


Rok 2019 se pro naši školku nesl v duchu profesionali-
zace a nacházení udržitelných způsobů fungování. Pro-
voz školky jsme zachovali na pět dní v týdnu, s časovou 
změnou začátku školky (8.00–16.30 hodin). Jako do-
posud jsme umožňovali docházku pětidenní, třídenní 
a dvoudenní a opět jsme se soustředili na celodenní 
pobyt dětí v přírodě a jejich všestranný rozvoj. Kapacita 
školky se zcela naplnila. Po celý rok jsme se věnovali 
také organizaci akcí pro veřejnost i pro komunitu kolem 
spolku Výhonek (školkové slavnosti, brigády, školení), 
náš tým absolvoval různé vzdělávací akce, zaměřené 
především na pedagogickou práci, první pomoc, meto-
diku a organizaci.
 Organizační tým (tzv. hejno, fungující na nehierar-
chickém principu letícího hejna ptáků, z nichž na špici 
je ten, kdo má zrovna nejvíc energie) se v roce 2019 
rozšířil o dvě maminky výhonkových dětí Romanu Šen-
kýřovou a Alžbětu Hanzlovou, které se kromě mnoha 
jiných praktických věcí ujaly sponzoringu a PR a daly 
mu profesionálnější a ucelenější podobu. Tým průvod-
ců byl tvořen již ustálenou trojicí průvodkyň Hany Mata-
lové, Alžběty Mackové a Venduly Švábové. Nepostrada-
telným mužským prvkem mezi průvodci je Nico Bekker. 
Tyto čtyři průvodce doplňovaly maminky Veronika Kří-
žová a Světlana Zapadlová na odpoledních směnách. 
 Po celý rok probíhal lesní klub pro rodiče s dětmi 
Semínka, který umožňuje setkávání rodin v přírodě 
a adaptaci dětí, které chtějí nastoupit do naší školky. 

V létě se uskutečnil příměstský tábor s vodáckým za-
končením a dva týdny letního provozu školky. Celoroč-
ně opět běžel náš projekt Jurta otevřená, který v sobě 
zahrnuje celou řadu akcí pro veřejnost i pro naši komu-
nitu. Workshopy, dílny, semináře, den otevřených dveří 
a KUKU festival.
 Zázemí školky jsme rozšířili o několik nových prvků, 
mezi nimi největší byl ateliér, který jsme získali jako 
sponzorský dar a svépomocí ho na pozemku školky 
složili. Ateliér slouží jako venkovní zázemí pro tvořivé 
činnosti dětí, jsou v něm nainstalovány dětské hoblice 
pro práci s nářadím. V jurtě přibyl velký kufr vybavený 
nářadím všeho druhu, které se děti postupně učí po-
užívat. Průvodci dokonce absolvovali školení na téma 
práce s nářadím v lesní školce, aby toho mohli děti 
co nejvíce naučit. V areálu zahrady také přibyly nové 
stromky a keře, do jurtového přístřešku (šapitó) jsme 
pořídili stoly sloužící k venkovnímu posezení, tvoření 
i svačince. Čím dál tím více se rozrůstající zázemí škol-
ky vyžaduje mnoho péče, kterou mu věnují především 
rodiče malých Výhonků.
 V dotační oblasti jsme opět získali podporu měs-
ta Židlochovice (dotace spolkům a mikrogrant), JMK 
(dotační oblast Rodinná politika a individuální dotace) 
a Lesů ČR. 
 Pro příliš vysoké náklady spjaté s členstvím PŠ Vý-
honek vystoupila z Asociace lesních mateřských škol. 
Výhonek není zapsán v Rejstříku MŠMT. 

Děti mají zázemí v mongolské jurtě se zahradou a sadem.



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 (8.00–16.30). 
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. 

 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, kolem 25 dětí. Přírodní školka Výhonek je kapa- 
citně zcela naplněna a máme stále dostatek zájemců 
o další docházku. V červnu 2019 ukončilo docházku ve 
Výhonku prvních 10 předškoláků „odchovaných“ v naší 
školce a v září zdárně zahájili školní docházku. Od září 
2019 je ve školce dalších 8 předškoláků. 

