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Cíle občanského sdružení EPSÍK
EPSÍK byl založen v dubnu 2011 jako dobrovolné  nevládní  neziskové  občanské  
sdružení. Zřizovatelem EPSÍKu je občanské sdružení Ekologický Právní Servis. 

EPSÍK svou činností usiluje zejména o naplňování těchto cílů:

• podpora slaďování rodinného a pracovního života, 

• podpora životního stylu vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k přírodě,

• poskytování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,

• naplňování pedagogické koncepce České republiky

• poznávání hodnot přírodního společenství a hodnot lidské společnosti

• výchova dětí k odpovědnosti za věci veřejné a za stav životního prostředí

• vztah k hodnotám demokratické společnosti a lidským právům

Hlavní aktivitou EPSÍKu je provozování Dětského lesního klubu Sýkorka. 

Až  do  srpna  2011  provozovalo  sdružení  také  Dětský  koutek  EPSÍK,  který 
nabízel  zejména zaměstnancům neziskových  organizací  možnost  skloubit  péči 
o děti  se  svým  zaměstnáním.   Činnost  dětského  koutku  musela  být  bohužel 
z finančních důvodů ukončena.

Další aktivitou EPSÍKu je šíření know-how o předškolním vzdělávání v Dětských 
lesních  klubech  formou  přednášek,  účasti  na  konferencích  apod.  Ve  školce 
probíhají  stáže  studentů  z environmentálně  zaměřených  oborů.  Pořádáme 
návštěvní dny pro zájemce z řad veřejnosti. Širší veřejnosti nabízíme i účast na 
letních  příměstských  táborech.  Ve  spolupráci  s podobně  zaměřenými 
organizacemi  pořádáme akce  pro veřejnost  –  např.  Skandinávský  dětský den, 
karneval apod…



Dětský lesní klub Sýkorka
Dětský lesní klub Sýkorka vznikl z potřeby rodičů dopřát svým dětem alternativu 
ke  klasickému  předškolnímu  vzdělání.  Inspirovala  nás  myšlenka  lesních 
mateřských  školek úspěšně  fungujících  v zahraničí  (zejména  v  Německu, 
Rakousku a skandinávských zemích) již několik let. 

Zakladatelem  Dětského 
lesního  klubu  Sýkorka  je 
Ekologický  právní  servis, 
o.s.,  od  dubna  2011  je 
provozovatelem  Sýkorky 
občanské sdružení EPSÍK. 

Od března do června 2011 
fungovala  Sýkorka  jako 
první  lesní  mateřská 
školka  v  Brně  ve 
zkušebním  půldenním 
provozu.  Péči  o děti 
zajišťovala   pedagožka 
Ester  Kovářová 
a asistentka  Magdalena 
Hulcová.

O letních prázdninách se uskutečnily  tři  týdenní  turnusy letního příměstského 
tábora a od září se rozjel naplno celodenní školkový provoz od 8:00 do 16:30 se 
třemi  pedagožkami,  Ester  Kovářovou,  Petrou  Marinovou  a  Barborou  Bártovou 
a proškolenými asistenty z řad dobrovolníků, brigádníků. 

Zázemí Dětského lesního klubu Sýkorka
Školka  se  nachází  na  prostorné  zahradě  s protékajícím  potůčkem 
a v bezprostřední blízkosti vzrostlého smíšeného lesa.  Zázemí poskytuje zděná 
chatka s kuchyňským a jídelním koutem a odpočinkovou zónou na dřevěném 
pódiu.  Chatka je vytápěná kamny na dřevo.  K chatce je přizděná místnost  se 
splachovacím WC, a umyvadlem s teplou vodou. Na vnější stěně chatky je šatna 
sloužící dětem k přezutí, převlečení a odložení batůžků se svačinou. 

Další  zázemí  poskytuje  maringotka,  ve  které  probíhají  při  velmi  nepříznivém 
počasí  kroužky  vedené  maminkami.  Je  zde  také  uloženo  náhradní  dětské 
oblečení,  obuv,  hračky  a  pracovní  pomůcky.  Maringotka  je  rovněž  vytápěná 
kamny na dřevo. Na pozemku stojí  indiánské týpý s ohništěm.



