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1 Základní charakteristika 
 

1.1 Identifikačční údaje 
Název: Na Pasece, z.s. 

Sídlo: Prostřední 2244, 760 01 Zlín 

Pracoviště: Hrobická 75, 763 14, Zlín – Velíková 

Anenská 119, 760 01 Jaroslavice u Zlína 

Telefon: +420 604 742 868 

Předsedkyně spolku: Bc. et Bc. Lucie Ištvánková 

Místopředsedkyně spolku: Mgr. Marie Blechová 

Číslo účtu: 2900396716/2010 

IČO: 22714421 

E-mail: info@napasece.net 

Http: www.napasece.net 

 
1.2 Obecná charakteristika 
Nezisková organizace Na Pasece vznikla na jaře 2012 jako O.s. Na Pasece a v roce 2015 se 

transformovala na Na Pasece, z.s. 

Našim hlavním cílem je sdružovat a pracovat s rodinami, 
dětmi a mládeží, kteří preferují zájem o ekologii, přírodu 
a udržitelný způsob života a zdravý životní styl. Veškeré 
aktivity se spolek snaží naplňovat a provádět v souladu s 
principy ochrany a tvorby životního prostředí, trvale 
udržitelného rozvoje, s úctou a respektem k přírodě a 
lidem. 

 

Dlouhodobým cílem je harmonický rozvoj osobnosti. 
Chceme zprostředkovávat nenásilnou formou poznávání okolního světa, probouzet a udržovat 
zvídavost a touhu k učení. Vést k osvojení hodnot, které pomohou orientovat se v dnešním neustále 
se měnícím světě, s důrazem na zodpovědnost a aktivitu v životě.  Chceme přispívat k utváření 
šťastných, spokojených, zodpovědných, tvořivých osobnosti se sebeúctou a úctou k životu ve všech 

jeho formách i k hodnotám a tradicím lidské společnosti. 

Našše pracovišštěě se nachází 
v současné době na dvou místech. 
Na Velíkové máme od roku 2013 
v nájmu malý rodinný dům, 
v Jaroslavicích fungujeme od roku 
2016 v nově zrekonstruovaných 
prostorách bývalé školy. Jsme v 
kontaktu s místními obyvateli a 

snažíme se zde podílet na společenském a kulturním životě. Obě zázemí se nachází v klidných, 
okrajových částech obce s dobře dostupnými lesy a loukami a zároveň dobře dostupné MHD 
(konečné zastávky). V obou zázemích máme k dispozici zahrady s herními prvky pro děti z přírodních 
materiálů (vrbové a hliněné domečky, záhonky, kompost, pískoviště …). V obou zázemích je vnitřní 

 



 
 

vybavení a výzdoba především z přírodních materiálů. Dbáme na estetiku a jednoduchost.  

Plánování a organizace chodu spolku i pedagogické práce je založena na pravidelné evaluaci, 
individuálních zvláštnostech a podněcování harmonického rozvoje osobnosti. 

Máme vypracován Plán EVVO spolku. 

 

1.3 Přřehled aktivit spolku 
 

 

Složžení výkonné rady 2017/2018: Lucie Ištvánková, Marie Blechová, Lenka Ševčíková, Petra 

Novosadová, Karel Štefl 

Kromě pracovníků uvedených v projektech dále: 

● Tomáš Hlavica, Karel štefl - “školníci” 

● Nikola Březíková - rozvoz obědů 

 



 
 

● Andrea Kadlecová - od jara vypomáhající jako  účetní 

Celkem zaměěstnancůů a pracovníkůů: 27 

ČČlenská základna k 31.8.: 

● řádných členů : 14 

● přidružených členů: 48 

● čestných členů: 0 

● dočasných členů: 61 (červenec-  srpen) 

 

2 Aktivity spolku 2017/2018 
 

2.1 Lesní klub (lesní mateřřská šškola) 
Lesní klub je naší „vlajkovou lodí“, byl hlavním 
důvodem pro založení spolku a je hlavní a nejvíce 
se rozvíjející aktivitou. Jsme na něj náležitě hrdí, 
patříme k prvním dvěma lesním školkám vzniklým 
na území kraje. Od počátku jsme ččleny celostátní 
Asociace lesních mateřřských šškol. 

