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Cíle zapsaného spolku Frank Bold Kids

Spolek  Frank  Bold  Kids  byl  založen  v  dubnu  2011  jako  občanské  sdružení  EPSÍK, 

dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení. Zřizovatelem EPSÍKu je bylo občanské 

sdružení  Ekologický Právní  Servis,  nyní  Frank Bold,  (www.frankbold.org).  Spolek Frank 

Bold Kids je součástí konsorcia Frank Bold.

Spolek Frank Bold Kids 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 spolku je provoz Lesní mateřské školky Sýkorka. 

Další aktivitou spolku je šíření know-how o předškolním vzdělávání v Lesních mateřských 

školkách  formou  přednášek,  účasti  na  konferencích  a  účastní  na  politických  jednáních 

souvisejících se začleněním lesních mateřských školek do vzdělávacího systému ČR, jako 

plnohodnotné  varianty  předškolní  výchovy  dětí.  V Sýkorce  pravidelně  probíhají  stáže 

studentů z environmentálně zaměřených oborů a návštěvní dny pro veřejnost. Širší veřejnosti 

nabízíme účast na letních příměstských táborech. Lesní mateřská školka Sýkorka je členem 

Asociace Lesních mateřských školek (www.lesnims.cz) a naplňuje standardy kvality lesních 

MŠ (http://lesnims.cz/standardy-kvality-lms_).
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Lesní mateřská školka Sýkorka 

Lesní mateřská školka Sýkorka vznikla 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 

života školky, sdílení radosti dítěte s rodičem. Inspirovala nás myšlenka lesních mateřských 

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

zemích). 

V roce 2014 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 je byl čtyřčlenný, ve složení: Bc. Ester Kovářová, MVDr. Barbora Bártová, 

Mgr. Táňa Pospíšilová a Bc. Matěj Ferda. Matěje Ferdu na konci školního roku 2013/2014 

vystřídali na pozici pedagoga Tereza Krčálová (2 dny) a Jan Kyncl (1 den). Pedagogové mají 

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

O  letních  prázdninách  v roce  2014  se  uskutečnily  čtyři  týdenní  turnusy  letního 

příměstského tábora. Navíc byl v Sýkorce nabízen Logopedický příměstský tábor (spolupráce 

s logopedickým centrem Lacerta) a pozemek Sýkorky byl zapůjčen na jeden týden spolku 

Medlánci, taktéž pro účely letního příměstského tábora.

Zázemí Lesní mateřské školky 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. 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 a předškolní příprava, kdy starší děti mají samostatný program v době 

odpoledního odpočinku mladších dětí v chatě. Je zde také uloženo náhradní dětské oblečení, 

obuv, pomůcky a spacáky. Maringotka je rovněž vytápěná kamny na dřevo. 
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V rámci společného projektu „Přírodní dědictví Brněnska – hrou k poznání“ s Centrem 

environmentálních projektů přibyly během roku 2013 na pozemku Sýkorky nové prvky a to 

zejména zastřešené dřevěné pódium propojující chatku a maringotku, přístřešek pro nářadí, 

pocitová stezka, dřevěná skrýš v zadní části zahrady a prolézací podzemní tunel. Z projektu 

bylo financováno i doplnění dřevin v zahradě (ovocné stromy a keře) a založení květinových 

záhonů v lemu zahrady. 

Herní  a  odpočinkové  prvky  se  v  rámci  tohoto  projektu  postavili  i  v  lese,  v  místech 

pravidelně navštěvovaných dětmi. Vznikl tak dřevěný přístřešek a pocitová stezka v lese se 

stanovišti, kterou využívají nejen děti ze Sýkorky, ale i jiní návštěvníci lesa. 

Na  podzim  2014  přibyly  nové  nízké  lanové  překážky  pro  děti,  jejichž  výstavbu 

zrealizovali rodiče Petr Doseděl a Pavel Vrtík. 
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Pedagogická koncepce, přístup k dětem a program

Pedagogická koncepce Lesní mateřské školky 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 Sýkorky 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. Pedagog se stává  iniciačním a motivačním prvkem ve 

skupině,  nikoliv tím, že by úkoloval, ale tím, že utváří  vhodné prostředí a nabízí  vhodné 

činnosti.  Jeho cílem je probouzet aktivní zájem dětí a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat 

a pozorovat. 

