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Cíle občanského sdružení EPSÍK

Občanské  sdružení  EPSÍK  bylo  založeno  v  dubnu  2011  jako  dobrovolné  nevládní 

neziskové občanské sdružení. Zřizovatelem EPSÍKu je občanské sdružení Ekologický Právní 

Servis, nyní Frank Bold (www.eps.cz), (www.frankbold.org).

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 o. s. EPSÍK je provoz Dětského lesního klubu Sýkorka. 

Další aktivitou EPSÍKu je šíření know-how o předškolním vzdělávání v Dětských lesních 

klubech formou přednášek, účasti na konferencích apod. V Sýkorce probíhají stáže studentů 

z environmentálně zaměřených oborů. Pořádáme návštěvní dny pro veřejnost. 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.
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Dětský lesní klub Sýkorka 

Dětský lesní  klub  Sýkorka  vznikl  z  potřeby rodičů  dopřát  svým dětem alternativu  ke 

klasickému předškolnímu vzdělávání. Zásadní je pro nás pobyt dítěte na vzduchu v blízkosti 

volné  přírody,  učení  dětí  vlastní  zkušeností  v  kontaktu  s  přírodou,  zapojování  rodičů  do 

aktivit klubu, sdílení radosti dítěte s rodičem. Inspirovala nás myšlenka lesních mateřských 

školek úspěšné fungujících v zahraničí (zejména v Německu, Rakousku a skandinávských 

zemích). 

V roce 2012 fungovala Sýkorka jako lesní mateřská školka s celodenním provozem od 

8 do  16.30  hodin.  Denní  kapacita  je  16  dětí,  kterým  se  věnují  vždy  dva  pedagogové. 

Pedagogický tým se rozrostl na 4 členy. K pedagožkám Bc. Ester Kovářové a MVDr. Barboře 

Bártové přibyli Mgr. Táňa Pospíšilová a Bc. David Dudek. Pedagogové mají nově přesně 

rozdělené služby, takže děti ví, s kým se daný den potkají. 

O  letních  prázdninách  v roce  2012  se  uskutečnily  čtyři  týdenní  turnusy  letního 

příměstského tábora.

Zázemí Dětského lesního klubu Sýkorka 

Sýkorka  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 dřeveném pódiu.  Chatka je  vytápěná kamny na  dřevo. 

K chatce je přizděná místnost se splachovacím WC, a umyvadlem s teplou vodou. Na vnější 

zdi chatky je šatna sloužící dětem k přezutí, převlečení a odložení batůžku se svačinou. 

Další zázemí poskytuje maringotka, ve které probíhá odpolední tvořivý program při velmi 

nepříznivém počasí. Je zde také uloženo náhradní dětské oblečení, obuv, pomůcky a spacáky. 

Maringotka je rovněž vytápěná kamny na dřevo. 

V letním období je na pozemku dále využíváno indiánské týpý s ohništěm. 

V roce  2012  jsme  se  společně  s Centrem  pro  environmentálních  studií  stali  řešiteli 

projektu,  v rámci  kterého  je  naplánována  realizace  prvků  přírodního  hřiště  na  zahradě 

Sýkorky a pocitové stezky v přilehlém lese. Projekt bude realizován v roce 2013. 
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Pedagogické koncepce, přístup k dětem a program

Pedagogická  koncepce  Dětského lesního  klubu Sýkorka  byla  vypracována  k 7.  březnu 

2011 na základě podkladů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

jenž  vychází  z požadavků,  které  jsou ukotveny v Národním programu rozvoje  vzdělávání 

v ČR. Je dostupná ke stažení na stránkách skolka.eps.cz. Pedagogická koncepce se průběžně 

aktualizuje. 

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 se 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 nabízí vhodné 

činnosti.  Pedagogický tým se dále  vzdělává a  plánuje  do programu v budoucnu zahrnout 

i prvky Montessori pedagogiky. 

Programová náplň vychází  zejména z koloběhu života v přírodě.  Témata,  která  dětem 

přibližujeme, se odvíjejí podle aktuálního ročního období a inspirují se i lidovými tradicemi 

a přírodními procesy. Prožívání jednotlivých období je ukotveno ve všech prvcích programu 

– hlavní dopolední program, odpolední odpočinková četba, tvořivé aktivity i slavnosti. 