Lesní klub funguje na principech lesní mateřské 
školy. Poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve 
věku 3 – 6 let podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání, kterým se 
řídí státní mateřské školy. Máme také vypracován 
školní plán EVVO Nejsme však registrováni 
v rejstříku MŠMT, tudíž nedostáváme dotace na 

provoz. 

● Provoz: 7.00 – 16:00, Po – Pá 
● Kapacita: 15 dětí / den/ třída 

○ celkem prošlo lesním klubem dětí: na Velikové 38 dětí, v Jaroslavicích 31 dětí 
○ průměrný počet dětí (cca) ve třídě na Velikové: 31 , a v Jaroslavicích: 27 

● Třídy: 2 třídy (Velíková , Jaroslavice), věkově smíšené 
● Pedagogové: 2 pedagogové / den / třída (celkem v obou třídách 6 pedagogů) 

Ceník 

  Celodenní pobyt 7:00 - 
16:00 

Půldenní pobyt 7:00 - 
12:00 

5 dní v týdnu 5 000 Kč / měsíc 5 000 Kč / měsíc 

4 dny v týdnu 4 000 Kč / měsíc 4 000 Kč / měsíc 

3 dny v týdnu 3 245 Kč / měsíc 2 750 Kč / měsíc 

2 dny v týdnu 2 640 Kč / měsíc 2 200 Kč / měsíc 

 



 
 

1 den v týdnu 1 320 Kč / měsíc 1 100 Kč / měsíc 

Tento šk. rok byl prvním rokem  povinné předškolní docházky. Protože nejsme zařízení registrované 
v rejstříku MŠMT, nemohou u nás děti (ve věku 5-6 let plnit povinnou předškolní docházku. Navázali 
jsme spolupráci s MŠ v Provodově, kam mohou naši rodiče děti zapsat k individuálnímu vzdělávání a 
následnému přezkoušení, přezkoušení dětí po skupinách proběhlo v měsíci listopadu. 

Letní provoz školky proběhl  na Velikové (v Jaroslavicích tábory pro veřejnost) v týdenních turnusech. 

Akce šškolky 

● 9.11. sv. Martinský průvod - vystoupení dětí  
● 1.12. Vánoční zpívání u rozsvěcování stromu – školka Jaroslavice vystoupení 
● zimní měsíce - návštěva horolezecké stěny Vertikon, prosinec - Divadélko paní Hubáčková 

Veliková, návštěva knihovny 
● 18. - 20. 1.předškolácí 3 denní výlet Rajnochovice - poprvé, založena tradice 
● 13. - 16.2.„lyžák“ ve spolupráci s rodiči – první nepobytový týdenní lyžák, chceme realizovat i 

v příštích letech 
● Návštěva Lesy ČR . program s dětmi v terénu 
● 3.5. Mezinárodní den lesních školek, den otevřených dveří s piknikem 
● 14. - 15.5. Potulná kovářka kovářka Kaménka -  kutí vlastního výrobku (náramek, nůž) 
● 8.6. Den tátů v lese s dětmi 
● 29.6. Rozloučení se školním rokem 

 

 

Pedagogický tým 

● květen - září - proběhlo několik výběrových řízení na pozici pedagoga lesního klubu, ke konci 
srpna končí pedagožka Veroniky Douškové 

 



 
 

● vzdělávání: přírodní pedagogika s Rudolfem Hettichem, Letní škola pro pedagogy ALMŠ, 
pedagogickopsychologické minimum Alena Laláková, pedagogické semináře Godiho Kellera, 
Léčivá moc pohádek Anežka Janátová 

● výjezdní exkurze do LK Bažinka 

Rodiččovská komunita 

● 2x Schůzky tátů 
● 2x Schůzky maminek 
● Zapojení do „lyžáku“ 
● Brigáda 21.4.  Jaroslavice a 12.5., 26.5.  Veliková 

 
● O zázemí se starají „školníci“: Štefl Karel, Hlavica 

Tom 
 
 

 

 
2.2 Lesní komunitní šškola a přředšškola 
Tento projekt vznikl v roce 2014 na poptávku rodičů dětí nejen z naší lesní školky, kteří chtěli 

pokračovat ve vzdělávání svých dětí 
v duchu pedagogiky LMŠ i na ZŠ. Je 
určen na podporu rodin s dětmi 
v domácím vzdělávání na 1. stupni ZŠ a 
předškolních dětí od 5 let. 

