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I. Idea, poslání 

 

Spolek Záhony pro školky má za sebou čtvrtý rok činnosti jako nezisková organizace. Naše 

přání či sen o zdravé a šťastné budoucnosti planety Země a jejích obyvatel je stále živý. A 

vědomí, že naší budoucností jsou děti, také. Proto je náš projekt adresován právě jim, a také 

jejím vyučujícím, a rodičům. A proto v něm pokračujeme a nadále jej rozvíjíme. 

 

 
Program inspirovaný renomovanou světovou environmentální organizací Slow Food, ke 

kterému jsme vytvořili vlastní metodiku, program i pomůcky na míru dětem v našich 

zeměpisných a kulturních podmínkách, se osvědčuje. Stejně tak jako se potvrzuje, že děti v 

předškolním věku jsou neobyčejně otevřené a vnímavé k tématu přírody, pěstování a všech 

souvislostí, které jim záhon jako výchovný nástroj může osvětlit. O přínosu projektu svědčí 

trvající zájem ze strany školek i jejich zřizovatelů, a především nadšený ohlas dětí. Skutečnost, 

že každá mateřská škola má svou zahradu, pro kterou je záhon obohacením, je velkým 

přínosem a usnadněním realizaci programu, který je současně smysluplným rozvíjením tolik 

přínosné činnosti dětí venku na čerstvém vzduchu. Program Záhony pro školky zkrátka dobře 

ladí se stále rostoucím, protože stále aktuálnějším, zájmem o environmentální výuku. Stejně 

tak jako se sílícím společenským povědomím o významu zdravých návyků ve stravování a 

životním stylu vůbec. To vše náš program sleduje a podporuje. I proto se setkává s podporou 

partnerů a městských částí včetně Magistrátu hl.města Prahy, které si vážíme a pečlivě s ní 

hospodaříme. 
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Náš projekt vychází z přesvědčení, že záhon a péče 

o něj je jedna z možných cest, a svým způsobem 

cesta jedinečná, jak dětem přirozeným způsobem 

ukázat důležité a užitečné souvislosti týkající se 

kvality jídla a stavu životního prostředí, i to, jak je 

mohou ovlivnit. Sázíme na hravou výchovu, při 

které si děti přirozeným způsobem osvojí vztah k 

přírodě a životnímu prostředí, stejně tak jako i 

dobré stravovací návyky, jejichž součástí je 

čerpání ze sezónních, čerstvých a férových zdrojů. 

Navíc zažijí radost a obohacení společné činnosti 

v komunitě, neboť do projektu jsou zapojeny 

nejen děti a vyučující, ale ideálně i kuchařky a 

rodiče. A poznání, že tím, jak jíme, ovlivňujeme 

nejen své zdraví, ale i svět kolem nás.  

 

V době, kdy publikujeme Výroční zprávu za sebou 

máme ještě jednu novou zkušenost, a sice událost 

kolem Coronaviru. Během uplynulých měsíců zažil celý svět neobvyklou situaci, která přinesla 

i řadu poučení. Jedním z nich je jistě význam zdraví a vlastní imunity, a také přínos potravin z 

jasných a místních zdrojů, které zajišťují kvalitu a potravinovou soběstačnost ve stavu nouze. 

To vše si děti mohou včas a názorně osvojit i v rámci našeho programu.  

 

Program Záhony pro školky se skládá z 

didaktické části a zahradnické výbavy, které 

poskytuje za podpory partnerů projektu a 

spolufinancováním z obdržených dotací. 

Školky tak snadným a cenově dostupným 

způsobem mohou naplnit dnes tolik aktuální 

environmentální výchovu.I ve čtvrtém roce 

naší činnosti se osvědčila spolupráce a 

přínosné partnerské vztahy s dodavateli 

vyvýšených záhonů (Kokoza), zahradního 

nářadíčka (Fiskars, Nohel Garden), setby 

(SEMO) a sadby (Zahradnictví Chládek), a 

kompostérů (JRK Kompostery). Opětovně 

jsme se setkali s příznivým ohlasem na 

didaktický program jak u dětí, tak u 

vyučujících, a mnohdy i rodičů. Proto skladbu 

celého programu zachováváme v původní 
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podobě: seminář pro vyučující, úvodní workshopy u záhonu pro děti (téma: roční období, 

koloběh živin, co je to půda, humus, kompostování, život semínka, užitečnost žížaly), a nově i 

zahradnické workshopy pro děti, obohacené o praktickou část společného osázení záhonu 

pod vedením našich lektorů, dále senzoriální workshop u příležitosti sklizně, a celoroční 

vedení Sešitu malého zahradníka – interaktivní omalovánky vydané k projektu, včetně 

doporučených doprovodných aktivit.   

 

Pokračovali jsme i v pořádání zahradních 

slavností pro zúčastněné školky    

v městských částech, které ji podpořily.        

