


V roce 2018 jsme pokračovali v naplňování naší vize, vy-
tváření smysluplného, kvalitního prostoru pro děti i rodi-
če. Zdokonalovali jsme celý provoz a působení přírodní 
školky. Provoz školky se ustálil na plnohodnotném časo-
vém rozpětí pondělí–pátek, 7.30–16.30 hodin, přičemž 
jsme umožňovali docházku pětidenní, třídenní a dvou-
denní. Kapacita školky se zcela naplnila, proto jsme se 
soustředili na ustálení fungujícího řádu provozu a věno-
vali čas také doprovodným kulturním a vzdělávacím ak-
cím a budování komunity kolem spolku Výhonek.
 Protože na provozu školky se podílí mnoho mladých 
žen, které se zároveň věnují svým mateřským závaz-
kům, je uskupení pracovního týmu živé a proměnlivé. 
V roce 2018 z našeho pracovního týmu odešly průvod-
kyně Jana Kopřivová, Věra Salneková a Petra Trčková. 
Všem patří náš velký dík za jejich činnost a máme ra-
dost, že nás stále sledují a účastní se některých našich 
akcí. Zpět se částečně vrátila Petra Holíková a přibyly 
Alžběta Macková a Vendula Švábová. 
 Jako již tradičně, také v roce 2018 jsme sledovali 
koloběh roku, v rámci kterého se uskutečnilo několik 
komunitních slavností. Nadále probíhala také setkání 
maminek s dětmi Semínka a od září také pravidelné 
břišní tance pro dospělé. 
 V létě jsme pořádali příměstský tábor s tématem 
Jurtský park, v srpnu jsme zajistili také dva týdny letní-
ho provozu školky. Celoročně opět běžel náš velký pro-

jekt Jurta otevřená, která v sobě zahrnuje celou řadu 
akcí pro veřejnost i pro naši komunitu. Workshopy, díl-
ny, semináře a dva festivaly pod širým nebem, koncipo-
vané zároveň jako dny otevřených dveří. Velmi úspěšný 
podzimní KUKU festival a jarní JO festival s podtitulem 
jurta otevřená. 
 K posílení týmu nám napomohly teambuildingo-
vá akce a školení metodiky. Několik průvodců se také 
účastnilo vzdělávacích seminářů zaměřených na peda-
gogickou práci či první pomoc. Pro sepětí rodičů se škol-
kou jsme uspořádali několik brigád na údržbu a rozvoj 
našeho zázemí. Věnovali jsme se zvelebování zázemí 
i okolí jurty. Dostavbou různých hracích prvků, venkovní 
dětské kuchyňky, výsadbou ovocných stromků. Na po-
zemku nad jurtou vzniklo útočiště pro tři holandské za-
krslé kozy, o které mohou také děti pečovat.
 Ke školce jsme s pomocí rodičů přistavěli novou ka-
dibudku s přístupem rovnou z jurty a hygienický koutek. 
Na střeše jurty přibyly fotovoltaické panely s akumulací 
do baterie.
 Velmi úspěšní jsme byli v dotační oblasti. Z poda-
ných čtyř žádostí bylo všem vyhověno, finančně nás 
tedy podpořilo město Židlochovice (dotace spolkům 
a mikrogrant) a JMK (projekt Jurta otevřená a individu-
ální dotace).
 Přírodní školka Výhonek je členem Asociace lesních 
mateřských škol a není zapsána v Rejstříku MŠMT. 

Dopolední svačina s výhledem.



Přírodní školka Výhonek je inspirovaná myšlenkou les-
ních mateřských škol, kdy děti tráví většinu dne v pří-
rodě za jakéhokoli počasí. Nedílnou součástí filosofie 
školky je respektující přístup k dětem i dospělým.
 Provozujeme pětidenní provoz školky (7.30–16.30). 
Celoročně má školka zázemí v jurtě na úpatí kopce 
Výhonu v Židlochovicích. V rámci pětidenního provozu 
funguje ve školce práce na směny. Přes den se tak vy-
střídají v jurtě tři průvodci v přesně daném režimu tak, 
aby s dětmi na místě byli vždy dva. 
 Jako průvodci dětí působili naši proškolení spolu-
pracovníci. Do června Věra Salneková a Petra Trčko-
vá, připojily se Alžběta Macková a Vendula Švábová. 
Celý rok pracovali Hana Matalová, Nico Bekker a Jana 
Kopřivová. Od září 2018 přijal spolek Výhonek Hanu 

