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

nevládní a neziskové občanské sdružení. Zřizovatelem EPSÍKu je občanské sdružení 

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

součástí konsorcia Frank Bold. 

 

Cíle zapsaného spolku Frank Bold Kids 
Spolek Frank Bold Kids svou činností usiluje 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. 

 

Spolek systematicky usiluje o šíření myšlenky předškolního vzdělávání v lesních mateřských 

školách spolu se začleněním lesních mateřských škol do vzdělávacího systému ČR jako 

plnohodnotné varianty předškolní výchovy dětí.  

 

Účetní závěrka 2015 spolku Frank Bold Kids 
K výroční zprávě jsou doloženy tyto dokumenty: 

- Rozvaha za rok 2015 

- Výkaz zisků a ztrát za rok 2015 

- Příloha účetní závěrky za rok 2015 
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Lesní mateřská školka Sýkorka  
Lesní mateřská školka Sýkorka vznikla z potřeby rodičů dopřát svým dětem alternativu ke 

klasickému předškolnímu vzdělávání. Základním rysem školky je důraz na pobyt dítěte venku 

v blízkosti volné přírody, dále učení dětí vlastní zkušeností v kontaktu s přírodou a 

zapojování rodičů do života školky. Inspirace pramenila od lesních mateřských škol 

fungujících v zahraničí (Německo, Rakousko a skandinávské země).  

 

V roce 2015 fungovala Sýkorka jako lesní mateřská školka s celodenním provozem v pracovní 

týden od 8.00 do 16.30 hodin. Denní kapacita je 16 dětí, kterým se věnují vždy dva 

pedagogové.  

 

Dále školka nabízí účast na letních příměstských táborech. V roce 2015 proběhly čtyři 

táborové turnusy. Je také členem Asociace lesních mateřských školek (www.lesnims.cz) a 

naplňuje standardy kvality lesních mateřských školek. 

 

 

Obrázek č. 1: Velikonoce v Lesní mateřské školce Sýkorce 
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Zázemí školky 
Sýkorka se nachází na prostorné zahradě s protékajícím potůčkem v 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 venkovní zdi chatky je šatna sloužící dětem k přezutí, převlečení a 

odložení batůžku se svačinou.  

 

Chatka je propojená zastřešeným dřevěným pódiem s maringotkou, ve které probíhá 

odpolední tvořivý program při nepříznivém počasí a předškolní příprava starších dětí. Je zde 

uloženo náhradní dětské oblečení, obuv, pomůcky a spacáky. Maringotka je rovněž 

vytápěná kamny na dřevo.  

 

V části zahrady se vzrostlými stromy jsou vybudovány nízké lanové překážky pro děti. 

 

Pedagogická koncepce, program a přístup k dětem 
Pedagogická koncepce Lesní mateřské školky Sýkorka byla vypracována k 7. březnu 2011 a 

průběžně se aktualizuje. Poslední aktualizace proběhla v únoru 2013. Koncepce je vytvořena 

na základě podkladů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který 

vychází z požadavků ukotvených v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR. Je dostupná 

ke stažení na webových stránkách školky v sekci Dokumenty na uvedeném odkazu 

www.sykorka.frankbold.org/dokumenty-sykorky/.  

 

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 děti učí naslouchat a respektovat názor druhého. Děti 

se za podpory pedagoga učí důstojně zvládat konfliktní situace. Pedagog je průvodcem 

dítěte na jeho cestě za poznáním v předškolních letech. 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. 

 

Programová náplň je inspirována Waldorfskou pedagogikou a vychází zejména z koloběhu 

života v přírodě. Témata, která jsou dětem přibližována, 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.   
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Děti jsou zapojovány do opravdových prací a péče o pozemek, rostliny a zvířata. Na zahradě 

jsou záhonky, kde se děti starají o zeleninu a bylinky a učí se, jak rostliny využít.  