V rámci bloku „cesta dřeva“ si děti vyzkoušely pokácet a rozřezat či rozštípat na polínka suchý strom

Hra na rybičky a rybáře a pozorování života na dřevě naplaveném v potoce, s pedagogem Davidem Dudkem
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Děti sledují loutkové divadlo pedagožky Táni Pospíšilové, která připravuje každý týden nový příběh jako motivaci k aktuálnímu tématu

Programová náplň je inspirována Waldorfskou pedagogikou a vychází zejména z koloběhu 

života  v  přírodě.  Témata,  která  dětem přibližujeme,  se  odvíjejí  podle  aktuálního  ročního 

období a inspirují se lidovými tradicemi a přírodními procesy. Prožívání jednotlivých témat je 

ukotveno ve všech prvcích programu – hlavní dopolední program, odpolední odpočinková 

četba, tvořivé aktivity a slavnosti.  

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

zahradě jsou dětské záhonky, kde se děti starají o plodiny: hrášek, mrkev a rajčata. Pěstují 

bylinky a učí se, ze kterých si  můžou uvařit  čaj.  Pomáhají  při hrabání posekané trávy či 

spadaného listí, při přípravě dřeva na zimu. Při pravidelné práci se dřevem vede děti pedagog 

Honza Kyncl. 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  zoo  koutek  s králíkem  a  morčaty,  o  která  se  děti  společně 

s pedagožkou Barborou Bártovou starají. 
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Kroužky

Kroužky na Sýkorce zajišťují rodiče nebo asistenti pedagogů. V roce 2014 byly kroužky 

čtyři:  výtvarně-rukodělný,  hudební,  dramatický  a  klub  předškoláků  (probíhal  do  konce 

školního  roku  2013/2014).  Program  kroužků  není  samoúčelný,  ale  zapadá  do  celkové 

koncepce a rozvíjí hlavní téma dopoledního programu a ročního období (např. období před 

Martinskou slavností  -výtvarný kroužek vyrábění lampiónů do svatomartinského průvodu, 

hudení kroužek písničky o svatém Martinovi, dramatický kroužek – dramatizace příběhu sv. 

Martina).  Výtvarně-rukodělný  kroužek vede  Eva  Kratochvílová.  Děti  se  v něm  věnují 

hlavně výtvarným činnostem a tvoření z přírodních materiálů. 

Hudební kroužek vedla na jaře 2014 herečka a hudebnice Jana Stefanka. Od podzimu 

2014 vede hudební kroužek Marie Jedličková a je zaměřen na rozvoj hudebního a rytmického 

cítění, říkanky, zpívání a hru na jednoduché rytmické nástroje.  Dramatický kroužek vede 

Táňa Vrtíková.  Náplní  dramatického kroužku je  zejména dramatizace pohádek a příběhů. 

Předškolácký kroužek s různorodými tématy (výtvarné, přírodovědné, sportovní, kulturní) 

zajišťovali rodiče pod vedením Kateřiny Bukovjanové. 

7



Denní program dětí v Sýkorce

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

9:00 – 9:15 ranní  kruh –  probuzení  a  přivítání,  vzájemné seznámení,  uvedení  do  

tématu 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 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 básnička, 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 odpolední svačinka

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

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

Výlety za poznáním a kulturou

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

Sýkorky.  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. V roce 2014 měli děti možnost zažít například lesní odpoledne 

s lanovými překážkami,  exkurzi do dílny na výrobu dřevěných dětských prolézaček „8D“ 

a divadelní představení Divadla V Kufru „Co andělé zvěstovali“. 
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Slavnosti

Ve  způsobu  slavení  slavností  došlo  k  malé  změně.  Byly  rozděleny  na  malé,  interní 

slavnosti,  které  děti  prožívají  v  rámci  dopoledního  programu  (např.  Pálení  čarodějnic, 

Otevírání studánek,  Svatomichalská slavnost,  Tříkrálová slavnost)  a na velké slavnosti  za 

účasti  rodičů  a  sourozenců,  které  probíhají  několikrát  do  roka  (Dožínková  slavnost,  Sv. 

Martin, Mikuláš, Masopust, Morana, Svatojánská slavnost, Vyprovázení předškoláků). V roce 

2014 byla obzvlášť povedená Masopustní veselice, která byla spojena s oslavou výročí tří let 

od  vzniku  Sýkorky.  Před  prázdninami  se  uskutečnila  velká  rozlučková  slavnost 

s předškoláky, kterých odcházelo 22. 

