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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 respektová. V letních měsících nabízí 

veřejnosti kulturní akci Benefice pro Hájenku, která je zaměřena na podporu Dětského lesního 

klubu Hájenka.  

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 záviské 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.  

http://www.hajenkazborna.cz/


Dětský lesní klub Hájenka  
 

 V průběhu roku 2014 navštěvovalo DLK Hájenka 23 dětí, využívaly možnost zvolit si buď 

celotýdenní, třídenní nebo dvoudenní docházku.  

  

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

jaře roku 2014 se děti vydaly na výlet na statek v Rantířově. Na podzim měly děti možnost, díky 

dotaci z Fondu Vyočiny, vyjet na 5 exkurzí. Dne 22. 10 .2014 je čekala exkurze za poznáním 

starých řemesel – Umělecko průmyslová akademie –Světlá nad Sázavou. Děti čekala prohlídka 

sklářské huti, kde se fouká sklo, děti se podívaly také do ateliéru malby skla, dále viděly, jak se sklo 

brousí. Děti navštívily keramický ateliér, kde se děti mohly vyzkoušet, jak se točí na hrnčířském 

kruhu.Děti navštívili také  praxi kamenosochařů, zde se mohli seznámit s postupem při tvorbě soch 

a vyzkoušet si tesání do kamene a práci s hlínou.  

   

  

 

  

Druká exkurze proběhla 6. 11. 2014 na Ovčí farmě střediska ekologické výchovy Chaloupky – 

Zašovice. Děti se v rámci programu dozvěděli, jak se zpracovává mléko, vyrobily si máslo, které i 

ochutnali, naučili se, jak se dojí kráva a koza. Jak se češe a plstí ovčí vlna. Měly možnost vidět chov 

ovcí, krav, koz, husí a koní.  

 

        
 

 



Třetí exkurze se uskutečníla 20. 11. 2014 a jelo se na Statek u zvířátek – Nová Buková. Děti 

absolvovaly program Zaříkávač koní, kdy se učily, jak se starat o koně, čistit je, měli možnost jet na 

koni i v zapřaženém vozíku taženém koňmi. Na farmě se seznámili s chovem králíků, krav, slepic a 

povinnostmi, které obnáší vedení malé rodinné farmy. 

 

Další exkurze proběhla na sběrném dvoře v Jihlavě.v ulici Havlíčkova 64. Děti se v rámci programu 

dozvěděly, jak se odpad sváží, třídí, seznámily se s popelářským vozem. 

 

   

 

 Poslední exkurze se konala na Hospodářském dvoře Bohuslavice. Děti společně s pedagogy a 

rodiči navštívili Hospodářský dvůr Bohuslavice, kde pro ně byla připravena komentovaná prohlídka 

dvora, včetně stájí zvířat. Děti měly také možnost povozit se na ponících. 

 Kromě exkurzí se děti zúčastnily divadleních představení v DIODu. 

 V únoru 2014 se podařilo zrealizovat  lyžařskou školu. Výuka probíhala na sjezdovce 

Šacberk. 

   

 

 

 

http://www.statekuzviratek.cz/programy-pro-skoly-a-skolky/nabidka/


AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

 

Respektovat a být respektován  

Na jaře jsme uspořádali  další akreditovaný kurz MŠMT Repektovat a být respektován pro rodiče a 

pedagogy z řad veřejnosti v kraji Vysočina. Kurz vedli manželé Kopřivovi, kteří jsou psychologové 

s praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství, lektoři vzdělávacích kurzů a 

rodiče pěti dětí. Kurz byl účastníky pozitivně hodnocen.  

 

 

Místo na slunci 

Hravé odpoledne k oslvavě Dne Zěmě. Akce se konala v neděli 13. 4. 2014 v okolí zázemí Hájenky 

a nabízela tolik Míst na Slunci, co měsíců v roce.  

Akce byla určena pro rodiče s dětmi, na které čekaly výtvarné, pohybové, hudební dílny, hry s 

odpadovou a enviromentální tématikou.  

Akce se konala díky dotataci z Kraje Vysočina. Na akci finančně přispěly i HBH Odpady. 