Matalovou jako kmenovou průvodkyni na hlavní pra-
covní poměr. Od září se také ustálil pevný pracovní tým 
čtyř průvodců H. Matalové, A. Mackové, V. Švábové 
a N. Bekkera, kterým odpoledne vypomáhají Veronika 
Křížová, Markéta Mocková a Petra Holíková. 
 Počet dětí ve skupince se ustálil na 15 dětech den-
ně. Děti mohou navštěvovat školku ve třech možných 
režimech docházky. Pětidenní, třídenní a dvoudenní. 
Proto je celkový počet dětí, které využívají pravidelně 
školku, daleko vyšší. Přírodní školka Výhonek, je kapa-
citně zcela naplněna, ke konci roku 2018 bylo dokonce 
20 dětí v pořadníku. Čekají na uvolnění míst ve školce. 
Od září je mezi dětmi 10 předškoláků.
 V roce 2018 navštěvovalo Přírodní školku Výhonek 
celkem 25 dětí.

Pedagogická koncepce Přírodní školky Výhonek je 
koncipována s ohledem na Rámcový vzdělávací pro-
gram pro předškolní vzdělávání. Vychází z myšlenek 
lesních mateřských škol, kdy jsou děti co nejvíce spjaty 
s přírodou, poznávají ji na vlastní kůži za každého po-
časí, 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 re-
spektován, který uplatňuje partnerský přístup k dětem. 
Průvodci děti učí mezilidským vztahům, dodržovat pra-
vidla, ukazují jim, jak nenásilně řešit konflikty nebo jak 
mluvit o svých pocitech a potřebách. Děti vedeme k sa-
mostatnosti a zodpovědnosti. Akcentujeme všestranný 
rozvoj dítěte, ať už se jedná o jemnou či hrubou motori-
ku při pohybu v přírodě, rozvoj psychických, sociálních 
a kognitivních dovedností či tvořivé a poznávací aktivi-
ty. 
 Důležitá je pro nás rovnováha mezi volnou hrou, kdy 
mají děti prostor hrát si, jak potřebují, když to neomezu-
je ostatní, a řízenými činnostmi, které dětem nabízíme, 
ale nenutíme je do nich. Děti se učí pracovat s nářadím, 
poznávat rostliny (a ochutnávat ty jedlé) či hrát na hu-
dební nástroje, je jim předkládáno nepřeberné množ-
ství výtvarných a tvůrčích aktivit, hrají divadlo, cvičí. Mají 
také možnost se setkávat se zvířaty. 
 Každý měsíc děti absolvují výlet na zajímavé přírod-
ní či kulturní místo. Letos například výlet na rozhlednu 
v mandloňovém sadu u Hustopeč či výprava do Zetor 
Gallery v Brně. Několikrát ročně do jurty přijíždí diva-
dlo.

 Pro starší děti vyhrazujeme čas na předškolní přípra-
vu. Pro rodiče vypisujeme tzv. individuální konzultace, 
v rámci kterých se mohou dovědět informace o vývoji 
svého dítěte a dát zpětnou vazbu školce. Zaměřujeme 
se taky na fungující komunikaci s rodiči. Každý týden 
dostávají rodiče „zprávičky z kopce“ s krátkým popi-
sem všech aktivit uplynulého týdne a s podrobnými 
informacemi o provozu a organizaci.

Svátky a tradice pomáhají dětem vnímat cykličnost času.