Svatojánská slavnost. Děti se vydávají na cestu za kouzelnými bylinkami, ze kterých si vlastnoručně uvaří čaj. Společná hostina a přespání  

na zahradě Sýkorky je již u této slavnosti tradicí. 
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Předškolní příprava

Ve školním roce  2013/2014  bylo  v  Sýkorce  22  předškoláků.  Vzhledem k  aktuálnosti 

tématu jsme v pedagogické koncepci toto téma více rozpracovali. Starší děti v Sýkorce mají 

výjimečné postavení  v  tom,  že  jsou  více  vedeny k  odpovědnosti  a  spolupráci.  Dostávají 

speciální  úkoly  –  například  pomáhají  s  přípravou  svačiny,  nalévají  ostatním  dětem čaje, 

pomáhají  mladším dětem ve všem, co je potřeba zvládnout,  v rámci společných her jsou 

postaveny před složitější výzvy, než mladší děti. 

Rozvoji  jemné  motoriky  a  předmatematických  schopností  u  dětí  se  věnuje  především 

pedagožka Ester Kovářová v rámci bloků „předškolní přípravy“. Tyto bloky probíhají 1-2 x 

týdně (podle aktuálního počtu předškoláků a rozložení jejich docházky) v délce 45 minut, 

v době, kdy mladší děti spí. Předškolní příprava probíhá za příznivého počasí na zastřešené 

verandě,  jinak  v  maringotce.  Děti  se  pod  vedením Ester  věnují  rozvoji  jemné  motoriky, 

grafomotoriky, správnému úchopu tužky, rozvoji prostorové a pravolevé orientace, seznamují 

se s písmenky, čísly a počítáním. Pro tyto činnosti se využívají různé Montessori pomůcky, 

hry a pracovní listy.  Pro rozvoj předmatematických dovedností  využíváme koncepci prof. 

Hejného a jeho cvičebnici matematiky pro první ročník ZŠ. 

Předškoní příprava pod vedením Ester Kovářové. Nácvik prostorové orientace a přematematických dovedností. Co je před, co je za, co je 

vpravo, co je vlevo? Kolik kostek zmizelo v krabici?

Na jaře 2014 předškolní přípravu doplňoval předškolácký kroužek, který probíhal jednou 

za dva týdny. Program zajišťovali rodiče předškoláků a koordinaci Kateřina Bukovjanová. 

Témata kroužku se pravidelně střídala: výtvarný, přírodovědný, sportovní a kulturní. Rodiče 

zorganizovali pro předškoláky i několik výletů. Kroužek byl velmi úspěšný a oblíbený. Na 

podzim 2014 již ale z kapacitních důvodů nepokračoval, protože skupinka předškoláků na 

Sýkorce se zmenšila na šest dětí. 
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    Slavnostní rozlučka s předškoláky. Všichni čekají shromážděni na louce, po jednom probíhají špalířem za potlesku rodičů, potkají lesního  

muže, který jim udělí titul „Přítel lesa“ a každý dostane knížečku „Výstup na horu“ od E. T. Setona, album s fotkami ze Sýkorky a svého  

vlastního skřítka. Předškoláci zůstávají přes noc v Sýkorce a přespávají pod širým nebem. 

Další vzdělávání pedagogů

V roce  2014  pedagožka  Táňa  Pospíšilová  absolvovala  komplexní  kurz  první  pomoci 

dětem a pedagožka Barbora Bártová nastoupila akreditovaný kurz „Průvodce dětí světem“, 

jehož  pořadatelem  je  Asociace  lesních  mateřských  škol  v  rámci projektu  Předškolní 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Skládá se z dvanácti lektorovaných třídenních bloků 

vedených v různých krajích ČR a je doplněn dvěma mezinárodními konferencemi v 

Praze,  čtyřdenní  exkurzí  po  berlínských  lesních  školkách,  dvěma  hospitacemi  v 
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zapojených školkách a mentorskou podporou každého účastníka.  Smyslem programu je 

posílit kompetence pedagogů v roli průvodců dětí přírodou a světem. Program je zaměřen 

na  prohloubení  konceptu  udržitelného  rozvoje  v  praxi  pedagogů,  kteří  předškoláky 

vychovávají a vzdělávají v kontaktu s přírodou.

Stravování

Obědy a svačiny zajišťují na Sýkorce rodiče. Spolek Frank Bold Kids se na stravování 

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

vybavená kuchyň. Celkově se na stravování podílejí 3-4 lidé, kteří mají rozdělené všechny 

potřebné úkoly (nákup potravin,  příprava jídla,  evidence plateb za obědy).  Cena za oběd 

a odpolední  svačinu  je  50  Kč na  dítě  a  den.  Stravné  se  hradí  v  hotovosti  zpětně,  podle 

skutečné  docházky  dítěte.  Jídelníček  je  co  nejpestřejší  s důrazem  na  zásady  zdravého 

stravování. Dvakrát týdně obsahuje masité jídlo. Potraviny se nakupují v co největší míře od 

lokálních producentů a pokud možno v bio-kvalitě.  