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 aktivity. 
 Důležitá je pro nás rovnováha mezi volnou hrou, kdy 
mají děti prostor hrát si, jak potřebují, tak aby to ne-
omezovalo 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 hudební nástroje, je jim předkládáno nepřeber-
né množství výtvarných a tvůrčích aktivit, hrají divadlo, 
cvičí. Mají také možnost se setkávat se zvířaty. 
 Každý měsíc má v našem pedagogickém plánu své 
téma, hodnotu či vlastnost a také dovednosti a zkuše-
nosti, které chceme dětem nabídnout. Velmi často vyrá-
žejí děti na výlety do okolí, ať už se jedná o menší výpravy 
do okolních obcí (třeba do Nosislavi na zmrzlinu) nebo 
o větší celodenní výlety (např. do Ivančic ke splavu). Ob-
líbené jsou výlety do Brna do divadla i divadelní před-
stavení konaná pro děti v jurtě. Jednou za měsíc navště-
vujeme knihovnu, kde si děti půjčují knihy k aktuálnímu 
tématu, jednou za měsíc také vyrážíme na rozhlednu, 
abychom se podívali, jak se změnilo její okolí. Předškolní 
děti tyto proměny zaznamenávají v rámci předškolní pří-
pravy, které je věnováno jedno odpoledne v týdnu.

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.  Zaměřili jsme se 
také na pravidelnou komunikaci s veřejností prostřed-
nictvím článků o Výhonku v Židlochovickém zpravoda-
ji, kde každý měsíc představujeme některou z našich 
činností a přibližujeme tak „náš svět“ široké veřejnosti. 

Děti si ověřují to, co denně vidí v přírodě.



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, který je na střeše 
osazen solárními panely. Po teplejší polovinu roku po-
užíváme také šapitó, jurtový přístřešek. Hygienické zá-
zemí je tvořeno ekologickou toaletou přistavenou zv-
nějšku jurty. V jurtě zajišťujeme i nadále tekoucí vodu 
z kanystrů. 
 Přírodní hřiště v okolí jurty tvořené stromy a keři 
doplňuje všemi oblíbené pískoviště, blátivá kuchyňka, 
houpačky a lanový žebřík. V těsné blízkosti jurty se vy-
víjí malá zeleninová zahrádka, v horní části pozemku 
stále sídlí tři oblíbené kozičky. Dominantou pozemku 
se nyní stal nádherný prosvětlený ateliér, ve kterém 
děti především v zimě strávily spoustu tvůrčího času.

Koloběh roku a cyklické vnímání času ve Výhonku pod-
porujeme organizací a prožíváním pravidelných slavností. 
 V lednu začínáme tříkrálovým večírkem, dopro-
vázeným koledami a atmosférou doznívajících Vánoc. 
V březnu se koná již tradiční slavnost vynášení Mo-
rany. V červnu proběhla bujará svatojánská slavnost 
v indiánském stylu, která byla zároveň příjemným za-
končením školkového roku v komunitní pospolitosti 
u ohně. Při svatojánské slavnosti se vždy také obřadně 
loučíme s odcházejícími předškoláky symbolickým za-
pálením společného ohýnku. 
 Svatováclavskou slavnost v září již tradičně po-
jímáme jako jarmark s písněmi a tanečky na louce 
u jurty, jako veselou oslavu podzimní hojnosti přírody 
vyšperkovanou lisováním vlastního moštu přímo na 
místě. V listopadu jsme uspořádali slavnost svatomar-
tinskou. Také letos jsme se rozhodli pro komornější vy-
znění a akce byla určena jen pro děti ze školky, souro-
zence a rodiče. S lampiony jsme v tichosti a naprosté 
tmě došli až na vrchol kopce Výhon. Zpátky stezkou 
od jasanu k jurtě za prozpěvování písniček. A znovu 
skutečně projel kolem nás i sv. Martin na obrovském 
opravdovém koni. Adventní spirálu ke konci prosince 
jsme letos uskutečnili na louce u jurty. Vzduch voněl 
jehličím a svíčkami a děti spirálou z chvojí v tichosti pro-
vedl nádherný nadpozemský anděl. V pocitu sounáleži-
tosti a vánoční náladě jsme takto uzavřeli prožitý rok. 