 

Denní program 

08:00 - 09:00 předávání dětí pedagogům, volná hra na zahradě 

09:00 - 09:15 ranní kruh - probuzení, přivítání, uvedení do tématu dne 

09:15 - 10:00 pohybové hry zaměřené na psychomotorický rozvoj a práce  

10:00 - 10:30 osobní hygiena, svačinka 

10:45 - 12:10 pobyt v lese s environmentálním programem  

12:15 - 12:30 návrat z lesa, polední kruh, společná reflexe dopoledne, zpívání  

12:30 - 13:00 hygiena, předobědový rituál, společný oběd 

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

13:15 - 14:15 polední klid, četba pohádek, předškolní příprava pro předškoláky 

14:15 - 14:45 odpolední svačinka 

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

16:00 - 16:30  předávání dětí rodičům, odchod domů 

 

Kroužky 

V roce 2015 probíhaly v Sýkorce tyto zájmové kroužky: 

- Výtvarně-rukodělný kroužek 

- Hudební kroužek 

- Dramatický kroužek 

- Předškolácký kroužek 

Kroužky jsou vedeny pedagogy nebo asistenty pedagogů. 

 

Výlety za poznáním a kulturou 

Děti během roku navštěvují muzea, divadla nebo chodí na delší výletem. Na místa v blízkosti 

školky (les, ovocný sad, rybník) chodí pěšky, do vzdálenějších lokalit se dopravují městskou 

hromadnou dopravou. 
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Slavnosti 

Každoročně se ve školce pořádají lidové slavnosti. Děti si tak ukotvují vnímání českých tradic 

a jejich význam. V rámci dopoledního programu děti ve školce prožívají menší slavnosti 

(např. Pálení čarodějnic, Otevírání studánek, Svatomichalská slavnost, Tříkrálová slavnost) a 

několikrát ročně se uspořádají větší oslavy, kterých se účastní i rodiny dětí ze školky 

(Dožínková slavnost, Sv. Martin, Mikuláš, Masopust, Morana, Svatojánská slavnost, 

Vyprovázení předškoláků).  

 

Předškolní příprava 

Pro související činnosti se využívají Montessori pomůcky, hry a pracovní listy. Pro rozvoj 

předmatematických dovedností je využita koncepce prof. Hejného a jeho cvičebnice 

matematiky pro první ročník ZŠ. 

 

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.  

 

Na jaře 2015 předškolní přípravu doplňoval předškolácký kroužek, který probíhal jednou za 

dva týdny. Program koordinovala Veronika Ester Schindlerová. Témata kroužku se 

pravidelně střídala: výtvarný, přírodovědný, sportovní a kulturní. Rodiče zorganizovali pro 

předškoláky i několik výletů. 

 

Stravování 
Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Stravování se skládá z dopolední svačiny, obědu a odpolední svačiny. Děti mají celý den k 

dispozici pitnou vodu, přičemž pedagog vždy dohlíží na pitný režim. 

Dopolední svačinu připravují rodiče dětem do krabičky a lahev na pití do batůžků. Svačina 

probíhá zpravidla mimo zázemí v terénu (lese). Oběd a odpolední svačina se dováží v 

nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených. Výdej stravy 

zajišťuje dovozce za dodržování zásad osobní hygieny, s platným potravinářským průkazem. 

Oběd i svačina se servíruje v chatě či na zastřešené pergole. 
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Spolupráce s rodiči 
Rodiče jsou nedílnou součástí Sýkorky a podílí se na mnoha společných projektech 

i zajišťování chodu školky. Aktivně se podílí na péči o zázemí školky nebo vypomůžou s 

nárazovou prací na pozemku. Dále rodiče pomáhají s organizací společných slavností či 

nabídnou spoluorganizaci výletu nebo zpestření denního programu zajímavou činností.  

 

Vždy maximálně po dvou měsících se konají rodičovské schůzky, kde jsou rodiče informování 

o aktuálním dění ve školce a jejích dalších plánech. Zároveň mají možnost navrhnout 

k projednání jakýkoliv podnět.  