Spolupráce s rodiči

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

i zajišťování  chodu  školky.  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. 

Komunikaci  s rodiči  zajišťuje  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. 

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

o aktuálním dění ve školce a mají možnost navrhnout k projednání jakýkoliv podnět. 

Rodiče, kteří potřebují něco konzultovat v mezidobí mezi schůzkami, mají od září 2014 

nově možnost potkat se osobně s ředitelkou školky Šárkou Nezhybovou každé úterý od 15 do 

16  hodin  v  Sýkorce.  Konzultace  k  vývoji  dětí  poskytuje  pedagožka  Táňa  Pospíšilová 

pravidelně po individuální domluvě s rodiči. 
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Na podzim 2014 jsme zavedli elektronický systém náhrad a omluv. Je možné kdykoliv své 

dítě omluvit z docházky a zároveň mít hned přehled o možných termínech náhrad, na které se 

lze přihlásit.

Evaluace Sýkorky rodiči

V červnu  2014  opustilo  Sýkorku  22  předškoláčků.  Mnozí  z  nich  byli  v  Sýkorce  od 

začátku. Proto jsme se na jaře rozhodli oslovit rodiče a požádat je o vyplnění dotazníku, ve 

kterém by zhodnotili činnost Sýkorky za uplynulé tři roky. Použili jsme následující dotazy: 

Co se povedlo nejvíce?

Co se povedlo nejméně?

Co funguje?

Co zklamalo?

Co vás překvapilo?

Co vám chybí?

Co pro vás a vaše dítě byl nejsilnější/nejlepší moment ve školce?

Co pro vás a vaše dítě byl nejnepříjemnější moment ve školce?

S jakou zkušeností a jakými pocity odchází vaše dítě na prázdniny?

Co byl váš důvod proč dát dítě do Sýkorky? Naplnilo se toto očekávání?

Kolik úrazů mělo vaše dítě za celou dobu pobytu ve školce?

Jedna věc, která by neměla být zapomenuta a chtěli byste nám ji připomenout?

Co se musí zcela jistě změnit do budoucna?

Vaše doporučení k práci s dětmi, přístupu a komunikace

Vaše návrhy na spolupráci mezi vedením školky, pedagogy a rodiči

Vaše návrhy týkající se řízení školky

Cokoliv dalšího, co považujete za důležité sdělit

Dotazník  vyplnilo  deset  rodin.  Celkové  hodnocení  Sýkorky  bylo  velmi  pozitivní. 

Doporučení do budoucna se týkali hlavně dodržování pravidel ve školce mezi dětmi a větší 

využití  potenciálu  společných  slavností.  Rodiče  taktéž  chtěli  mít  možnost  pružněji  se 

domlouvat  na náhradu po omluveném dni,  což  jsme umožnili  zavedením online systému 

omluv a náhrad od září 2014. Z dotazníku taktéž vyplynula nízká úrazovost v Sýkorce (tři 

úrazy za tři roky fungování). Možnost zhodnocení provozu školky jsme se rozhodli nabízet 

rodičům pokaždé na konci školního roku.
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Členské příspěvky a finance

Činnost  Sýkorky je  plně hrazena z členských poplatků členů spolku Frank Bold Kids. 

Rodiče, kteří mají zájem o docházku dítěte do Sýkorky a další aktivity nabízené spolkem, 

zaplatí  členský příspěvek spolku Frank Bold Kids.  Příspěvek je  splatný v dvouměsíčních 

intervalech. Výše příspěvku závisí na počtu dní docházky dítěte do Sýkorky. Od září 2014 

došlo k navýšení členských příspěvků, aby byly pokryty zvýšené personální náklady spojené 

zejména  s  poskytnutím  pracovních  smluv  (místo  dohod  o  provedení  práce)  a  mírným 

navýšením platů pedagogů.