Pedagogické pojetí a inspirace přírodou
Pedagogové  se  v  přístupu  k dětem  inspirují  přístupem  Respektovat  a  být 
respektován.  Děti  jsou  vnímány  jako  partneři,  kteří  se  mohou  podílet  na 
společném rozhodování. Každý má prostor vyslovit svůj názor. Zároveň je však 
učíme naslouchat a respektovat názor druhého. Děti se za podpory pedagoga 
učí  důstojně  zvládat  konfliktní  situace.  Pedagog  je  průvodcem dítěte  na jeho 
cestě za poznáním. Jeho cílem je probouzet aktivní zájem dětí a chuť dívat se 
kolem sebe, naslouchat a pozorovat. Pedagog se stává iniciačním a motivačním 
prvkem ve skupině, nikoliv tím, že by úkoloval, ale tím, že utváří vhodné prostředí 
a činnosti.

Programová náplň vychází  z koloběhu života 
v přírodě.  Témata,  která  dětem přibližujeme, 
se  odvíjejí  podle  aktuálního  ročního  období  a 
inspirují  se  i  lidovými  tradicemi.  Na  jaře 
vynášíme Moranu, v zimě pořádáme Masopustní 
karneval,  ke Dni  Země ukazujeme,  jak  i  malé 
děti  mohou  chránit  přírodu.  Na  rozdíl  od 
běžných  školek v Sýkorce  děti  nemají  spoustu 
nekvalitních plastových hraček, ale „opravdové“ 
dětské  motyčky,  kolečka,  hrábě.  Hrají  si  s 
nalezenými  přírodninami,  lezou  po  kládách  a 
špalcích. V zookoutku pozorují králíky, morčata, 
na  záhoncích  pomáhají  s pěstováním zeleniny, 
kterou potom sami sní. Díky těmto skutečným 
zážitkům získávají úctu k přírodě i  lidské práci.



Každodenní program
Dětský  lesní  klub  Sýkorka  v současnosti 
zajišťuje komplexní předškolní výchovu 
dětí ve věku 3 – 7 let. V provozu je každý 
všední den od 8:00 do 16:30. Letní provoz 
probíhá formou příměstských táborů.

Po ranním předání dětí do péče pedagogů 
probíhá  nejprve  volná  hra  na  tvořivě 
upraveném zahradním pozemku. Děti 
si  po  příchodu  na  pozemek  vyberou 
prostor  a  „herní  předměty“  například 
dřevěná  polínka  na  topení,  dětské 
motyčky,  hrabičky,  kolečka.  V teplejších 
měsících se hlavně chlapci nejraději věnují 
zkoumání potůčku Rakovec, který protéká 
pozemkem.

Po úvodní  volné hře,  obvykle  cca  v 9:00 
svolává děti bubínek, který ohlásí zahájení 
společné  části  programu.   Následuje 
společná hra na pozemku, nebo výprava do přilehlého lesa s environmentálně 
zaměřeným programem.  V lese se děti  přirozenou formou seznamují  s faunou 
a flórou,  kterou  po  cestě  potkají.  Děti  se  dozvídají  např.  o  životních  cyklech 
hmyzu, vegetačních fázích rostlinstva, pravidlech chování v lese apod. 

Po  návratu  na  pozemek  školky  děti  obědvají  ve  zděné  chatce  u  jednoho 
společného  stolu.  Po  obědě  se  děti  převléknou  a  uloží  k odpočinku  do  svých 
spacáků  na  speciálně  upraveném dřevěném pódiu.  Děti  nejsou  nuceny  spát, 
k odpočinku  jim  pedagogové  předčítají  pohádky,  každý  může  mít  svého 
plyšového  mazlíčka.  V  této  fázi  také  může  proběhnout  předškolní  příprava 
předškoláků. 

Po odpočinkové fázi následuje svačinka a odpolední program. Od úterý do čtvrtka 
probíhá odpolední program formou kroužků – výtvarný, dramatický a hudební. 
Pokud  to  počasí  a  náplň  kroužku  umožňuje,  odehrávají  se  na  zahradě  ve 
vymezeném  prostoru.  V chladnějších  měsících  poskytuje  útočiště  pro  kroužky 
maringotka. 



Aktivity nad rámec běžného provozu 

Pravidelný  denní  režim  občas  zpestří  delší  výlet  do  okolí nebo  zajímavá 
návštěva  na  pozemku  školky.  Děti  se  pravidelně  jezdí  podívat  na  farmu 
v nedalekém  Ořešíně,  kde  pozorují  koně,  podnikají  vyjížďky  na  odrážedlech, 
navštěvují divadelní představení pro nejmenší apod.

Naopak do Sýkorky již zavítali např. muzikoterapeutka s indiánským programem, 
hajný, hasiči, pracovníci ekologického centra Rezekvítek, pantomimické divadlo 
a řada dalších zajímavých hostů.