Formy výuky jsou zaměřeny 
především na zážitkové metody, 
experimenty, projekty a exkurze. 
Představuje pro děti také možnost 
užít si den a náročnější činnosti pouze 
v kolektivu starších dětí. Snažíme se 
děti připravovat na život, podporovat 
v nich přirozenou touhu učit se nové 
věci a co nejvíce jim umožnit nacházet 
sebe sama. 

● Provoz: 7.00 – 16:00, Čt 
● Kapacita: 19 dětí / den/ třída  
● Pedagogové: 2 pedagogové / den / třída (celkem 4 pedagogů) 
● Ceník: 1320 Kč za měsíc 
● Místo: skautská základna Zikmundov (u Velíkové) 
● Akce: 

○ 2. - 3.9. úvodní výlet s přespáním 
○ 11.1. brigáda Zikmundov 
○ 25.1. Setkání ohledně budoucí lesní komunitní školy 
○ 4.3. - Lesní škola - schůzka pro rodiče 
○ 14. - 16. 5. přespání na Zikmundově  

 



 
 

Pro předškoláky představuje přechod mezi školou a školkou, místem, kde budou moci dělat 
náročnější aktivity a trávit čas „bez malošků ze školky“. Pro školáky možnost pro vlastní bádání, 
učení se a pohyb v přírodě a také příležitost pro předávání svých zkušeností a dovedností mladším. 

V lednu 2018 vzniká iniciativa rodičů několika předškoláků na zřízení lesní komunitní školy. Během 
následujících měsíců po intenzivní práci vniká koncept Lesní komunitní šškoly Sýkorka, která od září 
otevírá první třídu s kapacitou 12 dětí. Škola bude mít 4-denní (po-čt) celodenní provoz včetně 
odpolední družiny. Koordinátorem projektu se stala Miriam Linková, učitelem Jiří Sadila. Škola 
navazuje na hodnoty a principy lesní školky a dává tak možnost návazného vzdělávání nejen pro děti 
z lesní školky, ale i z řad veřejnosti. Cílem školy je vychovávat děti k člověčenství, inspirovat je k 
všestrannosti a radosti z poznávání, podporovat v nich chuť zažívat pestrost života a možnost 
zažívat sebe sama v kontextu druhých v bezpečném prostředí, vést je k prožívání radosti z učení a 
zapojení přirozenosti do skutečného života skrze přírodu a přátelství. Chceme děti vést nejen ke 
znalostem, ale i k rozvoji plně integrované osobnosti, to vše v souladu s hodnotami školy a našimi 
pedagogickými principy. Komunitní škola znamená, že rodiče jsou zapojeni do chodu školy aktivní 
formou, s možností vstupovat do výuky skze vlastní projekty a zapojením do organizace a chodu 
školy. 

2.3 Rodinné centrum 
Rodinné centrum zahrnuje několik dříve samostatných projektů: 

● Dopoledne pro rodinu – je určeno pro rodiče 
s dětmi do 4let 

○  Tvořřivé dopoledne s výtvarnými 
aktivitami – Tvořivé dílničky jsou zážitkového 
charakteru, důraz je kladen na prožitek, radost z 
výtvarného projevu a práci s materiálem. Pracujeme na 
velký formát a často tvoříme projekt společně. 
Používáme zajímavé a netradiční výtvarné techniky a 
pomůcky - od ledna 2018 zrušeno 

○ Dopoledne v lese – dopolední vycházka 
v přírodě s programem, která se velmi osvědčila jako 
příprava na lesní školku. Je plné pohody, společných 
her, říkanek, zpívání a výtvarných aktivit v přírodě. 