Při svatováclavské slavnosti se sejdou celé rodiny.



I v roce 2019 se scházely maminky s mladšími dětmi 
v klubu Semínka, který poskytuje rodinám možnost se-
tkávat se na procházkách přírodou. Během jara sloužil 
klub také jako aklimatizační prostor pro děti, které chtě-
jí začít chodit do lesní školky. Děti a rodiče tu tráví co 
možná nejvíce času venku, což s mrňaty není vždy úpl-
ně jednoduché – ale stojí to za to. Program připravovaly 
Zdenka Mlezivová, Markéta Mocková, Romana Šenký-
řová, Dana Bekker Vejborná a Světlana Zapadlová. 
 Tyto aktivity hodnotíme velmi kladně, protože jsou 
jednak velmi sbližující pro rodiny, jednak jsou základem 
pro další generaci dětí docházejících do Výhonku.

V roce 2019 jsme se věnovali větší profesionalizaci 
naší organizace a pokračovali v cíleném vzdělávání 
našich průvodců i členů spolku. Rámcově se řídíme 
kurzy pořádanými ALMŠ, všichni průvodci automatic-
ky prochází odborným školením zdravovědy. Letos se 
všichni průvodci, kteří školení zatím neabsolvovali, zú-
častnili kurzu Respektovat a být respektován, přičemž 
do skupiny docházeli i někteří rodiče ze školky. Tím se 
celá školka dostává na jednu vlnu, což je pro nás vel-
mi příjemné. V jurtě jsme uspořádali i pokračovací kurz 
Respektovat a být respektován.
 Dále naši průvodci absolvovali kurzy zaměřené na 
pedagogickou práci: Montessori v předškolním a ra-
ném školním věku, Hejného metoda ve výuce matema-
tiky, hudba v Montessori. Společně se pak zúčastnili 
rytmické výchovy s lektorem Jirkou Boudou, který přijel 
k nám do jurty. Průvodci se střídavě účastnili supervi-
zí s Alenou Lalákovou zaměřených na profesionaliza-
ci školky. Velmi jsme také uvítali možnost kurzu práce 
s nářadím v lesní školce. Všichni průvodci jsou finanč-
ně podporováni ve vzdělávání. 
 Inspirujeme se návštěvami v jiných lesních školkách. 

Semínka pod rozhlednou na Výhoně.

Semínka v trávě. Průvodkyně při podzimní svatováclavské oslavě.



Během celého roku probíhaly akce organizované pro 
veřejnost. Tento celoroční projekt má název Jurta ote-
vřená (JO) a jeho cílem je otevření našeho prostoru 
veřejnosti, vytváření příjemného a sdílného prostředí 
a široká nabídka zajímavých aktivit a kurzů. Akcí se 
často účastní celé rodiny, ať už jsou to rodiny z širší ko-
munity Výhonku, které se našich akcí účastní pravidel-
ně, nebo jde jen o jednorázové návštěvy. Projekt JO je 
již zavedenou součástí komunitního a kulturního života 
židlochovického regionu, byť se většinou jedná o akce 
s nižším počtem účastníků.
 Pro rodiny s dětmi byla určena dílna malování hen-
nou, nechybělo jarní keramikování pro děti i mamin-
ky nebo výroba šamanského bubnu. Především pro 
ženy byly určeny workshop zdravého vaření a večer 
přirozeného tance. Tradiční akcí už je u nás předvá-
noční výroba adventních věnců. 
 Odborné semináře byly letos zaměřeny především 
na komunikaci, a to jak mezi dospělými, tak s dětmi. 
Zorganizovali jsme pokračovací kurz Respektovat 
sebe – respektovat druhé pod vedením manželů 
Kopřivových, seminář Nenásilné komunikace a před-
nášky na téma Montessori v kuchyni a vztek u dětí 
s Irenou Kubantovou. Pro rodiče jsme také uspořádali 
několik diskusních klubů s Petrou Holíkovou, zkuše-
nou pedagožkou a skautkou.
 Ekologická tématika byla reprezentována přednáš-
kami Míříme k vyhynutí hnutí Extinction Rebellion, 
o ekologickém úklidu a udržitelném oblékání. Po-
slední dvě zmíněné byly vedeny místními lektorkami, 
což je trend, o který usilujeme: jakési prolomení úsloví, 
že ve svém městě nikdo nemůže být prorokem. Do jurty 
také zavítalo několik divadel. 
 Ze slavností, které ve školce pořádáme, bylo pro ve-
řejnost určeno vynášení Morany.