Komunitní fungování občanského sdružení
Dětský lesní  klub Sýkorka vznikl  tzv.  zdola,  z potřeby rodičů poskytnout svým 
dětem jinou, lepší  školku.  I  přes to,  že lesní  MŠ nejsou státem nijak finančně 
podporovány, dokázala skupina nadšenců z Brna nalézt další zájemce o tento typ 
předškolního vzdělání a získat pozemek, technické vybavení, pedagogy a  finance 
na rozjezd školky.

 

Rodiče, kteří chtějí využívat Dětský lesní klub Sýkorka, zaplatí členský příspěvek 
občanskému sdružení EPSÍK. Tento příspěvek je splatný v dvou měsíčních 
intervalech. Výše příspěvku závisí na počtu dní docházky dítěte do Sýkorky.  Pro 
představu uvádíme finanční náklady rodičů na docházku dětí:

Docházka dítěte Roční členský příspěvek rodiče

2 dny v týdnu 24 000 Kč

3 dny v týdnu 34 400 Kč

5 dní v týdnu 50 000 Kč

Kromě toho,  že  rodiče  rozpočet  školky  z převážné  části  financují,  napomáhají 
i jejímu komunitnímu fungování. Společně s dětmi se rodiče účastní tematických 
slavností,  sezonních  brigád.  Pokud  je  potřeba  něco  opravit,  sehnat  podaří  se 
většinou  mezi  rodiči  najít  šikovný  tatínek  či  maminka,  kteří  pomohou.  Kromě 
rodičů  má  Sýkorka  širší  okruh  příznivců  z řad  studentů,  dobrovolníků, 
zaměstnanců neziskových organizací, ekocenter a dalších lidí, jež myšlenka lesní 
MŠ zaujala a kteří jsou pravidelně informováni o jejím fungování.



Co nabízíme navíc 
Dětský lesní klub Sýkorka nahrazuje plnohodnotně běžnou soukromou či státní 
mateřskou školku, nabízí však i něco navíc:

• Intenzivní péči dvou pedagogů pro 16 dětí

• Promyšlený a rozvíjející program s důrazem na poznání přírodních 
zákonitostí, morálních pravidel ve společnosti a respektu k přírodě

• Respektující přístup k dítěti, který nestresuje, naopak vychovává z dětí 
přiměřeně sebevědomé a ohleduplné lidi

• Spolurozhodování rodičů o směřování školky, pravidelné akce pro děti 
společně s rodiči

• Téměř neustálý pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu

• Přirozená podpora imunity proti nemocem a alergiím



Výsledky hospodaření DLK Sýkorka v roce 2011:

Náklady

Účet Název účtu
Počáte

ční 
stav

Obrat
Koncový 

stav

501000 Spotřeba materiálu 0,00 3 124,30 3 124,30
501001 Drobný majetek do spotřeby 0,00 7 707,00 7 707,00
501010 Pedagogické pomůcky 0,00 1 600,00 1 600,00
501011 Knihy 0,00 4 209,00 4 209,00
501901 Drobný majetek - dary DNN 0,00 7 410,00 7 410,00
501xxx Součet 0,00 24 050,30 24 050,30
502000 Spotřeba energie 0,00 7 500,00 7 500,00
502xxx Součet 0,00 7 500,00 7 500,00
50xxxx Součet 0,00 31 550,30 31 550,30
511000 Opravy a udržování 0,00 1 755,00 1 755,00
511xxx Součet 0,00 1 755,00 1 755,00
512000 Cestovné 0,00 1 382,00 1 382,00
512xxx Součet 0,00 1 382,00 1 382,00
518000 Ostatní služby 0,00 5 362,67 5 362,67
518001 Nájemné 0,00 27 000,00 27 000,00
518002 Poštovné 0,00 575,00 575,00
518003 Provozní služby 0,00 12 760,00 12 760,00
518004 Vedení účetnictví 0,00 8 000,00 8 000,00
518010 školení, kurzy pro zaměstnance 0,00 2 590,00 2 590,00
518xxx Součet 0,00 56 287,67 56 287,67
51xxxx Součet 0,00 59 424,67 59 424,67

521000 Mzdové náklady 0,00
284 

812,00
284 

812,00

521xxx Součet 0,00
284 

812,00
284 

812,00
524000 Zákonné sociální pojištění 0,00 91 281,00 91 281,00
524xxx Součet 0,00 91 281,00 91 281,00