V roce 2019 se tak konala zahradní slavnost 

s interaktivním divadelním představením 

Pohádka o semínku, spojená s výstavkou 

sešitů a senzoriálními workshopy v Praze 3, 

4, 7 a 10. Děti se velmi bavily zejména při 

divadelním představení  

Pohádka o semínku, vytvořeném na míru 

pro náš projekt a pojatém jako zábavná a dobrodružná cesta semínka napříč kontinenty v 

podání Báry Mišíkové a Aničky Boubníkové. na scéně Michala Kubíčka, zakončené ovocno-

zeleninovou hostinou pro malé diváky.  
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S uspokojením konstatujeme, že 

jsme v roce 2019 dosáhli našeho 

předsevzetí realizovat program 

Záhony pro školky ve všech 

čtvrtích Prahy, tj. ve všech 

městských částech hlavního města 

jsou dnes v některých mateřských 

školách založeny záhonky a 

probíhá v nich náš didaktický 

program, což považujeme za dílčí 

úspěch i důležitou referenci.  

 

Současně jsme postoupili 

konkrétním způsobem v šíření 

programu i mimo Prahu, a sice 

jeho uskutečněním v Českých 

Budějovicích  

formou partnerské spolupráce s 

tamějším ekocentrem Cassiopeia 

na základě licenční smlouvy.  

Díky této spolupráci tak probíhá 

program Záhony pro školky již ve 3 

mateřských školách v Českých 

Budějovicích (MŠ Emy Destinové, MŠ J. Opletala, MŠ U sv. Josefa). A věříme, že bude mít 

pokračování. 
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II. Činnost v roce 2019 
 

Můžeme konstatovat, že rozsah naší činnosti byl v roce 2019 velmi příznivě ovlivněn podporou 

projektu formou dotace ze strany Magistrátu hl. města Prahy. Díky ní jsme realizovali program 

v Praze 1 (MŠ Národní), v šesti školkách v Praze 6 (MŠ Hvězda, Meziškolská, Kohoutek, Na 

Dlouhém lánu, Bubeníčkova, Foxíkova), ve třech školkách v Praze 5 (MŠ Tréblova, Záhorského, 

Zličín), a také v MŠ Hloubětín v Praze 9.  

 

Díky podpoře vstřícných městských částí se program Záhony pro školky během roku 2019 dále 

realizoval, často již opakovaně, i v dalších pražských obvodech. Velmi si ceníme kontinuální 

podpory programu v Praze 7, kde jsou již od roku 2015 založené záhony, a kde v roce 2019 

proběhl díky dotaci opět didaktický program v MŠ Na Výšinách, U Studánky, a U Uranie.  

 

Stejně tak si vážíme opakované 

podpory Městské části Prahy 4, Prahy 

3 a Prahy 10, které podpořily založení 

záhonků v předchozích letech a v roce 

2019 opětné zapojení dětí do 

didaktického programu a uspořádání 

zahradní slavnosti s divadelním 

představením.                

 

V městských částech Prahy 11 a Prahy 

12 byla dotační podpora určena 

jednak na založení nových záhonků a 

instalaci kompostérů a rovněž na 

pokračování didaktického programu. 

Nově podpořila realizaci Záhonů pro 

školky v roce 2019 i Městská část 

Prahy 6, čímž se počet zapojených 

škol v této rozlehlé pražské čtvrti s 

množstvím zeleně rozšířil o další tři 

mateřské školy (MŠ Vokovická, J.A. 

Komenského a Červený vrch).  

 

Celkem tak byl v roce 2019 program záhony pro školky uskutečněn v 32 školkách, přičemž se 

zapojilo 1746 dětí a 60 vyučujících. A s velkým uspokojením konstatujeme, že dnes již 

neexistuje pražská čtvrt, ve které by chyběly záhonky a o ně pečující malí zahradníci-:)  
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Spolek Záhony pro školky měl nadále v roce 2019 4 řádné členy spolku, 5 stálých externích 

spolupracovníků (3 lektory workshopů a 2 lektorky seminářů) a koordinátorku.  

 

 

 

Za externí spolupracovníky můžeme počítat i 

lektorky z ekocentra Cassiopeia v Českých 

Budějovicích, které se v rámci partnerství u nás 

vyškolily a vedou program Záhony pro školky 

jihočeské metropoli.   

 

V souvislosti s rozvojem projektu a blížícím se 

otevřením zázemí ve vnitrobloku na Letné, 

počítáme nadále s dalším rozšířením našeho 

kmenového týmu, popř. o externí lektory seminářů 

a workshopů mimo Prahu (ideálně z ekocenter).  

 

 

 

 

Plánované otevření sídla našeho spolku v naší domovské čtvrti v Praze 7 je již na dosah. V 

takřka dokončené kanceláři jsme se sešli na konci roku a těšíme se již na jeho brzké otevření i 

pro veřejnost, resp. jako zázemí a místo setkávání se zájemci o náš program.  

