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Výroční zpráva 2015 

 

Úvodní slovo  
Občanské sdružení Děti a stromy vzniklo v roce 2011 jako rodičovská iniciativa, jejíž cílem je 

zabezpečovat péči o předškolní děti inspirovanou lesními mateřskými školami, propagovat 

udržitelný způsob života a odpovědné chování člověka jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak ke 

společnosti jako takové.  

K tomuto účelu začalo občanské sdružení v září 2011 provozovat Dětský lesní klub Hájenka, který 

zajišťuje péči o předškolní děti převážně v přírodě pod širým nebem. Poskytuje prostor rodinám ke 

společnému setkávání, trávení volného času, vzdělávání a tvoření. Občanské sdružení se také snaží 

informovat širší veřejnost o partnerském způsobu komunikace nejen s dětmi v rámci pořádání kurzu 

Respektovat a být respektován.  

Občanské sdružení Děti a stromy je členskou organizací. Rodiče dětí navštěvující DLK Hájenka 

jsou členy občanského sdružení, jsou informováni o důležitých záležitostech týkající se chodu 

občanského sdružení, včetně finančních otázek, mají možnost chod sdružení prakticky ovlivnit. 

Občanské sdružení je závislé na dobrovolné práci členů sdružení. Členové zajišťují provozní 

záležitosti spojené s fungováním DLK Hájenka, na společných brigádách udržují a upravují zázemí 

klubu a starají se o zahradu. Jsou také aktivně zapojeni do pořádání akcí pro veřejnost a propagace 

klubu. Bez dobrovolné práce členů sdružení by naplnění cílů sdružení bylo nemyslitelné. Aktivní 

účast a informovanost rodičů o chodu sdružení podporuje sounáležitost se sdružením a podporuje 

iniciativu společně se potkávat a tvořit.  



Dětský lesní klub Hájenka  
 

V průběhu roku 2015 navštěvovalo Dětský lesní klub Hájenka (dále jen DLK Hájenka) 27 dětí. 

Rodiče dětí si mohli zvolit buď celotýdenní, třídenní, dvoudenní nebo jednodenní docházku.  

 

Program DLK Hájenka nabízel nejen pobyt v přírodě, ale také mnoho externích akcí. Děti se 

pravidelně účastnily divadelních představení ve DIODu, navštívily vlakové nádraží s výstavou 

Legiovlak, v rámci programu Povolání zavítaly do zubní ordinace, hasičské zbrojnice anebo na 

statek. Děti se účastnily i programu v Oblastní galerii.  

  

V průběhu roku jsme se registrovali do sítě mateřských škol s ekologickou výchovou Mrkvička. 

Snažíme se, aby u nás ekologická témata děti poznávaly prožitkovou metodou v nejlépe vybavené 

učebně na světě – v přírodě. 

  

  

 

 

Začátkem roku 2015 se podařilo zrealizovat lyžařský kurz, který probíhal na Čeřínku pod vedením 

Dity Zikmundové.  

Na jaře děti absolvovaly plavecký výcvik v Plavecké škole na bazénu ZŠ Demlova.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 



 

Akce pro veřejnost 
 
 

Respektovat a být respektován  

V termínu únor až březen jsme uspořádali akreditovaný kurz MŠMT Respektovat a být respektován 

pro rodiče a pedagogy z řad veřejnosti v kraji Vysočina. Kurz vedli manželé Kopřivovi. Kurz byl 

účastníky pozitivně hodnocen a tak jsme uspořádali v dubnu Víkendový pokračovací seminář. 

 
 

Klub pro rodiče s dětmi 

V dubnu jsme rodičům s dětmi nabídli program pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Program probíhá za 

každého počasí a je vždy spojený s pohybovými aktivitami, říkadly, poznáváním přírody, 

posezením u ohně, tvořením, malou vycházkou do okolí. Děti se také v rámci klubu seznamují s 

domácími zvířaty, které na Hájence chováme. Dozví se jak o ně pečovat, mohou si je pohladit. 

Klub probíhá paralelně s programem lesní mateřské školky. Rodiče a děti navštěvující Klubík mají 

možnost vidět, jak lesní školka prakticky funguje.  

Starší děti mají možnost po seznámení se s prostředím přejít k docházce do lesní mateřské školky. 

