


Rok 2020 byl v naší školce i spolku jedinečný, výjimeč-
ný, plný změn a nových zážitků i zkušeností. Ne vždy 
byly všechny události vítané a jarní vytržení z řádu 
kolem covid-19 přineslo nové pojetí školky na dálku 
v době, kdy jsme nemohli mít otevřeno prezenčně. 
Provoz školky dle možností fungoval pět dnů v týdnu, 
osm a půl hodiny denně. Docházku bylo možné volit 
pětidenní, třídenní a dvoudenní. Děti trávily převážnou 
část dne v přírodě a všestranně se rozvíjely. Kapaci-
ta školky byla zcela naplněná. V roce 2020 nemohla 
být kvůli vládním opatřením četnost akcí pro veřejnost 
i pro komunitu kolem spolku Výhonek (školkové slav-
nosti, brigády, školení) tak intenzivní jako v předešlých 
letech, ale i tak jsme našli způsob, jak přenést některé 
slavnosti z hromadného školkového do intimního ro-
dinného života. 
 Organizační tým (tzv. hejno, fungující na nehie-
rarchickém principu letícího hejna ptáků, z nichž na 
špici je ten, kdo má zrovna nejvíc energie) fungoval 
v nezměněné podobě a jeho stabilita napomohla 
dobrému zvládnutí mnoha nenadálých situací. Tým 
průvodců doznal ze zdravotních důvodů dílčích změn. 
Na podzim se s námi rozloučila Vendula Švábová v ra-
dostném očekávání přírůstku do rodiny. Její místo se 
ctí zaujaly dvě nové průvodkyně Magda Koláčková 
a Petra Drdová. Hlavní průvodkyni Hanku Matalovou 
dále doplnili Alžběta Macková a Nico Bekker. Odpole-

dní směny převzaly Markéta Mocková, Eva Marešová 
a Pavla Hrubanová. Náš tým absolvoval různé vzdělá-
vací akce.
 I lesní klub Semínka, který umožňuje setkávání ro-
din v přírodě a adaptaci dětí, které chtějí nastoupit 
do naší školky, poznamenala omezení spojená s co-
vid-19, v rámci možností však i tato setkávání probí-
hala. V létě se podařilo uskutečnit příměstský tábor 
s indiánskou tematikou a dva týdny letního provozu 
školky. Celoroční projekt Jurta otevřená, do něhož 
spadají akce pro veřejnost, nebylo možné realizovat 
v plánovaném rozsahu, stejně tak jako uspořádat už 
tradiční benefiční KUKU festival. Přesto se některé 
akce pro veřejnost uskutečnily a potěšily o to více, že 
jich nebylo mnoho.
 V zázemí školky v roce 2020 neproběhly větší úpra-
vy, snažili jsme se pečovat o stávající prvky a udržovat 
je. Nepochybně zásadní změnou je však ručně vyro-
bená průvodcovská lavička – vánoční dárek od rodičů 
pro průvodce jako poděkování za jejich nadstandard-
ní péči o děti i celou komunitu.
 V dotační oblasti jsme opakovaně získali podporu 
města Židlochovice (dotace spolkům) a JMK (dotač-
ní oblast Rodinná politika a individuální dotace). Na 
konci roku 2020 Přírodní školka Výhonek obnovila své 
členství v Asociaci lesních mateřských škol. Výhonek 
není zapsán v Rejstříku MŠMT.

Děti tráví většinu času venku na čerstvém vzduchu.