Roční členský příspěvek 

docházka 2 dny v týdnu 34 560 Kč

docházka 3 dny v týdnu 48 960 Kč

docházka 5 dní v týdnu 67 200 Kč

Dalším zdrojem financování jsou granty. V roce 2014 naši činnost podpořil Jihomoravský 

Kraj v rámci projektu „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO v roce 2014“ částkou 

20 000 Kč.  Zároveň jsme podávali  dvě grantové žádost  na Magistrát  města  Brna (odbor 

Životního prostředí, odbor Mládeže, tělovýchovy a volného času) a taktéž žádost o grant na 

Městskou část Brno Řečkovice-Mokrá Hora. Vyhodnocení žádostí bude známo na jaře 2015. 

Posledním ze zdrojů příjmů byly pronájmy zahrady a prostor  Sýkorky jiným spolkům 

a soukromým osobám. Za rok 2014 pronájmy přinesly do rozpočtu celkem 7200 Kč. 

Komunikace s veřejností a prezentace školky

V současné době se Sýkorka prezentuje veřejnosti zejména svými webovými stránkami, 

prezentací  na  Facebooku,  profilem  na  stránkách  Asociace  lesních  mateřských  škol  a  na 

některých  portálech  pro  rodiče  (např.  www.namaterskevbrne.cz).  Širší  okruh  příznivců 

Sýkorky  je  pravidelně  seznamován  s aktualitami  e-mailovou  rozesílkou.  Účastníme  se 

celobrněnských  akcí  a  kampaní.  Sýkorka  se  prezentovala  na  Konferenci  aktivního 

rodičovství, podílela se na organizaci Brněnského dne Země na hradě Veveří a zapojila se do 

Brněnských Dnů pro zdraví zorganizováním týdne otevřených dveří. 
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Změna organizační struktury spolku Frank Bold Kids

Od  rodičů  vzešel  podnět  na  větší  zapojení  do  rozhodování  o  koncepčních  věcech 

v Sýkorce. Proto došlo k úpravě stanov (30. dubna 2014) a struktura vedení Sýkorky je nyní 

následující: 

Nejvyšším a statutárním orgánem zůstává tříčlenná Výkonná rada ve stálém složení Šárka 

Nezhybová, Pavel Franc a Stanislav Kutáček. Výkonná rada ve svých rozhodnutích vždy 

zohledňuje  návrhy,  podněty  a  připomínky poradního orgánu,  kterým je  Rodičovská  rada. 

Rodičovská rada je poradním a konzultačním orgánem spolku a má tři členy. Dva členové 

jsou voleni  na jeden rok členskou schůzí spolku (rodiči)  a třetím členem je předsedkyně 

Výkonné rady,  Šárka Nezhybová. Do rodičovské rady byly zvoleny Vendula Soběslavská 

a Eva Kratochvílová. 

Výhled do roku 2015

V roce  2015  se  chceme  zaměřit  na  další  vylepšování  činnosti  pedagogického  týmu, 

nastavení  pravidelné  evaluace  pedagogické  práce  a  dětí,  fundraisingu,  materiálnímu 

dovybavení  školky a  vytvoření  finanční  rezervy pro  nutné  opravy a úpravy na  pozemku 

(nový plot, studna atd). Také plánujeme větší zapojení Sýkorky do kulturního dění v městské 

části  Brno Mokrá Hora a Řečkovice,  případně navázání partnerství  s  některou kamennou 

mateřskou školou. 

Během  roku  2014  byla  činnost  lesních  školek  ohrožena  přijetím  Zákona  o  dětských 

skupinách,  který  zaváděl  povinnou registraci  všech dětských skupin  a  z  toho vyplývající 

materiální a hygienické požadavky, které jdou přímo proti smyslu lesních školek a není reálné 

je pro lesní školky naplnit. Asociace lesních MŠ vyvinula velké úsilí přijetí zákona zvrátit 

(petice, prezentace v médiích, získání podpory známých osobností), nicméně zákon byl přijat. 

V současné době se Asociace snaží dosáhnout přijetí  novely zákona, která by obsahovala 

registraci lesních mateřských školek na dobrovolné bázi. Sýkorka se zapojuje do všech akcí 

na podporu lesních mateřských školek a spolupracuje na společném cílu – ukotvení lesních 

mateřských školek ve vzdělávacím systému ČR jako plnohodnotné varianty v předškolním 

vzdělávání. 
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Výsledky hospodaření Lesní mateřské školky Sýkorka v roce 2014 

Převzato podle Výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2014. Uvedené částky jsou v Kč. 