 
 

Cesta objevitelů 

V neděli 19. 4. 2015 se konalo hravé objevování a poznávání přírody a sebe sama pro celou rodinu 

v okolí zázemí DLK Hájenka. Na děti čekala stanoviště s úkoly, tvořivými dílnami a 

environmentálními pokusy. K snědku bylo připravené zdravé občerstvení a opékání hadů na ohni. 

  
 

Týden otevřených dveří 

První týden v květnu proběhl týden otevřených dveří. Zájemci z řad rodičů se společně s dítětem 

mohli účastnit dopoledního nebo odpoledního programu, nahlédnout do zázemí DLK Hájenka a 

seznámit se s chodem lesní mateřské školky. 

 



 

Benefiční představení Jaroslava Duška 

Ve dnech 25. 5. a 26. 5. 2015 se uskutečnila benefiční představení Jaroslava Duška Čtyři dohody a 

Pátá dohoda. 

 

Výtěžek z představení ve výši 210 500 Kč bude použit v následujícím školním roce k zajištění 

chodu DLK Hájenka. 

 

 

Benefice pro Hájenku  

V červnu 2015 jsme zorganizovali pro veřejnost již tradiční Benefici pro Hájenku. Děti se mohly 

těšit na tvořivé dílny, lanové překážky, divadlo v podání dětí ze ZŠ Havlíčkova a De Facto Mimo. 

Tradičně byl připraven bazárek s oblečením pro maminky, polévka z kotlíku, zdravé mlsání a 

opékání hadů na ohni. Novinkou byla dražba obrazu. Obraz namalovala a do dražby věnovala 

asistentka DLK Hájenka Bára Ryšavá. 

 

Výtěžek z dobrovolných příspěvků návštěvníků je v průběhu roku 2015/2016 použit na vzdělávací 

aktivity pedagogů a asistentů DLK Hájenka. 

 

    

 



Příměstské tábory 

Od roku 2012 pořádá spolek Děti a stromy v zázemí DLK Hájenka a přilehlém okolí příměstské 

tábory. V roce 2015 se uskutečnilo 5 běhů, tentokrát na téma Na vlnách dobrodružství. Z dětí se 

staly malí námořníci, objevitelé a piráti plavící se po širých mořích. Na děti čekal poutavý program 

s tvořením, souzněním s přírodou, luštěním šifer a hledání cesty k ukrytému pokladu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóga smíchu 

Pod vedením zkušeného lektora Petera Kukliše proběhl dne 29. 8. 2015 veselý kurz smíchu. 

 

  

 

Biozemědělský den Sasov 

V rámci Biozemědělského dne pedagogové a dobrovolníci DLK Hájenka připravili tvořivou dílnu z 

přírodních materiálů pro děti.  

 

 



Naši lidé  
 

Zaměstnanci v roce 2015 

 

Eliška Králíková – pedagog 

Stanislava Nováková – pedagog 

Martina Janečková – pedagog 

Líba Chocholová – asistent pedagogů 

Bára Ryšavá – asistent pedagogů 

Robert Günter – asistent pedagogů 

Klára Kučerová – koordinátor stravování a vedoucí pokladny 

 

 

Dobrovolníci 

 

Klára Kučerová – asistent pedagogů (leden – červen 2015) 

 

 

Dobrovolnou prací přispěli všichni rodiče dětí navštěvující DLK Hájenka při společných brigádách 

na zahradě, správě zázemí, pomoci s propagací, organizací Benefice pro Hájenku. 

 



Finanční zpráva  
 

Náklady v Kč   

Materiál a suroviny na vaření v DLK Hájenka 115204,31 

Spotřeba energie  9210,52 

Mzdové náklady 580814 

Odvody daňové, sociální, zdravotní 146415 

Zákonné pojištění 2260 

Ostatní služby 17401 

Exkurze – dotace doprava 11837 

Cesta objevitelů 12704 

Tábor materiál a vaření 19708 

Kurz Respektovat  68279 

Náklady celkem  983832,83 

Výnosy v Kč  

Členské příspěvky 548315 

Členské příspěvky - tábor 168100 

Účastnické poplatky kurz Respektovat 39200 

Účastnické poplatky Jóga 6868,46 

Dotace ÚP 135679 

Dušek 221806 

Dary 28855 

Dotace Exkurze -  Fond Vysočina 5000 

Dotace Cesta objevitelů 10000 

Výnosy celkem 1163823,46 

Hospodářský výsledek 179990,63 

 