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 provo-
zu funguje ve školce práce na směny. Přes den se tak 
vystřídají v jurtě tři průvodci v přesně daném režimu 
tak, aby s dětmi na místě byli vždy dva. 
 Počet dětí ve skupince se ustálil na 16 dětech den-
ně. Děti mohou navštěvovat školku ve třech možných 
režimech docházky. Pětidenní, třídenní a dvoudenní. 
Proto je celkový počet dětí, které využívají pravidel-
ně školku, kolem 25 dětí. Přírodní školka Výhonek 
je kapacitně zcela naplněna a máme stále dostatek 
zájemců o další docházku na čekací listině. V červnu 
2020 ukončilo docházku ve Výhonku 6 předškoláků 
„odchovaných“ v naší školce a v září zdárně zahájili 
školní docházku. Od září 2020 je ve školce dalších 
5 předškoláků.
 Neočekávanou a novou situaci zavření školky z dů-
vodu vládních nařízení ve spojitosti s covid-19 využili 
naši průvodci k hledání nových kreativních způsobů 
udržování kontaktů se školkovými rodinami. Mimo 
pravidelných ručně psaných, poštou zasílaných dopi-
sů s úkoly si připravili pro děti a rodiny různá putová-
ní přírodou s tematickými úkoly, pokusy se semínky, 
indiánskými překvapeními. Ač byl distanční program 
nápaditý, hojný a tak jako prezenční péče zcela nad-
standardní, všichni v květnu radostně vyběhli kopeček 
k jurtě v očekávání dalších společných dobrodružství.

Do jurty dochází mnoho lektorů různých oborů.

Pedagogická koncepce Přírodní školky Výhonek je 
vytvořena s ohledem na Rámcový vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání. Vychází z myšlenek lesních 
mateřských škol, kdy jsou děti co nejvíce spjaty s pří-
rodou, 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 re-
spektován, který uplatňuje partnerský přístup k dě-
tem. Průvodci děti učí mezilidským vztahům, dodržo-
vat pravidla, ukazují jim, jak nenásilně řešit konflikty 
nebo jak mluvit o svých pocitech a potřebách. Děti 
vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti. Akcentuje-
me všestranný rozvoj dítěte, ať už se jedná o jemnou či 
hrubou motoriku při pohybu v přírodě, rozvoj psychic-
kých, 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 
neomezovalo ostatní, a řízenými činnostmi, které dě-
tem 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 předkládá-
no nepřeberné 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 nebo vlastnost a také dovednosti 
a zkušenosti, které chceme dětem nabídnout. Velmi 
často vyrážejí 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). Oblíbené jsou výlety do Brna do 
divadla i divadelní představení konaná pro děti v jurtě. 
Jednou za měsíc navštěvujeme 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 za-
znamenávají v rámci předškolní přípravy, jíž je věnová-
no jedno odpoledne v týdnu.
Zaměřujeme se taky na efektivní komunikaci s rodi-
či. Pro rodiče vypisujeme tzv. individuální konzultace, 
v rámci kterých se mohou dovědět informace o vývoji 
svého dítěte a dát zpětnou vazbu školce. Každý týden 
dostávají rodiče „zprávy z kopce“ s krátkým popisem 
aktivit uplynulého týdne a s podrobnými informacemi 
o provozu a organizaci. Pracujeme také na pravidel-
ném informování veřejnosti o naší činnosti prostřed-
nictvím článků o Výhonku v Židlochovickém zpravoda-
ji, kde každý měsíc představujeme některou z našich 
aktivit či akcí. 