■ Frekvence: každý pátek 
Velíková, každý čtvrtek Jaroslavice 

■ Místo: Veliková školka, 
Jaroslavice školka 

■ počet uskutečněných 
Dopolední: Veliková 10, Jaroslavice 32 

■ počet rodin průměrně na jedno 
setkání: Veliková 3, Jaroslavice 6 

● Kroužžky 
○ Místo konání: školka Jaroslavice 
○ Kroužky pro děti 

■ Individuální logopedická prevence - Ivča Hlavicová - 12 dětí 
●  

○ Pro dospělé 
■ Cvičení na fitballech 
■ Cvičení SM systém 

○  

 



 
 

● Akce pro veřřejnost  
○ 09/2017 - mini výměný bazárek na setkání maminek 
○ 9/2017 Bezobaláč, z.ú – Návštěva Bey Jonhnson – tvořivé dílničky 
○ 3.2. 2018 účast na Očkofóru - 

prezentace 
○ 9.2. 2018 - účast na Miniveletrhu 

vzdělávacích potřeb 
○ Farmářský jarmark– podzimní, 

vánoční,velikonoční 
○ 31.10. Podzimní slavnost dýní a 

světýlek 
○ Listopad - Prezentace na adventním 

setkání neziskovek – Family point 
○ 12.12. Vánoční ladění 
○ Vítání jara 
○ 23.6. 2018 Fair Play Family day ve 

Fryštáku – festival 
○ Den otevřených dveří 
○ 29. 6. Letní slavnost  

 

 
● Kurzy a seminářře 

○ 4.11. 2017 - Matyáš Kozma – přirozený pohyb 
○ duben, červen 2018 - Muzikoterapie (organizuje Danča Olšanová) 

 
● Přříměěstské tábory – během celého léta pořádáme týdenní příměstské tábory pro 

předškolní děti na principech LMŠ. Rodiče oceňují náš přístup 
k dětem a celodenní aktivitu v přírodě.  

○ 8 pedagogogů 
○ počet dětí: 108 
○ počet turnusů: 7 
○ místo: Jaroslavice 

 

 

2.4 Vzděělávání do šškol a šškolek 
V roce 2014 jsme začali nabízet enviromentální programy pro MŠ a ZŠ, které jsou zaměřeny na 
aktivity a vzdělávání především ve venkovním autentickém prostředí zážitkovou formou. 

Nabídka programů je pro MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ 
Délka programu: 3h, cena 50,-/žák, programy probíhají v terénu, popřípadě mají i část v interiéru, 
podle domluvy. 
 
Obohatí školní výuku o praktické poznání života v blízkém okolí školy. U dětí posilují pozitivní vztah k 
přírodě, učí je přírodu nejen poznávat, ale i chránit. Podněcují aktivitu, představivost a tvořivost, 
rozvíjejí komunikační dovednosti.    
 

 



 
 

Během programů děti prožijí dnes tak vzácný kontakt s přírodou všemi smysly. Pomocí badatelských 
metod poznají rozmanitost přírody v blízkém okolí svého bydliště či školy.  
Součástí programů jsou prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, simulační, smyslové a 
pohybové hry, diskuze, práce s pomůckami i přístroji. Hravou formou upevní a rozšíří své vědomosti. 

● Školky – žádné programy 
● Školy  

o Martina Jánišová, Lenka Němečková 
o Celkem 4 programy, kterých se zúčastnilo cca 100 dětí 

2.5 Strategický tým 

Tým zabývající se dlouhodobou strategií spolku a jeho 

směřování. Věnuje se především řešení problematiky 

nového zázemí a její realizace a financování. 

23.2. Novoroční Juchaččka - každoroční večeře pro 

všechny pracovníky spolku a jejich rodiny 

25. - 26.8.. Druhý Teambuilding všech pracovníků spolku 

na Zikmundově 

Granty  

● Grant IROP -  v hodnotě cca 2 mil, v prvním kole schválen. Po dlouhém zvažování jsme se 

nakonec rozhodli jej odmítnout. Po schůzce na krajské agentuře a doplňujících informacích 

přináší pro náš spolek tento grant příliš velká rizika, která mohou být až likvidační. 

● Grant z MŽŽP - v hodnotě 500 tis. na stavbu jurty, jsme úspěšně získali, realizace je plánována 

na příští kalendářní rok 

Nové zázemí 

● Ve spolupráci s Tomášem Černým, který se ujal role investora byl zakoupen na Velíkové 
pozemek, který vyhovuje našim potřebám. Byla zpracována projektová dokumentace na 
zázemí s jurtou a stavbami z přírodních materiálů s minimální ekologickou zátěží.  

● Stavba nového zázemí je financována Tomášem Černým (společnost Youngster, s.r.o.), 
stavba jurty bude financována spolkem Na Pasece (částečně z grantu, zbytek v plánu 
dofinancovat z darů) 

● zpracována projektová dokumnetace, vydáno staveb. povolení na zřízení staveniště (terénní 

úpravy, sjezd, apod.) 