Den otevřených dveří měl v programu fórum na téma 
osobnost průvodce, představení divadla Angatar 
a kytarové vystoupení místního hudebníka Zbyňka 
Dovrtěla. Nechyběl ani točák (sekáč, do kterého mohl 
kdokoli přinést věci k rozebrání), hravá zákoutí, domácí 
občerstvení a stánek plný krásných věcí – PR předmě-
tů jako autorské látkové tašky či pytlíky nebo oblečky, 
vše šité našimi výhonkovými maminkami a babičkami. 
Obdobný doprovodný program provázel i podzimní 
KUKU festival, který oprávněně drží titul vrcholu pro-
jektu Jurta otevřená. Divadelní představení Dcery Mat-
ky Země zahrálo naše oblíbené divadlo ToTem, které 
pro děti zajistilo také dílnu. O hudební program se po-
staral pohodový kytarista Chris Coleman a skupina 
irské hudby Awen Group. Domeček na těchto akcích 
ožil barvami, fotografiemi a informacemi o školce.
 V létě pořádáme každoročně příměstský tábor – ten-
tokrát byl veden našimi školkovými průvodkyněmi a jeho 
tématem bylo přežití na pustém ostrově. Malí Robinsoni 
svá dobrodružství zakončili vodáckým „opuštěním ostro-
va“ na raftu. Tábor byl určen dětem od čtyř do sedmi let.

Diváci inscenace Angatar divadla Orba

Letní příměstský tábor. Tentokrát ve stopách Robinsona.



Už tradiční podzimní KUKU festival.



V roce 2019 jsme se zaměřovali především na profesi-
onalizaci, udržení a roz¬víjení stávajícího provozu. Náš 
tým i provoz se ustálil, zázemí obsahuje nejen všechny 
nezbytné prvky, ale i spoustu nápadů realizovaných ro-
diči i členy spolku. Uvědomujeme si, že plynulý chod 
spolku není samozřejmostí, a jsme rádi, že se nám daří. 
Proto také v rok 2020 chceme věnovat pozornost pře-
devším udržitelnosti, a to na všech úrovních: personál-
ní, finanční, provozní.
 Pro rok 2020 jsme se rozhodli nerealizovat žádný 
větší materiální projekt, jakým byla v minulém roce 

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, všem účinku-
jícím na KUKU festivalu a dni otevřené jurty i divadelním 
tělesům, která oživila svými díly jurtu. 

naše dílna, ale spíše chceme věnovat péči tomu, co již 
máme vybudováno. Fungující komunitu rodičů a přátel 
Výhonku chceme dál podporovat organizací komunit-
ních slavností, brigád i akcí pro veřejnost, které se těší 
velké oblibě. Rozvinout plánujeme ekologickou oblast, 
a to jak v praxi školky, tak v tematice akcí pro veřejnost. 
Budeme pokračovat ve vzdělávání týmu. I nadále by-
chom chtěli využívat možností dotací a zaměřit se na 
fundraising. 
 V létě 2020 plánujeme uskutečnit příměstský tábor 
i srpnový letní provoz školky. 