Zázemí Přírodní školky Výhonek je tvořeno mongol-
skou jurtou postavenou na kopci Výhoně nad hřbito-
vem v Židlochovicích. Pozemek pro jurtu si pronajímá-
me 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 
používáme také šapitó, jurtový přístřešek. Hygienické 
zázemí je tvořeno ekologickou toaletou přistavenou 
zvnějšku jurty. V jurtě zajišťujeme i nadále tekoucí pit-
nou vodu z barelů. 
 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 
podporujeme organizací a prožíváním pravidelných 
slavností. 
 V lednu začínáme tříkrálovým večírkem, doprováze-
ným koledami a atmosférou doznívajících Vánoc. V břez-
nu se koná již tradiční slavnost vynášení Morany, kte-
rou jsme v roce 2020 mohli uskutečnit pouze v poštovní 
a individuální podobě. V červnu proběhla svatojánská 
slavnost v indiánském stylu, která byla zároveň příjem-
ným zakončením školkového roku v komunitní pospo-
litosti u ohně. Při svatojánské slavnosti se vždy také 
obřadně loučíme s odcházejícími předškoláky symbolic-
kým zapálením společného ohýnku.
 Svatováclavskou slavnost v září již tradičně pojímá-
me jako jarmark s písněmi a tanečky na louce u jurty, 
jako veselou oslavu podzimní hojnosti přírody vyšperko-
vanou lisováním vlastního moštu přímo na místě. V listo-
padu jsme uspořádali slavnost svatomartinskou pou-
ze pro školkové děti. S lampiony a naprosté tmě došly 
na kopec za prozpěvování písniček. Nechybělo symbo-
lické rozdělení svatomartinských rohlíčků a opečení jablí-
ček na ohni. Ani pojetí adventní spirály nezůstalo stejné 
jako v minulých letech. Procházku každé školkové rodiny 
spirálou z chvojí v tichosti provedl nádherný nadpozem-
ský anděl. V pocitu pomyslné sounáležitosti a vánoční 
náladě jsme takto uzavřeli prožitý rok.



I v roce 2020 se scházely maminky s mladšími dětmi 
v klubu Semínka, který poskytuje rodinám možnost 
setkávat se na procházkách přírodou. Děti a rodiče tu 
tráví co možná nejvíce času venku, ať už na vycház-
kách do přírody na kopci Výhonu a pod ním, nebo na 
výletech a výpravách po okolí. Program připravovaly 
Markéta Mocková a Světlana Zapadlová, a to s ohle-
dem na aktuální opatření proti covidu.
 Tyto aktivity hodnotíme velmi kladně, protože jsou 
jednak velmi sbližující pro rodiny, jednak jsou základem 
pro další generaci dětí docházejících do Výhonku.

V roce 2020 jsme se nadále věnovali 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. Vzhle-
dem ke covidové situaci byla tato činnost v letošním 
roce utlumena, průvodci však využili především obdo-
bí lockdownů k osobnostnímu růstu, studiu i absolvo-
vání on-line kurzů a konzultací.
 Průvodci se střídavě účastnili supervizí s Alenou 
Lalákovou zaměřených na profesionalizaci školky 
a konzultací s dětským psychologem.
Všichni průvodci jsou finančně podporováni ve vzdě-
lávání. 
 Inspirujeme se návštěvami v jiných lesních škol-
kách – v letošním roce k nim bohužel také nedochá-
zelo.

Předškolní příprava ve venkovním ateliéru.



Každý rok probíhá v jurtě řada akcí určených pro ve-
řejnost. 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 
komunity Výhonku, které se našich akcí účastní pra-
videlně, 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.
 Také na rok 2020 jsme měli naplánovaný pestrý 
program plný dílen, workshopů, seminářů, divadel… 
Řada plánovaných akcí musela být vzhledem k pan-
demii zrušena, termíny akcí se mnohokrát přesouvaly 
a měnily. Alespoň některé akce se nám nakonec po-
dařilo skutečně realizovat.
 V březnu se měla uskutečnit dílna vyrábění píšťal. 
Byla přesunuta na podzim a ani v novém termínu se 

nakonec konat nemohla. Také tradiční slavnost vyná-
šení morany určená pro veřejnost musela proběhnout 
individuálně.
 První akce pro veřejnost se tak v roce 2020 konaly 
až v červnu. Přednášku Včelí produkty v domácí lékár-
ničce vedla průvodkyně, maminka a včelařka Veronika 
Křížová. Dílnu vyrábění peříčkových ozdob Petra Busiu. 
Oběma moc děkujeme, akce se těšily hojné účasti.

V létě proběhl příměstský tábor.
 Podzim už pak byl ve znamení rušení jedné akce za 
druhou. Plánované byly přednášky Ekologie v každo-
denním životě, Montessori v kuchyni s Irenou Kuban-
tovou, Přírodní péče o vlasy s Julií Janečkovou. Bohu-
žel neproběhla ani dílna vyrábění adventních věnců 
a seminář Jak s emocemi Hanky Čechové a také říjno-
vý KUKU festival musel být na poslední chvíli zrušen.
 S některými lektory jsme se však dohodli na realiza-
ci akcí v roce 2021. 