Zázemí Přírodní školky Výhonek je tvořeno mongol-
skou jurtou postavenou na kopci Výhoně nad hřbito-
vem v Židlochovicích.
 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, u hřbitova je 
parkoviště, které hojně využíváme. Zároveň je však jurta 
přímo v přírodě, je obklopena starými sady a v dochod-
né vzdálenosti do Hájku i do města. Výhled do kraje nás 
stále ještě neomrzel. Citelně poznáváme, že jurta k naší 
školce neodmyslitelně patří a že její genius loci se do 
velké míry podílí na atmosféře a étosu školky.
 Doplňujícím zázemím je tzv. domeček, dřevěný pří-
stavek sloužící jako šatna pro děti, a po teplejší polo-
vinu roku také šapitó, jurtový přístřešek. Hygienické 
zázemí je tvořeno ekologickou toaletou přistavenou 
zvnějšku jurty, pro děti jsou v jurtě umístěny nočníky, 
které však používají již minimálně. V jurtě zajišťujeme 
i nadále tekoucí vodu z kanystrů.
 Okolí jurty jsme v tomto roce doplnili o nové herní 
prvky. Přibyla dřevěná venkovní kuchyňka na hraní a la-
nový žebřík. V těsné blízkosti jurty se vyvíjí malá zeleni-
nová zahrádka, v horní části pozemku jsme vybudovali 
výběh a zázemí pro tři kozičky. Věnovali jsme se rozsáh-
lejší výsadbě stromů.

Koloběh roku a cyklické vnímání času ve Výhonku pod-
porujeme organizací a prožíváním pravidelných slav-
ností.
 Počet se ustálil na pěti slavnostech. V březnu se ko-
nala již tradiční slavnost vynášení Morany, která v tom-
to roce byla obzvlášť mrazivá. V červnu proběhla bujará 
svatojánská slavnost s tanečky a lidovými kroji, která 
byla zároveň příjemným zakončením školkového roku 
v komunitní pospolitosti u ohně. Při svatojánské slavnos-
ti se vždy také obřadně loučíme s odcházejícími před-
školáky symbolickým zapálením společného ohýnku.
 Svatováclavskou slavnost v září jsme tentokrát po-
jali jako jarmark s písněmi a tanečky na louce u jurty, 
jako veselou oslavu podzimní hojnosti přírody. V lis-
topadu jsme uspořádali slavnost svatomartinskou. 
Také letos jsme se rozhodli pro komornější vyznění 
a akce byla určena jen pro děti ze školky, sourozence 
a rodiče. S lampiony jsme v tichosti a naprosté tmě do-
šli až na vrchol kopce Výhon. Zpátky stezkou od jasanu 
k jurtě za prozpěvování písniček. A již podruhé skuteč-
ně projel kolem nás i sv. Martin na obrovském živém, 
bílém koni. Adventní spirálu ke konci prosince jsme 
letos uskutečnili na louce u jurty. Vzduch voněl jehli-
čím a svíčkami a děti spirálou z chvojí v tichosti provedl 
nádherný nadpozemský anděl.  V pocitu sounáležitosti 
a vánoční náladě jsme takto uzavřeli prožitý rok. 

Den otevřených dveří. Na své si přišli všichni členové rodin.



I v roce 2018 se scházely maminky s mladšími dětmi 
v klubu Semínka. Začaly podnikat více výjezdů, jako 
např. exkurzi do kravína. Během jara sloužily lesní dny 
také jako aklimatizační prostor pro děti, které chtějí za-
čít chodit do lesní školky.
 Od září 2016 vystřídal lesní dny lesní klub Semín-
ka, který měl částečné zázemí v jurtě, ale děti a rodiče 
tu stále tráví co možná nejvíce času venku. Program 
připravovaly Zdenka Mlezivová (s Adinou Mandlovou) 
a Markéta Mocková (s Evelínou Kelettiovou). Do semín-
kového týmu pak přibyla také Romana Šenkýřová a od 
září 2018 jsou skupinky rodičů s dětmi dokonce dvě: 
Semínka na kopcu (vycházky do přírody v dochodné 
vzdálenosti po Židlochovicích) a Semínka na vandru 
(společné výlety po okolí).
 Tyto aktivity hodnotíme velmi kladně, protože jsou 
jednak velmi sbližující pro rodiny, jednak jsou základem 
pro další generaci dětí docházejících do Výhonku.  

V roce 2018 jsme pokračovali v cíleném vzdělávání na-
šich průvodců i členů spolku. Rámcově se řídíme kur-
zy pořádanými ALMŠ, klíčové je pro nás, aby všichni 
průvodci absolvovali kurz Respektovat a být respek-
tován. Všichni průvodci zároveň automaticky prochází 
odborným školením zdravovědy. 
 V roce 2019 bychom rádi pokračovali ve školení 
v metodě Respektovat a být respektován, a to jako po-
řádáním pokračovacích kurzů v jurtě, tak absolvováním 
základního kurzu pro průvodce, kteří ho doposud ne-
mají. A i nadále chceme využít možností kurzů pořáda-
ných ALMŠ. Všichni průvodci jsou finančně podporo-
váni ve vzdělávání. 
 Rádi bychom se také intenzivněji snažili o inspira-
tivní návštěvy v jiných lesních školkách. Několik jich 
v roce 2018 proběhlo také.
 