 

Ve školce funguje 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. 

 

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 2015 došlo k navýšení 

členských příspěvků, aby byly pokryty zvýšené personální náklady spojené zejména s 

poskytnutím pracovních smluv a mírným navýšením platů pedagogů. 

 

Dalším zdrojem financování jsou granty. V roce 2015 činnost školky podpořil Jihomoravský 

Kraj v rámci projektu „Propojujeme svět rodiny a lesní mateřské školky“ částkou 20 000,- Kč. 

Tato částka byla použita jako příspěvek na mzdy pracovníků lesní školky, kteří pracují na 

částečný úvazek a kombinují tak rodinný a pracovní život. Zároveň školka obdržela podporu 

od Magistrátu města Brna v celkové výši 13 000,- Kč. Odbor životního prostředí přispěl na 

pořízení pomůcek pro pozorování a zkoumání přírody. Dotaci Odboru Mládeže, tělovýchovy 

a volného času školka využila na pokrytí části nákladů spojených s nájmem pozemku.  

 

Činnosti školky také podpořila Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora částkou 6 000,- 

Kč, která byla využita na organizaci letních příměstských táborů s logopedickou péčí. Dotace 

tak pokryla část nákladů na materiál a pedagogické pomůcky na táborové aktivity a zároveň 

díky ní mohla být zrealizováno oborné logopedické poradenství přímo na táboře. 
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Měsíční členský příspěvek  

Rodič zaplatí zřizovateli členský příspěvek, který umožní docházku dítěte do Sýkorky, vždy za 

dva kalendářní měsíce docházky předem. Příspěvek se hradí převodem, a to nejpozději do 

15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte.  

 

Na každé zapsané dítě připadá následující měsíční příspěvek hrazený na účet spolku Frank 

Bold Kids: 

- docházka 1 den v týdnu činí 1 440,- Kč 

- docházka 2 dny v týdnu činí 2 880,- Kč 

- docházka 3 dny v týdnu činí 4 080,- Kč 

- docházka 4 dny v týdnu činí 4 960,- Kč 

- docházka 5 dní v týdnu činí 5 600,- 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 na webové stránce nebo e-mailovou 

rozesílkou. Školka se pravidelně účastní celobrněnských akcí a kampaní (Konference 

aktivního rodičovství, Den Země, Brněnské Dny pro zdraví). 

 

Výhled do roku 2016 
V příštím roce se školka opět zaměří na doplňující vzdělávání pedagogického týmu, 

fundraising a vytvoření finanční rezervy pro nutné opravy a úpravy na pozemku. Bude se 

také již tradičně účastnit Konference Aktivní rodičovství a Brněnských Dnů pro zdraví.  

 

Zaměstnanci Lesní mateřské školky Sýkorka 
 

Vedení  

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

Mgr.Vendula Soběslavská, supervize pedagogů 

Mgr. Barbara Strobachová, koordinace pedagogů 
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Ing. Věra Tomanová, ekonomka  

Eva Tichomirovová, PR asistentka  

MVDr. Barbora Bártová, koordinace docházky 

Mgr. Marek Boček, fundraising 

 

Pedagogové  

MVDr. Barbora Bártová   

Mgr. Táňa Pospíšilová 

Hana Černá  

Táňa Vrtíková 

Jan Kyncl  

Karolína Neužilová 

Mgr. Radka Poláková 

Tereza Krčálová  

Markéta Bártová 

 Veronika Ester Schindlerová (mateřská dovolená) 

 

Provoz 

Filip Schindler 

 

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

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

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

Eva Tichomirovová, PR asistentka - evaticho@seznam.cz 

Mgr. Marek Boček, fundraising - m-bocek@seznam.cz 
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Lesní mateřská školka Sýkorka, Mokrá Hora 77, 621 00 Brno-Mokrá Hora 

www.sykorka.frankbold.org  

https://www.facebook.com/skolkasykorka 

 

Zakladatel spolku 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 