 

 

 

 

 

 

A také pilně osazujeme zahradu-:) 
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III. Členové a spolupracovníci spolku 

 

Členové spolku:  

 

Zuzana Čmolová 

administrace a účetnictví 

 

Markéta Michálková 

design, web, autorství Sešitu malého zahradníka 

 

Monika Michálková 

management a koordinace 

 

Šárka Vidlařová 

systémové a strategické poradenství 

 

Externí spolupracovníci spolku: 

 

Martina Sýkorová  

koordinátorka didaktického programu 

 

Lektoři 

Anita Blahušová – semináře pro vyučující 

Radka Pokorná – semináře pro vyučující 

Anna Grosmanová – workshopy pro děti 

Vilém Kerouš – workshopy pro děti 

Nela Keroušová – workshopy pro děti 
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IV. Hospodaření  

 

Spolek hospodaří od 8. 8. 2016, kdy byl založen, avšak jeho činnost úzce navázala na předešlé 

aktivity Moniky Michálkové, která již v roce 2015 začala ve spolupráci s Městskou částí Praha 

7 organizovat činnost “záhony pro školky”.  

 

Aktivita spolku v roce 2019 byla podpořena dotacemi městských částí: Praha 3 – 45.000 Kč, 

Praha 4 – 118.189 Kč, Praha 6 – 83.000 Kč, Praha 7 – 29.000 Kč, Praha 10 – 35.000 Kč,  

Praha 11 - 40.000 Kč, Praha 12 – 60.000 Kč a dvouletá dotace od Magistrátu hl.m. Prahy – 

350.000 Kč. A také spoluprací s ekoncentrem Cassiopea z Českých Budějovic 18.876, -Kč. 

Vlastní činností získal spolek příjem ve výši 256.469, - Kč. Náklady spolku tvoří především 

nákup zahradnické výbavy, Sešitu malého zahradníka a náklady na provoz a odměny. 

 

Spolek nemá žádné zaměstnance – koordinace, lektorské služby, administrativa a ostatní 

služby byly řešeny dodavatelsky. 

 

Hospodaření spolku skončilo ziskem ve výši 120.800, -Kč. 

 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 tvoří nedílnou součást této zprávy.     

 

 

  



Záhony pro školky                                                                                                                 Výroční zpráva 2019 

11 

V. Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha 

 
 

 

IČO
1 x příslušnému finančnímu orgánu

Účetní jednotka doručí:

05291691

Záhony pro školky z.s.
Nad Štolou 762/4
Praha 7 - Holešovice
170 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2019

v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 800800A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 443 44A. I. 1.

Prodané zboží 3654 365A. I. 2.

Náklady na reprezentaci 27 2A. I. 5.

Ostatní služby 3898 389A. I. 6.

Náklady celkem 80080039Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 528528B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 52842 528B. I. 1.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 393393B. III. 47

Výnosy celkem 92192161Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 121121C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 121121D. 63ř. 62 - ř. 37

Výchova a osvěta dětí

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 12.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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1 x příslušnému fin. orgánu

Záhony pro školky z.s.
Nad Štolou 762/4
Praha 7 - Holešovice
170 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

05291691

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVAOznačení

a

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 413483

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 41 31

Odběratelé (311) 52 3141B. II. 1.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 442 382

Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 21B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 382421B. III. 3.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 413483

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

PASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 358237

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 237 358

Účet výsledku hospodaření (963) 91 121xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x133A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 237104A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 55246

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 239 55

Dodavatelé (321) 106 553B. III. 1.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 236B. III. 12.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 7

Výdaje příštích období (383) 130 7B. IV. 1.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 413483

Výchova a osvěta dětí

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 12.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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VI. Poděkování partnerům 

 

Díky našim partnerům je možné dodávat program mateřským školám v žádoucí kvalitě a 

příznivých cenových relacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2019 podpořily realizaci programu Záhony pro školky dotacemi městské části Praha 3, 

Praha 4, Praha 6, Praha 7, Praha 10, Praha 11, Praha 12 a Magistrát hl.m.Prahy. 

 

 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rovněž děkujeme všem spojencům, kteří projekt morálně či fakticky průběžně podporují. 

Jejich přízeň a důvěra je významným povzbuzením pro rozvoj našeho (jak věříme 

smysluplného) projektu. 

 
 

 

Projekt se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí. 
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VII. Kontaktní a identifikační data 

 

 

 

 

ZÁHONY PRO ŠKOLKY 

zapsaný spolek 

 

Nad Štolou 4/762 

170 00 Praha 7 

 

IČO 052 91 691 

Bankovní spojení 

2601053326/2010 

Fio banka 

 

Zapsaný 8.8 2016 

Městským soudem v Praze 

oddíl L, vložka 66418 

 

Statutární zástupce: 

Ing. Monika Michálková 

email: info@zahonyproskolky.cz 

www.zahonyproskolky.cz 

 

 

 

 

 

 
 


