MŠMT (a získat 

tak od státu prostředky na financování provozu). Protoţe zatím nesplňujeme podmínky pro vstup 

do rejstříku, v tomto školním roce o něj nebudeme usilovat. 

Rádi bychom se však zaměřili na profesionalizaci týmu, a to především adekvátním vzděláváním 

členů spolku i průvodců. 

 

 

 



Poděkování 

Srdečně děkujeme všem průvodcům, rodičům i podporovatelům Výhonku, lidem, kteří tvoří naši 

komunitu a bez kterých bychom nebyli. 

Děkujeme skautskému středisku Hrozen Ţidlochovice za poskytnutí prostor v období, kdy jsme 

neměli vlastní zázemí, za personální dobrovolnickou podporu, vstřícné sousedské souţití i 

sounáleţitost. 

Za pomoc, neutuchající nadšení a knowhow děkujeme Tudorovi, který nám pomohl a učil nás při 

výrobě jurty. Za výrobu jurty děkujeme všem, kteří se jí dotkli byť jen na chvíli, ale především 

Jiřímu Zapadlovi, před kterým se pro tento čin skláníme. 

Děkujeme Janu Kuglerovi za symbolický pronájem pozemku pro jurtu a spolehlivou spolupráci. 

Děkujeme Lucce Flussové za její práci pro Výhonek. 

 

Za podporu děkujeme městu Ţidlochovice, především p. starostovi Janu Vitulovi, 

místostarostovi Tomáši Šenkyříkovi a Martinu Dratvovi. 

 

Za finanční i věcné dary děkujeme všem dárcům a sponzorům: 

  POHODA I., s.r.o., Brno 

  Tatjana a Pavel Kopřivovi 

  Michaela Zoubková, Ţidlochovice 

  Eliška Zoubková, Ţidlochovice 

  Hudební nástroje Brno 

  Nakladatelství Baobab 

  JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice 

  Pila Vacek Vranovice 

  Hausner Koryčany 

  Hynek Jokver, Hrušovany u Brna 

  Kaminoflex  

  Forest Meri 

  Martin Veverka 

 

Děkujeme naší skvělé účetní Petře Busiu, která je vţdy k dispozici s radou a pomocí. 

Děkujeme všem našim členům za obětavou a laskavou práci. 

Děkujeme všem průvodcům, kteří mají odvahu a sílu provázet děti ţivotem. 

 



Hospodaření spolku 

Spolek Výhonek, z.s. vede účetnictví, zpracovává výkaz zisků a ztrát, rozvahu a přílohu dle 

zákonných předpisů pro neziskové organizace. 

  

  

Náklady celkem:  329 446,30 Kč 

Kancelářské potřeby: 1689,00 Kč 

Poštovné + ceniny: 464,00 Kč 

Hygienické potřeby:  1743,20 Kč 

Výtvarné a kreativní potřeby: 9278,70 Kč 

Ostatní potřeby do školky: 9980,30 Kč 

Majetkové vybavení školky vč.drobného 
majetku: 111796,00 Kč 

Ostatní spotřeba materiálu: 8528,00 Kč 

Občerstvení: 1707,10 Kč 

Cestovné: 636,00 Kč 

Vstupné: 615,00 Kč 

Semináře, kurzovné: 15215,00 Kč 

Divadla, kulturní sluţby: 5000,00 Kč 

Ostatní sluţby: 4716,00 Kč 

Pojištění: 3266,00 Kč 

Bankovní poplatky: 2432,00 Kč 

Mzdové náklady - hrubé mzdy: 134188,00 Kč 

Mzdové náklady - SP a ZP organizace: 14280,00 Kč 

Poskytnuté členské příspěvky: 3000,00 Kč 

Nákup knih na prodej - Meander: 912,00 Kč 

 
 
 
 
 

 
  



Výnosy celkem: 427 696,30 Kč 

Školkovné za 02-12/2016: 202 170,00 Kč 

Příměstský tábor: 16 500,00 Kč 

Vstupy na semináře, workshopy: 5 155,00 Kč 

Členské příspěvky: 2 900,00 Kč 

Prodané knihy Meander:  912,00 Kč 

Vrácené bank. poplatky na účet: 2 028,00 Kč 

Přijaté dary od fyzických osob (peněţní+věcné) 27 777,30 Kč 

Přijaté dary od právn.osob (finanční), včetně 
doúčtování benefice a nadace VIA 71 254,00 Kč 

Přijatá dotace JMK - Jurta otevřená 34 000,00 Kč 

Přijatá dotace JMK - plachty jurty 50 000,00 Kč 

Přijatá dotace m. Ţidlochovice 15 000,00 Kč 

  
Výnosy celkem: 427 696 Kč 

Náklady celkem: 329 446 Kč 

ZISK za rok 2016: 98 250 Kč 

  

  

Daňová úspora za rok 2016: 13 870 Kč 

 

 

 

 

 

 



Organizační složka spolku 

Spolek Výhonek, z. s. je řízen Výborem spolku, jehoţ členy jsou všichni členové spolku. 

Rozhodování ve spolku je zaloţeno na konsenzu. 

 

 

 

 

K 31. 12. 2016 měl spolek Výhonek, z. s. 7 členů: 

Dana Bekker Vejborná – průvodkyně 

Lucie Flussová – průvodkyně 

Zdena Mlezivová – koordinátorka projektu Otevřená jurta 

Barbora Svobodová – hospodářka 

Jiří Zapadlo – pokladník 

Světlana Zapadlová – koordinátorka 

Silvie Zouharová – správce webu, koordinátorka 

 

 

 

 



Kontaktní údaje 

Světlana Zapadlová – koordinátorka programu a náplně školky, média  

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

Silvie Zouharová – koordinátorka pro komunikaci s rodiči, koordinátorka průvodců, správa webu 

silva.zouharova@gmail.com, tel. 607 163 083 

Dana Bekker Vejborná – průvodkyně 

d_vejborna@yahoo.com, tel. 792 332 102 

Barbora Svobodová – hospodářka 

kiwous@seznam.cz, tel. 775 253 910 

Jiří Zapadlo – pokladník, školník 

jiri.zapadlo@post.cz, tel. 776 338 480 

Zdena Mlezivová – koordinátorka akcí pro veřejnost 

eulalije@gmail.com, tel. 602 674 140 

 

Lesní mateřská škola Výhonek 

skautská klubovna, Komenského 314, Ţidlochovice 667 01 

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

IČ: 04461444 

Číslo účtu: 115-1480580247/0100 

www.spolekvyhonek.cz 

spolekvyhonek@gmail.com 
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