● na jaře vyvrtána studna 

● vyjádření dotčených úřadů (hasiči, hygiena, ŽP), dále bude následovat podání žádosti na 

stavební úřad 

● stavební povolení na sjezd a zřízení staveniště 

 



 
 

Dalšší novinky: 

● ve spolupráci s Františkem Eliášem tvorba nové struktury spolku, nového designu, grafiky a 

PR 

● začíná se plánovat nový web (František Eliáš + Tomáš Hlavica) 

● nakoupen online webový systém Webooker společnosti Aperus, který plánujeme spustit v 

příštím školním roce. Systém umožní rodičům on-line omlovat děti, sledovat docházku, 

platby apod.Pedagogům a účetním ulehčí práci a minimalizuje riziko chyb. 

● zpracování nové dokumnetace dle GDPR (Marie Blechová a Miriam Linková) 

● nový systém spolkových mailů 

 

3 Pracovníci spolku – personální podmínky 
Jednotliví členové týmu mají jasně vymezené pravomoci a povinnosti, zároveň je však pedagogům a 
lektorům ponechána dostatečná volnost pro zapojení vlastní iniciativy a individuality, kterou mohou 
tým obohatit. 

Vedení vytváření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, podporuje týmovou spolupráci a vzájemnou 
komunikaci. Celková pozitivní atmosféra je základem proto, aby se u nás cítili dobře pedagogové, 
děti i jejich rodiče. 

3.1 Pedagogové lesního klubu 
Všichni pedagogové jsou absolventi zdravotnického kurzu, mají znalosti a zkušenosti s pobytem dětí 
v přírodním prostředí a jeho možnými riziky a tato rizika umí vyhodnocovat. Při pobytu v lese nosí s 
sebou pedagogové vždy lékárničku a sadu náhradního oblečení, dále toaletní papír, ručník a mycí či 
dezinfekční prostředek, termosku s teplou vodou k zajištění hygieny dětí. V prostorech zázemí je 
k dispozici tekoucí pitná voda a splachovací WC. 

Pedagoga vnímáme v původním slova smyslu, tedy jako průvodce dětí při poznávání světa i sebe 
sama. Pedagog je vnímavým pozorovatelem a citlivým rádcem, sdílí s dětmi jejich prožitky a nálady a 
bezpodmínečně přijímá každého ve skupině.  Protože víme, že dítě se učí ze ¾ pozorováním 
příkladů kolem sebe, je pro nás důležitá osobnost pedagoga a jeho autenticita. Proto dbáme o další 
vzdělávání pedagogů jak po stránce profesní, tak po stránce osobnostní. Členové týmu se pravidelně 
zúčastňují vzdělávacích akcí ALMŠ, vzdělávacích aktivit ekocenter, pedagogických i dalších zařízení a 
získávají nové zkušenosti také při hospitacích v jiných LMŠ a MŠ. 

3.2 Ostatní pracovníci 
Rekrutují se většinou z řad našich rodičů na dobrovolné bázi, případně za drobný příspěvek na DPP. 
Dopoledne v lese, příprava trhů a akcí pro veřejnost je zejména doménou maminek na RD. Naopak 
tatínci vypomáhají jako “školníci”, při technických záležitostech apod. 

 

4 Spolupráce s dalššími organizacemi 
● Jsme členy Asociace lesních mateřřských šškol 
● Fair Play Fryššták – spolupráce na přípravě programu na pravidelných farmářských trzích, na 

akci pro rodiny Fair Play Family Day 
● Centrum pro rodinu Vizovice – vystoupení na svatomartinské akci 
● 2ika, iKa, s.r.o.–„škola“ zajišťující podporu a vyučování žáků v individuálním vzdělávání na 

 



 
 

obou stupních ZŠ. Spolupráce při přechodu předškolních dětí z našeho lesního klubu a 
dalších aktivitách. 

● MŠŠ Provodov – zápis a přezkoušení předškolních dětí 
● Jsme členy MAS Zlín. 
● Bezobaláčč, z. ú a prodejna Bez obalu Zlín – program pro děti na akci propagujících život 

s minimalizací odpadů. 

5 Hospodařření 
 

 

 



 
 

 

 