Náklady počáteční stav obrat koncový stav

spotřeba materiálu 0,00 16 348,00 16 348,00

drobný materiál spotřební 0,00 13 822,00 13 822,00

pedagogické pomůcky 0,00 8 280,00 8 280,00

spotřeba energie 0,00 12 454,89 12 454,89

opravy a udržování 0,00 3 867,00 3 867,00

cestovné 0,00 8 816,00 8 816,00

náklady na reprezentaci 0,00 2 450,00 2 450,00

ostatní služby 0,00 20 359,00 20 359,00

nájemné 0,00 54 000,00 54 000,00

poštovné 0,00 156,00 156,00

provozní služby 0,00 26 400,00 26 400,00

telefony 0,00 13 778,46 13 778,46

ostatní služby-pojištění 0,00 4 338,00 4 338,00

školení pro zaměstnance 0,00 2 470,00 2 470,00

výukové programy pro děti 0,00 39,00 39,00

mzdové náklady 0,00 798 472,00 798 472,00

zákonné sociální pojištění 0,00 206 139,00 206 139,00

zákonné sociální náklady

-nemocenská 0,00 1 972,00 1 972,00

-penzijní pojištění 0,00 7 200,00 7 200,00

-lékařské prohlídky 0,00 1 050,00 1 050,00

daň silniční 0,00 150,00 150,00

ostatní daně a poplatky 0,00 306,00 306,00

jiné ostatní náklady 0,00 2 200,00 2 200,00

odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného 
majetku

0,00 4 063,00 4 063,00

odpisy DHM-DNN 0,00 5 171,00 5 171,00

poskytnuté členské příspěvky 0,00 2 400,00 2 400,00

1 216 701,35 1 216 701,35

Výnosy

tžby z prodeje služeb 0,00 3 530,00 3 530,00

tržby letní tábor 0,00 119 970,00 119 970,00

tržby služby-návštěvní den 0,00 6 520,00 6 520,00

jiné ostatní výnosy-
hospodářská činnost

0,00 6 000,00 6 000,00

přijaté příspěvky (dary) 0,00 96 000,00 96 000,00

přijaté členské příspěvky 
-2013/2014

0,00 542 318,00 542 318,00

-2014/2015 0,00 415 986,00 415 986,00

provozní dotace-ÚP 0,00 73 135,00 73 135,00

provozní dotace-JMK 0,00 20 000,00 20 000,00

1 283 459,00 1 283 459,00

Hospodářský výsledek 66 757,65 66 757,65
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Zaměstnanci spolku Frank Bold Kids v roce 2014

Vedení 

Mgr. Šárka Nezhybová – předsedkyně spolku Frank Bold Kids, ředitelka Sýkorky

Mgr.Vendula Soběslavská - supervize pedagogů (do června 2014)

Mgr. Barbora Strobachová – koordinace pedagogů

Ing. Věra Tomanová – ekonomka 

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

MVDr. Barbora Bártová – koordinace docházky, kontakt pro rodiče

Pedagogové 

Bc. Veronika Ester Kovárová 

MVDr. Barbora Bártová  

Mgr. Táňa Pospíšilová 

Jan Kyncl 

Bc. Tereza Krčálová 

Bc. Matěj Ferda (do června 2014)

Asistenti pedagogů, vedení kroužků

Dis. Mgr. Táňa Vrtíková CSc. – dramatický kroužek

Mgr. Marie Jedličková – hudební kroužek

Mgr. Eva Kratochvílová – výtvarný kroužek, koordinace stravování

Mgr. Jana Stefanka – hudební kroužek (do března 2014) 

Provoz

Bc. Veronika Ester Kovářová – koordinace brigád

Stravování – koordinace nákupu potravin a plateb za obědy

Karolína Neužilová

Eva Kratochvílová
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Kontakty 

Mgr. Šárka Nezhybová, předsedkyně spolku 734 440 600 sarka.nezhybova@frankbold.org

MVDr. Barbora Bártová, koordinace docházky 734 440 605 sykorka@frankbold.org

Bc. Ester Kovářová, pedagožka 734 579 415 sykorka@frankbold.org

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

Barbora Pelánková, web, PR, fundraising 608 242 513 bpelankova@gmail.com

Lesní mateřská školka Sýkorka, Mokrá Hora 77, 621 00 Brno-Mokrá Hora, 

www.skolka.eps.cz 

https://www.facebook.com/skolkasykorka

Zakladatel spolu Frank Bold Kids: 

Frank Bold, Údolní 33, 602 00 Brno, www.frankbold.org

Adresa pro zasílání korespondence: 

Frank Bold Kids z. s., Rysova 523/2, 621 00 Brno 

IČO: 22893512 

Číslo úctu: 2400137996 / 2010 

18