 

  

  

Benefice pro Hájenku  

 V červnu 2014 proběhla již třetí Benefice pro Hájenku. Tradičně byl pořádán charitativní 

bazárek oblečení pro maminky, tvoření pro děti, divadelní představení dětí z DS Hadřík, ZŠ 

Havlíčkovat. Návštěvníci se mohli těšit na zdravé mlsání, oheň, pohyb a hudbu. 

 Výtěžek z dobrovolných příspěvků návštěvníků je v průběhu školního roku 2014/2015 

použit na vzdělávací aktivity pedagogů a asistentů DLK Hájenka. Část vybraných peněz byla 

použita na proplacení cestovného a ubytování při zapojení jedné pedagožky v rámci dlouhodobého 

akreditovaného vzdělávacího programu „Průvodce dětí světem“, organizovaného Asociací lesních 

mateřských škol. Program se skládal z dvanácti lektorovaných třídenních bloků vedených v 

různých krajích ČR. V rámci projetku se konaly  dvě mezinárodníkonference v Praze, 

čtyřdenní exkurzí po berlínských lesních školkách, dvěm hospitace v zapojených školkách a 

mentorská podpora každého účastníka. Smyslem programu bylo posílit kompetence pedagogů 

v roli průvodců dětí přírodou a světem. Program byl zaměřen na prohloubení konceptu 

udržitelného rozvoje v praxi pedagogů, kteří předškoláky vychovávají a vzdělávají v kontaktu s 

přírodou.  

 



Příměstské tábory 

O prázdninách proběhlo pět běhů příměstských táborů. Děti se na týden přenesly do středověku a 

vydaly se Středověkem za pokladem.  

  

 

Labyrint smyslů 
Hravé poznávací odpoledne pro děti a rodiče plné tvoření, pokusů a pohybových aktivit v přírodě. 

Na děti čekolo pět stanovišť, kde mohly ověřit svých pět smyslů. Akce se  konala v neděli 21. 9. 

2014 a byla podpořená grantem Zdravé město Jihlava. 

 

    

 

 

 Při každé akci, konající se v okolí Hájenky, byla možnost nahlédnout do zázemí Dětského 

lesního klubu Hájenka a  prohlédnout si přírodní zahradu s herními prvky.  

 Dne 4. 9. 2014 proběhl i Den otvřených dveří spojený s dodatečným zápisem do DLK 

Hájenka. Veřejnost měla v tento den možnost zúčastnit se běžného programu lesní mateřské školky 

 

 

 



Naši lidé  
 

Zaměstnanci v roce 2014 

 

Eliška Králíková – pedagog 

Stanislava Nováková – pedagog 

Robin Melounek – pedagog 

Líba Chocholová – asistent pedagogů 

 

 

 

Dobrovolníci  

Kateřina Mikolajková – asistentka pedagogů, pomoc při akcích pro veřejnost 

Bára Ryšavá – asistent pedagogů 

Matěj Ferda – pomoc při akcích pro veřejnost 

Klára Šimanovská – pomoc při akcích pro veřejnost 

 

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

na zahradě, správě zázemí, pomoci s propgací, organizací Benefice pro Hájenku a dalších akci pro 

veřejnost. 

 



Finanční zpráva  

 
Náklady v Kč  

Materiál a suroviny na vaření v DLK Hájenka  77471 

Spotřeba energie 47516,64 

Kurzy a školení 2600 

Ostatní služby 10400 

Náklady na kurz Respektovat a být respektován  125907 

Mzdové náklady 470945 

Odvody daňové, sociální, zdravotní 147309 

Materiál a suroviny na vaření - tábor 24229 

Mzdy tábory 117556 

Odvody daňové, soc., zdrav. - tábor 33792 

Dotace- přírodní zahrada 14120 

Dotace – Labyrint smyslů 8004 

Dotace – Fond Vysočina 8182 

Náklady celkem 1088031,64 

Výnosy v Kč  

Členské příspěvkyDLK Hájenka 560769 

Členské příspěvky - tábor 165270 

Účastnické poplatky kurz Respektovat a být respektován  161500 

Dotace z úřadu práce 192171 

Dotace Fond Vysočina 10000 

Dotace přírodní zahrada 10000 

Dotace – Labyrint smyslů 7500 

Peněžní dary 3682 

Výnosy za účelem zisku 15785 

Výnosy celkem  1216677 

Hospodářský zisk 38644,36 

 

 