Děti  jsou zapojovány do opravdových prací  a  péče o pozemek,  rostliny  a  zvířata.  Na 

zahradě  jsou  dětské  záhonky,  kde  si  děti  vypěstovaly  vlastní  hrášek,  mrkev  a  rajčata. 

Pomáhají při hrabání posekané trávy či spadaného listí, při přípravě dřeva na zimu. Velmi 

oblíbenou součástí programu se stalo pečení pod vedením pedagožky Táni Pospíšilové, kdy si 

každý sám z těsta vytvoří bochánek či tematickou figurku. V Sýkorce navíc přibyl zookoutek 

s králíkem a morčaty, o která se děti společně s pedagožkou Barborou Bártovou starají. 
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Denní program 

Dětský lesní klub Sýkorka nabízí komplexní předškolní výchovu dětí ve veku 2,5–7 let. 

Provoz probíhá každý všední den od 8:00 do 16:30. Je možnost volit dopolední docházku 

8─13.00 hod. Letní provoz probíhá formou příměstských táboru. 

Celodenní program dětí v Sýkorce

8:00 – 9:00 předávání dětí pedagogům, volná hra na zahradě

9:00 – 9:15 ranní kruh – probuzení a přivítání se. Vzájemné seznámení, uvedení do dne.

9:15 – 10:00 pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené 

s pohybem, tanečky, rozcvička) a práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích 

– úprava záhonů, příprava dřeva, odklízení sněhu)

10:00 – 10:30 osobní hygiena, svačinka

10:45 – 12:10 pobyt v lese s integrovaným environmentálním programem

12:10 návrat z lesa

12:15 – 12:30 polední kruh, společná reflexe dne, zpívání s hudebními nástroji

12:30 – 13:00 hygiena, obědový rituál (rytmizovaná průpověď, přání), společný oběd

13:00 – 13:15 předávání dětí, které odcházejí v poledne

13:15 – 14:15 polední klid, četba pohádek a příběhů, předškolní příprava pro předškoláky

14:15 – 14:45 dpolední svačinka

14 :45 – 16:00 kroužky, odpolední program, volná hra

16:00 – 16:30 příchod rodičů, předávání dětí

Kroužky

Kroužky na Sýkorce zajišťují rodiče. Výtvarně-tvořivý kroužek vede Eva Kratochvílová 

a děti  se  v něm  věnují  hlavně  výtvarným  činnostem  a  tvoření  z přírodních  materiálů. 

Hudební kroužek vede Vendula Soběslavská a děti se v něm věnují zpívání, hrám pro rozvoj 

rytmiky a hudebního cítění. Dramatický kroužek vede Táňa Vrtíková, obsahem dramatického 

kroužku je zejména dramatizace pohádek a příběhů. Aktivity ve všech kroužcích jsou výrazně 

propojeny s aktuálním ročním obdobím, přírodními procesy, svátky či lidovými tradicemi. 

Nejsou samoúčelné, ale zapadají do celkové koncepce a rozvíjí hlavní dopolední program. 
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Stravování

Po diskuzi s rodiči o nejlepším způsobu zajištění stravování na Sýkorce jsme se shodli na 

modelu,  kdy  obědy  a  odpolední  svačiny  zajišťují  sami  rodiče.  EPSÍK  se  na  stravování 

nepodílí.  Rodiče  každý  den  připravují  jídlo  většinou  přímo  na  Sýkorce,  kde  je  k  tomu 

vybavená kuchyň. Nákup potravin koordinuje opět jedna z maminek, ve vaření se pak střídají 

2 nebo 3 maminky. Cena za oběd a odpolední svačinu je 50 Kč na dítě a den. Jídelníček je co  

nejpestřejší s důrazem na zásady zdravého stravování. Dvakrát týdně obsahuje i masité jídlo. 

Výlety za poznáním a kulturou

Pravidelný denní režim zpestří delší výlet do okolí nebo zajímavá návštěva na pozemku 

Sýkorky. Děti pravidelně chodí pozorovat koně, ovce a kozy na farmu v Ořešíně. Několikrát 

za rok proběhne Kolečkový den, výlet na odrážedlech a kolech. V teplém období jsou častým 

cílem okolní rybníky, v nichž děti pozorují vodní faunu a vozí se na nafukovacích člunech. 