Letos se Moranky vyráběly i vynášely v rodinách. Z Výhonku přišel každému dopis s návodem. Sdílení fotografií rodičů.



V roce 2020 jsme se především vyrovnávali se všemi 
změnami a velmi si přejeme, aby nový rok přinesl více 
stability na všech úrovních – provozní, personální, spo-
lečenské… Naše zázemí obsahuje nejen všechny ne-
zbytné 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 roce 2021 chceme věnovat pozornost pře-
devším udržitelnosti, péči o zázemí, s ohledem na dobu 
fungování spolku znovuoživit naše hodnoty a způsoby, 
kterými je představujeme širší komunitě. 
 Fungující komunitu rodičů a přátel Výhonku chce-
me dál podporovat organizací komunitních slavností, 
brigád i akcí pro veřejnost, které se těší velké oblibě. 
Budeme pokračovat ve vzdělávání týmu. I nadále 
bychom chtěli využívat možností dotací. V létě 2021 
plánujeme uskutečnit příměstský tábor i srpnový letní 
provoz školky.
 Zázemí bychom rádi obnovili formou zakoupení a in-
stalace nové plachty na jurtu, protože její předpokláda-
ná životnost se blíží ke konci. Dále plánujeme vydlážit 
podlahu ateliéru.

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. Za podporu 
děkujeme městu Židlochovice, především p. starosto-
vi Janu Vitulovi, místostarostovi Tomáši Šenkyříkovi 
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
• Tatjana a Pavel Kopřivovi
• Jihomoravský kraj



Finanční zpráva za rok 2020
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 666 373 Kč

Příměstský tábor 27 825 Kč

Celkem 694 198 Kč

3. PŘIJATÉ DARY

Finanční dary – F.O., P.O. 134 500 Kč

Věcné dary – F.O. 1 022,25 Kč  

Celkem 135 522,25 Kč  

4. PŘIJATÉ DOTACE

Dotace město Židlochovice 30 000 Kč

Dotace JMK 34 000 Kč

Dotace ÚP – program Antivirus 40 506 Kč 

Celkem 104 506,25 Kč

VÝNOSY CELKEM 934 476 Kč

B. NÁKLADY

Kancelářské potřeby 125 Kč

Poštovné a ceniny 1 720 Kč

Výtvarné a kreativní potřeby 3 750 Kč

Hygienické potřeby 5 667,42 Kč

Ostatní potřeby do školky 9 903,75 Kč

Majetkové a materiálové vybave-
ní školky

90 316 Kč

Ostatní spotřeba materiálu 4 245 Kč

Bankovní poplatky 642 Kč 

Cestovné 1 886 Kč

Divadla, kulturní služby 1 400 Kč

Ostatní provozní služby 37 661 Kč

Pojištění 4 321 Kč

Mzdové náklady – hrubé mzdy 608 768 Kč

Mzdové náklady – pojistné plac.
organizací

114 060 Kč

Reprezentace, občerstvení 1 129 Kč 

Ostatní daně a poplatky 199 Kč

Celkem 885 793,17 Kč

NÁKLADY CELKEM 885 793,17 Kč

C. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

VÝNOSY CELKEM 934 476,25 Kč

NÁKLADY CELKEM 885 793,17 Kč                 

HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK – ZISK

48 683,08 Kč



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

K 31. 12. 2020 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 kopci Výhoně v Židlochovicích

Výhonek, z. s. – sídlo spolku
Kpt. Rubena 381 
Židlochovice 667 01
IČ: 04461444 
Číslo účtu: 115-1480580247/0100
spolekvyhonek@gmail.com
www.spolekvyhonek.cz

Hlavní koordinátorka
Dana Bekker Vejborná
d_vejborna@yahoo.com 
Tel.: 792 332 102