Semínka při svačince.



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 mládež ve věku ZŠ, SŠ a VŠ, 
ale i senioři. Snahou projektu bylo zapojit do aktivní čin-
nosti co nejvíce osob napříč věkovým spektrem a vy-
tvořit jim prostor pro jejich realizaci, vzdělávání, prezen-
taci a vzájemné poznávání, a podpořit tak komunitní 
a kulturní činnost židlochovického regionu.
 Do projektu jsme zahrnuli všechny výše zmíněné 
slavnosti, ale také dílny. Háčkování v jurtě, jarní kerami-
kování, pletení košíků, výroba adventních věnců. Dále 
jsme vytvářeli prostor pro sociální kontakt komunity se 
zapojením celých rodin. Workshop zdravého vaření, 

vynášení Morany, společné sázení ovocných stromů 
nebo lekce z rodinné ekonomie.
 Proběhlo i několik odbornějších seminářů se zku-
šenými externími lektory. Hranice a děti se známou 
lektorkou montessori praxe, homeopatie v praxi, kurz 
o použití bylinek s názvem Ve vůni léčivého bejlí.   
Přišli jen na chvilku prostor pro sdílení soucitu a zá-
rmutku hlídaný odborným vedením zkušené lektorky. 
Do jurty přijelo několik divadel, jako například Angatar 
nebo vánoční příběh… Snažili jsme se podporovat i pra-
videlné akce, jednou týdně jurtu rozvlnily rytmy břišních 
tanců.
 Vrcholem projektu byly dva velké festivaly Jurty ote-
vřené. Jarní JO – Den otevřených dveří a podzimní 
Kuku festival, na který již přišlo přes tři sta lidí. Sou-
částí bylo kromě vynikajícího domácího občerstvení 
a benefičního prodeje také Divadlo Facka, místní vokál-
ní těleso Pasqil, Divadlo DIVSE, ženský čarodějný vo-
kální soubor BABSKÉ UCHO a starobylé songy kapely 
KACU! Domeček ožil barvami, fotografiemi a informa-
cemi o školce.
 Jako smysluplné využití jurty v letních parních dnech 
se ukázala forma příměstského tábora. K zajištění pro-
gramu byli přizváni externí lektoři Anna a Teo Mateja, 
kteří vymysleli jednotící téma celého tábora Jurtský 
park. Zúčastnily se jak děti navštěvující přírodní školku 
celoročně, tak děti, pro které byla jurta naprostou no-
vinkou. Tábora se účastnily děti ve věku od 5 do 9 let. 
 Zaměřili se na náročné studium období druhohor 
a po vrstvách odkrývali skrytá tajemství okolí kopce. 
Podařilo se učinit několik významných objevů starých 
nejméně 150 milionů let. 
 Během  pátrání si děti dopřály také jednodenní od-
počinek ve formě zajímavé expedice do DinoParku ve 
Vyškově.
 V průběhu tábora byla složena originální „dinosauří 
píseň“ doprovázená výzkumníky na původní hudební 
nástroje.

Společné sázení ovocných stromů.

Vynášení Morany. Mráz až praští.

Jurtský park. Druhý příměstský tábor u jurty.



Divadlo Facka a jeho „nábor nových talentů do cirkusu“.