Za podporu děkujeme městu Židlochovice, především 
p. starostovi Janu Vitulovi, místostarostovi Tomáši Šen-
kyříkovi a Martinu Dratvovi. 
 Za finanční podporu našich projektů děkujeme Jiho-
moravskému kraji.
 Děkujeme naší skvělé účetní Petře Busiu, která dělá 
spoustu neviditelné práce a je vždy ochotná a flexibilní. 
Děkujeme všem našim členům za obětavou a laskavou 
práci. 
 Děkujeme všem průvodcům, kteří jsou tvůrčí, laska-
ví, flexibilní a sami sebou. 
 Děkujeme našim dětem, že nás učí.

Za finanční i věcné dary děkujeme 
všem dárcům a sponzorům:

• město Židlochovice
• Šárka Březinová
• Michaela Zoubková, Židlochovice – Labytex
• Tatjana a Pavel Kopřivovi
•  Jihomoravský kraj
 Podpora provozu přírodní školky a vzdělávání ve   
 spolku Výhonek
 Dřevodílna pro děti z přírodní školky Výhonek
 Jurta otevřená 2019
•  Lesy České republiky
•  iPlody – www.iplody.cz
•  ALUMISTR – Výrobce hliníkových systémů pro 
 stavebnictví
•  Dana Zezulová
•  Zdeněk Sedláček

Více zde: 

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



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 
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 250 Kč 

Celkem 250 Kč

2. VÝNOSY ZA VLASTNÍ ČINNOST

Školkovné 648 015 Kč

Příměstský tábor 26 025 Kč

Výnosy ze seminářů a akcí 20 000 Kč

Celkem 694 040 Kč

3. PŘIJATÉ DARY

Finanční dary – F.O., P.O. 141 294 Kč

Finanční dar Lesy ČR – 
Dřevodílna

30 000 Kč 

Celkem 171 294 Kč 

4. PŘIJATÉ DOTACE

Dotace město Židlochovice 30 000 Kč

Dotace město Židlochovice – 
KUKU fest

10 000 Kč

Dotace JMK – Dřevodílna 33 000 Kč

Dotace JMK – Jurta otevřená 37 000 Kč

Dotace JMK – individuální 160 000 Kč 

Celkem 270 000 Kč

VÝNOSY CELKEM 1 135 584 Kč

B. NÁKLADY

Kancelářské potřeby 639 Kč

Poštovné a ceniny 1 393 Kč

Výtvarné a kreativní potřeby 7 774 Kč

Hygienické potřeby 1 577 Kč

Ostatní potřeby do školky 49 799 Kč

Majetkové a materiálové 
vybavení školky

75 016 Kč

Ostatní spotřeba materiálu 3 271 Kč

Bankovní poplatky 2 148 Kč 

Cestovné 632 Kč

Vstupné 0 Kč

Semináře, kurzovné 52 760 Kč

Divadla, kulturní služby 16 260 Kč

Ostatní provozní služby 79 931 Kč

Pojištění 4 321 Kč

Mzdové náklady – hrubé mzdy 693 215 Kč

Mzdové náklady – pojistné 
plac. organizací

165 555 Kč

Reprezentace, občerstvení 676 Kč 

Ostatní náklady 563 Kč

Celkem 1 155 529 Kč

NÁKLADY CELKEM 1 155 529 Kč

C. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

VÝNOSY CELKEM 1 135 584 Kč

NÁKLADY CELKEM 1 155 529 Kč                 

HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK – ZISK

19 945 Kč

V nové dílně ve Výhonku.



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

K 31. 12. 2019 měl spolek Výhonek, z. s. 7 členů:
Dana Bekker Vejborná, Zdena Mlezivová, Barbora 
Svobodová, Alžběta Hanzlová, Romana Šenkýřová, 
Jiří Zapadlo, Světlana Zapadlová

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

Hlavní koordinátorka
Dana Bekker Vejborná, d_vejborna@yahoo.com, tel. 792 332 102