Na podzim se pod vedením Táni Vrtíkové uskutečnil výlet, na kterém děti pozorovali tradiční 

orbu  polí  koňským  spřežením.  Nechyběla  ani  návštěva  divadla,  děti  shlédli  představení 

Dášenka anebo Psí kusy v divadle Husa na provázku. 

Spolupráce s rodiči

Rodiče  jsou  nedílnou  součástí  Sýkorky  a  podílí  se  na  mnoha  společných  projektech 

i zajišťování  chodu  klubu.  Z praktických  činností  zajišťují  úklid,  vaření,  nákup  potravin 

a nárazové práce na pozemku, které probíhají formou pravidelných víkendových brigád. Jiní 

zase  vedou  kroužky,  vypomáhají  s organizací  společných  slavností  či  nabídnou 

spoluorganizaci výletu nebo zpestření denního programu zajímavou činností (např. ukázka 

žonglování a hra s žonglovacími pomůckami). 

Komunikaci  s rodiči  zajišťuje  zejména  pedagožka  Barbora  Bártová.  Koordinaci 

rodičovských brigád a výpomoci s údržbou zázemí a pozemku koordinuje Ester Kovářová. 

Slavnosti mají každá svého garanta z pedagogického týmu, který oslovuje rodiče s nabídkou 

výpomoci v konkrétních úkolech. 

Přibližně jednou za dva měsíce se konají rodičovské schůzky, kde jsou rodiče informování 

o aktuálním dění ve školce a mají možnost navrhnout k projednání cokoliv, co je potřeba. 

Konzultace s pedagogy o rozvoji dítěte jsou vítány a umožněny po individuální domluvě. 
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Docházka a členské příspěvky

Činnost Sýkorky je plně hrazena z členských poplatků členů o.s. EPSÍK. Rodiče,  kteří 

mají zájem o docházku dítěte do Sýkorky a další aktivity nabízené EPSÍKem, zaplatí členský 

příspěvek občanskému sdružení EPSÍK. Příspěvek je splatný v dvouměsíčních intervalech. 

Výše příspěvku závisí na počtu dní docházky dítěte do Sýkorky. 

Roční členský příspěvek 

celodenní docházka 2 dny v týdnu 24 000 Kč

celodenní docházka 3 dny v týdnu 34 400 Kč

celodenní docházka 5 dní v týdnu 50 000 Kč

Komunikace s veřejností

V roce 2012 bylo občanské sdružení EPSÍK řešitelem projektu „Dětský lesní klub Sýkorka 

se  seznamuje  s veřejností“.  Projekt  byl  financován  z grantu  uděleného  nadací  Veronica, 

celkový rozpočet byl 9250 Kč. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit povědomí o Sýkorce 

a o myšlence lesních mateřských škol obecně. V rámci projektu proběhly návštěvní dny pro 

veřejnost, letákové kampaně, zdokonalení webové prezentace Sýkorky, spolupráce s televizí 

(reportáž  slovenské  televize  Markíza),  rozhlasem  (Rádio  Petrov)  a  tištěnými  médii 

(Metropolitan,  zpravodaje městských částí),  příměstský tábor  pro děti,  účast  pedagogů na 

letní škole pro pedagogy lesních mateřských škol a přednášky pro studenty pedagogiky na 

Masarykově univerzitě v Brně o lesních mateřských školách. Projekt byl vyhodnocen jako 

úspěšný.

V současné době se Sýkorka prezentuje veřejnosti zejména na Internetu svými webovými 

stránkami,  profilem na  stránkách Asociace  lesních  mateřských škol  v ČR a  na  některých 

portálech pro rodiče (např. www.namaterskevbrne.cz). Občanské sdružení EPSÍK prezentuje 

aktuální  dění  v Sýkorce  také  na  sociální  síti  Facebook.  Širší  okruh příznivců Sýkorky je 

pravidelně seznamován s aktualitami e-mailovou rozesílkou. 

Výhled do roku 2013

V roce  2013  se  chceme  zaměřit  na  další  vylepšování  činnosti  pedagogického  týmu, 

evaluaci pedagogické práce, efektivitě komunikace s rodiči, spolupráci s asistenty, rozvinutí 

projektu předškolní přípravy (ve školním roce 2013/2014 bude v Sýkorce 22 předškoláků). 