V roce 2019 bychom se rádi zaměřili na udržení a roz-
víjení stávajícího provozu. Pozornost chceme věnovat 
slaďování týmu, zkvalitňování práce a udržitelnému 
finančnímu i personálnímu zajištění školky. V rámci 
upevňování kvality si chceme vzít za vodítko Standardy 
kvality ALMŠ.
 Fungující komunitu rodičů a přátel Výhonku chce-
me dál podporovat organizací komunitních slavností 
i brigád, ale také organizací tematických večerů, kde 
budou moci rodiče sdílet své názory a pohledy na svět. 
Rádi bychom se zaměřili na zkvalitňování doprovodné-
ho vzdělávacího programu pro dospělé, formou kurzů 
a seminářů s kvalifikovanými lektory.
 I nadále bychom chtěli využívat možností dotací a za-
měřit se na fundraising. Pokračovat bude náš cyklus 

Srdečně děkujeme všem průvodcům, rodičům i pod-
porovatelům Výhonku, lidem, kteří tvoří naši komunitu 
a bez kterých bychom nebyli tím, čím jsme. Děkujeme 
skautskému středisku Hrozen Židlochovice za perso-
nální dobrovolnickou podporu, vstřícné sousedské 
soužití i sounáležitost.
 Děkujeme Janu Kuglerovi za symbolický pronájem 
pozemku pro jurtu, spolupráci a pomoc v nouzi.
 Děkujeme všem lektorům našich akcí, externím prů-
vodkyním na příměstských táborech, všem účinkujícím 
na KUKU festivalu a dnu otevřené jurty i divadelním tě-
lesům, která oživila svými díly jurtu. 
 Za podporu děkujeme městu Židlochovice, přede-
vším p. starostovi Janu Vitulovi, místostarostovi Tomáši 
Šenkyříkovi a Martinu Dratvovi.
 Za finanční podporu našich projektů děkujeme Jiho-
moravskému kraji.

akcí Jurta otevřená, která se již stala nedílnou součástí 
našich aktivit a je vynikajícím prostředkem k propojová-
ní komunity i veřejnosti. 
 Opět zrealizujeme dva velké festivaly pro rodiče 
s dětmi, přibudou semináře s promyšlenou dramaturgií 
zaměřenou na výchovu, osobní rozvoj, ekologii a spole-
čenská témata.
 V létě 2019 plánujeme uskutečnit příměstský tábor 
i srpnový letní provoz školky.
 V rámci rozvoje zázemí bychom v roce 2019 rádi zre-
alizovali venkovní dílnu pro děti, zaměřenou na rozvoj 
jemné motoriky výukou rukodělných činností a tradič-
ních řemesel.
 Nadále chceme podporovat profesionalizaci našeho 
týmu adekvátním vzděláváním členů spolku i průvodců.

 Děkujeme naší skvělé účetní Petře Busiu, která dělá 
spoustu neviditelné práce a je vždy ochotná a flexibilní.
 Děkujeme všem našim členům za obětavou a laska-
vou práci.
 Děkujeme všem průvodcům, kteří jsou tvůrčí, laska-
ví, flexibilní a sami sebou.

Za finanční i věcné dary děkujeme všem 
dárcům a sponzorům:

•  město Židlochovice
•  Jihomoravský kraj
•  Michaela Zoubková, Židlochovice – Labytex
•  Eliška Zoubková, Židlochovice – Profikutil
•  Hynek Jokver, Hrušovany u Brna – Ovoce, zelenina
•  Centrum digitálního tisku s.r.o.
•  POHODA I., s.r.o., Brno
•  Tatjana a Pavel Kopřivovi
•  Jan Kugler
•  Damodara, veganské&bezlepkové výrobky
•  Rock Point
•  OK trika, originální trička s potiskem
•  Dana Zezulová
•  Motlíček s.r.o., zabezpečovací systémy, Židlochovice
•  Pavel Pracný
•  Petr Komenda
•  Martin Veverka, MV Photography

Více zde: 
https://www.spolekvyhonek.cz/kdo-jsme/financovani/

Z větve stromu vidíme dál.



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

Spolek Výhonek, z. s. vede účetnictví, zpracovává vý-
kaz zisků a ztrát, rozvahu a přílohu dle zákonných před-
pisů pro neziskové organizace.