52xxxx Součet 0,00
376 

093,00
376 

093,00
531000 Dan silniční 0,00 50,00 50,00
531xxx Součet 0,00 50,00 50,00
53xxxx Součet 0,00 50,00 50,00
549000 Jiné ostatní náklady 0,00 1 000,00 1 000,00
549001 Bankovní poplatky 0,00 66,00 66,00
549100 Haléřové vyrovnání 0,00 -0,30 -0,30
549xxx Součet 0,00 1 065,70 1 065,70
54xxxx Součet 0,00 1 065,70 1 065,70



551000
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 0,00 2 008,00 2 008,00

551900
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 0,00 7 557,00 7 557,00

551xxx Součet 0,00 9 565,00 9 565,00
55xxxx Součet 0,00 9 565,00 9 565,00
582000 Poskytnuté členské příspěvky 0,00 2 400,00 2 400,00
582xxx Součet 0,00 2 400,00 2 400,00
58xxxx Součet 0,00 2 400,00 2 400,00

5xxxxx Náklady celkem 0,00
480 

148,67
480 

148,67

Výnosy

Účet Název účtu
Počáte

ční 
stav

Obrat
Koncový 

stav

602001 Tržby služby - letní tábor 0,00 57 580,00 57 580,00

602xxx Součet 0,00 57 580,00 57 580,00

60xxxx Součet 0,00 57 580,00 57 580,00

644000 Úroky 0,00 36,52 36,52

644xxx Součet 0,00 36,52 36,52

64xxxx Součet 0,00 36,52 36,52

682000 Přijaté příspěvky (dary) 0,00 33 000,00 33 000,00

682001 Dary - maringotka 0,00 23 400,00 23 400,00

682100 Dary - hmotné 0,00 22 410,00 22 410,00

682xxx Součet 0,00 78 810,00 78 810,00

684000 Přijaté členské příspěvky 0,00
267 

270,00
267 

270,00

684xxx Součet 0,00
267 

270,00
267 

270,00

68xxxx Součet 0,00
346 

080,00
346 

080,00

6xxxxx Výnosy celkem 0,00
403 

696,52
403 

696,52

Hospodářský výsledek (počáteční stav):          0,00

Hospodářský výsledek: -76 452,15



Hospodářský výsledek (koncový stav): -76 452,15

Zaměstnanci občanského sdružení EPSÍK v roce 
2011:

Mgr. Šárka Nekudová - předsedkyně občanského sdružení EPSÍK, zakladatelka 

DLK Sýkorka

Bc. Veronika Ester Kovářová – hlavní pedagog

MVDr. Barbora Bártová – pedagožka

Mgr. et Mgr. Petra Marinová – pedagožka 

Linda Halabalová - pedagožka

Magdalena Hulcová – asistentka pedagoga 

Dis.Mgr.Táňa Vrtíková CSc.  - asistentka pedagoga

Mgr.Vendula Soběslavská - asistentka pedagoga

Mgr.Soňa Štoudková Ph.D.- asistentka pedagoga 

Ing. Věra Tomanová – ekonomka 

Pedagožky v roce 2011: Ester, Bára a Petra:



Kontakty

Aktuální kontakty na jednotlivé zaměstnance:

Funkce Jméno Mobil E-mail

Předsedkyně 
občanského 
sdružení Mgr. Šárka Nekudová 734 440 600 sarka.nekudova@eps.cz

Koordinátorka 
dětského lesního 
klubu

MVDr. Barbora 
Bártová 734 440 605  sykorka@eps.cz

Hlavní pedagožka Bc. Ester Kovářová 734 579 415 skolka@eps.cz

Ekonom Ing. Věra Tomanová 734 202 658
 tomanova.ucetnictvi@ 
gmail.com

PR a fundraising
Mgr. Vladimíra 
Mašindová 777 038 054 masindovi@centrum.cz

Adresa lesní mateřské školky Sýkorka: 

DLK Sýkorka, Mokrá Hora 77,  621 00  Brno- Řečkovice, Mokrá Hora, 

www.skolka.eps.cz

Zakladatel občanského sdružení EPSÍK:

Ekologický právní servis, o.s., Dvořákova 13, 602 00  Brno, www.eps.cz

Adresa pro zasílání korespondence: 

EPSÍK o.s. , Dvořákova 13, 602 00 Brno

IČO: 22893512

Číslo účtu: 2400137996 / 2010

Předem děkujeme za jakýkoliv finanční i nefinanční dar, který bude použit na 

provoz Dětského lesního klubu Sýkorka. 
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