Dalším cílem je realizace projektu Přírodní hřiště Sýkorky a pocitová stezka v lese.
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Výsledky hospodaření Dětského lesního klubu Sýkorka v roce 2012 

Převzato podle Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2012. Uvedené částky jsou v tisících Kč. 

Činnost hlavní
Činnost 

hospodářská
I Spotřebované nákupy celkem 20,50 x

Spotřeba materiálů 14,50 x
Spotřeba energie 6,00 x

II Služby celkem 143,26 x
Opravy a udržování 7,95 8,62
Ostatní služby 135,31 x

III Osobní náklady celkem 695,51 x
Mzdové náklady 559,97 x
Zákonné sociální pojištění 135,54 x

VI
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprávněných 
položek celkem

14,23 x

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14,23 x
VII Poskytnuté příspěvky celkem 2,40 x

Poskytnuté členské příspěvky 2,40 x
Náklady celkem 875,9 8,62

I Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 106,19 x
Tržby z prodeje služeb 106,19 x

IV Ostatní výnosy celkem 0,08 x
Úroky 0,08 x
Jiné ostatní výnosy x 39,62

VI Přijaté příspěvky celkem 804,51 x
Přijaté příspěvky dary 7,00 x
Přijaté členské příspěvky 797,51 x

VII Provozní dotace celkem 8,00 x
Provozní dotace 8,00 x
Výnosy celkem 918,78 39,62
Výsledek hospodaření před zdaněním 42,88 31,00
Výsledek hospodaření po zdanění 42,88 31,00

Děkujeme našim dárcům a příznivcům:

Allianz pojišťovna - pomoc při stanovování podmínek našich pojistných smluv, vstřícné 

podmínky smluv 

Divadlo Bolka Polívky – výtěžek z představení Ladislava Duška Pátá dohoda - dar 

30.000 Kč

Nadaci Veronica - projekt „Dětský lesní klub Sýkorka se seznamuje s veřejností“ -  8.000 Kč

rodině Langáškových - dar 5.000,-Kč

a všem dalším rodičům, kteří svojí dobrovolnou činností, pomocí, věcnými dary a mentální 

podporou jsou naší velkou oporou.
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Zaměstnanci občanského sdružení EPSÍK v roce 2012 

Mgr. Šárka Nekudová - předsedkyně o. s. EPSÍK, zakladatelka DLK Sýkorka, manažerka

Bc. Veronika Ester Kovárová – hlavní pedagog 

MVDr. Barbora Bártová – pedagožka 

Mgr. Táňa Pospíšilová – pedagožka 

Mgr. et Mgr. Petra Marinová – pedagožka

Mgr. Lenka Kristková – asistentka pedagogů

Mgr. Jaroslav Mikoška – asistent pedagogů

Dis.Mgr.Táňa Vrtíková CSc. - asistentka pedagogů

Bc. David Dudek - pedagog

Mgr.Vendula Soběslavská - asistentka pedagogů, supervize pedagogů

Ing. Věra Tomanová – ekonomka 

Mgr. Barbora Pelánková PhD. - web, PR, fundraising

Tereza Kulhánková - koordinace stravování, pedagog, provozní asistentka

Mgr. Vladimíra Mašindová – web, PR, fundraising

Kontakty 

Mgr. Šárka Nekudová, předsedkyně o. s. EPSÍK 734 440 600 sarka.nekudova@eps.cz

MVDr. Barbora Bártová, koordinace docházky 734 440 605 sykorka@eps.cz

Bc. Ester Kovářová, hlavní pedagožka 734 579 415 sykorka@eps.cz

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

Barbora Pelánková, web, PR, fundraising 608 242 513 barbora@ecb.cz

Dětský lesní klub Sýkorka, Mokrá Hora 77, 621 00 Brno-Mokrá Hora, 

www.skolka.eps.cz 

Zakladatel občanského sdružení EPSÍK: 

Ekologický právní servis, o.s. (nyní Frank Bold), Údolní 33, 602 00 Brno, www.eps.cz 

Adresa pro zasílání korespondence: 

EPSÍK o.s. , Rysova 523/2, 621 00 Brno 

IČO: 22893512 

Číslo úctu: 2400137996 / 2010 
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