A. VÝNOSY – V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

1. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky 300 Kč

Celkem 300 Kč 300 Kč

2. VÝNOSY ZA VLASTNÍ ČINNOST

Školkovné 441 362 Kč

Příměstský tábor 24 920 Kč

Ostatní příjmy – brigády,
bank.bonusy

3 628 Kč

Celkem 469 910 Kč

3. PŘIJATÉ DARY

Finanční dary – F.O., P.O. 118 000 Kč

Věcné dary 3 269,90 Kč

Celkem 121 269,90 Kč 

4. PŘIJATÉ DOTACE

Dotace město Židlochovice 25 000 Kč

Dotace město Židlochovice – 
KUKU fest

10 000 Kč

Dotace JMK – Rozvoj zázemí a 
kapacit spolku

200 000 Kč

Dotace JMK – Jurta otevřená 34 000 Kč

Celkem 269 000 Kč

VÝNOSY CELKEM 860 479,90 Kč

B. NÁKLADY

Kancelářské potřeby 1 600 Kč

Poštovné a ceniny 740 Kč

Výtvarné a kreativní potřeby 5 239 Kč

Hygienické potřeby 1 748 Kč

Ostatní potřeby do školky 19 388,90 Kč

Majetkové a materiálové vybave-
ní školky

146 854 Kč

Ostatní spotřeba materiálu 3 181 Kč

Bankovní poplatky 1 790 Kč 

Cestovné 1 109 Kč

Vstupné 2 660 Kč

Semináře, kurzovné 24 760 Kč

Divadla, kulturní služby 8 000 Kč

Ostatní provozní služby 55 748 Kč

Pojištění 8 621 Kč

Mzdové náklady – hrubé mzdy 504 600 Kč

Mzdové náklady – pojistné plac.
organizací

62 710 Kč

Reprezentace, občerstvení 535 Kč 

CELKEM 849 283,90 Kč

NÁKLADY CELKEM 849 283,90 Kč

C. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

VÝNOSY CELKEM 860 479,90 Kč

NÁKLADY CELKEM 849 283,90 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
– ZISK

11 196 Kč

Zima nás neodradí.

Počítejte s námi.



Hospodaření středisek
Období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Datum tisku: 25. 02. 2019

Středisko Název Náklady Výnosy Zisk

001 Celý Výhonek 1 613,00 140,00 -1 473,00

002 Členské příspěvky 0,00 300,00 300,00

004 Příměstský tábor 2018 23 023,00 24 920,00 1 897,00

005 Školka 419 368,00 441 450,00 22 082,00

006 Dotace město Židlochovice 2018 25 000,00 25 000,00 0,00

007 Dotace JMK 2018 200 000,00 200 000,00 0,00

008 Finanční dar ELOI development 70 000,00 70 000,00 0,00

009 Dotace JMK 2018 II 34 000,00 34 000,00 0,00

010 Finanční dar POHODA I 2018 20 000,00 20 000,00 0,00

011 Finanční dar Zezulová 2018 4 500,00 4 500,00 0,00

012 Dotace KUKU fest město 2018 10 000,00 10 000,00 0,00

013 Finanční dar Kopřiva 2018 5 000,00 5 000,00 0,00

014 Finanční dar Igor Stehura 2018 5 280,00 5 280,00 0,00

015 Finanční dar Milan Šebesta 2018 11 220,00 11 220,00 0,00

016 Věcný dar Zoubková 3 269,90 3 269,90 0,00

017 Daňová úspora za r. 2017 15 010,00 0,00 -15 010,00

018 Finanční dar Pracný za r. 2018 1 000,00 1 000,00 0,00

019 Finanční dar Komenda za r. 2018 1 000,00 1 000,00 0,00

020 Kompenzace brigád r. 2018 0,00 3 400,00 3 400,00

Celkem 849 283,90 860 479,90 11 196,00

Základ je dobře hospodařit a u toho si zpívat.



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

K 31. 12. 2018 měl spolek 
Výhonek, z. s. 5 členů:
Dana Bekker Vejborná
Zdena Mlezivová
Barbora Svobodová
Jiří Zapadlo
Světlana Zapadlová

Dana Bekker Vejborná  
koordinátorka pro komunikaci s rodiči 
d_vejborna@yahoo.com, tel. 792 332 102

Světlana Zapadlová 
koordinátorka programu a náplně školky
svetlana.zapadlova@gmail.com, tel. 776 219 292

Barbora Svobodová
hospodářka, správa webu
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

Přírodní školka Výhonek – jurta
skautská klubovna, Komenského 314, Židlochovice 667 01

Výhonek, z. s. – sídlo spolku
Kpt. Rubena 381, Židlochovice 667 01

IČ: 04461444, Číslo účtu: 115-1480580247/0100, spolekvyhonek@gmail.com

Máváme z Výhonku!


