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Idea, poslání

Spolek Záhony pro školky má za sebou pátý rok činnosti jako nezisková organizace. Naše přání
či sen o zdravé a šťastné budoucnosti planety Země a jejich obyvatel je stále živý. A vědomí,
že naší budoucností jsou děti, také. Proto je náš projekt adresován právě jim, a také jejich
vyučujícím, a rodičům. A proto v něm pokračujeme a nadále jej rozvíjíme. A to i za časů
pandemie:)

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 nadále 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 přinést. O přínosu projektu
svědčí nadále 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 realizace 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 také kuchařky a rodiče. A
poznání, že tím, jak jíme, ovlivňujeme nejen své zdraví, ale i svět kolem nás.
Za poslední období máme ještě jednu novou zkušenost, a sice události kolem Coronaviru.
Během uplynulého roku zažil celý svět neobvyklou a zcela novou situaci, která přinesla kromě
omezení a obtíží i řadu poučení. Jedním z nich je jistě význam zdraví a vlastní přirozené
imunity, stejně tak jako přínos potravin z jasných a místních zdrojů, které zajišťují kvalitu a
potravinovou soběstačnost ve stavu nouze. I tato poučení si děti v rámci našeho programu
mohou osvojit.
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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 tolik aktuální a doporučovanou
environmentální výchovu. I v pátém 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).
V posledním roce se k našim partnerům připojila i organizace Semínkovna, jejímž námětem je
sdílení a péče o semínka v původní přirozené kvalitě. 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 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 nyní již i osvědčené zahradnické workshopy pro děti,
obohacené o praktickou část společného osázení záhonu pod vedením našich lektorů, a
celoroční vedení Sešitu malého zahradníka – interaktivní omalovánky vydané k projektu,
včetně doporučených doprovodných aktivit. Z hygienických důvodů jsme v období pandemie
upustili dočasně od senzoriálních workshopů, ale pokračovali jsme v pořádání zahradních
slavností pro děti v zúčastněných školkách v městských částech, které ji podpořily. Součástí
zahradní slavnosti je vždy interaktivní představení Pohádka o semínku, vytvořená na míru pro
náš projekt, pojatá 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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Poté co jsme v roce 2019 dosáhli našeho předsevzetí realizovat program Záhony pro školky ve
všech čtvrtích Prahy (tj. ve všech městských částech hlavního města byly již v některých
mateřských školách založeny záhonky a probíhá v nich didaktický program), zaměřujeme se
aktuálně v hlavním městě především na pokračující podporu programu v již zapojených
školkách, a sice rekultivací založených záhonů a asistencí při péči o ně, ať již formou
zahradnických workshopů pro děti, či konzultacemi a pořádáním seminářů pro vyučující.
Potvrzuje se totiž, že tato podpora je užitečná a přínosná pro zachování kontinuity programu
na žádoucí úrovni. Zvláště nyní v posledním období pandemie, kdy byla řada aktivit pro děti
zrušena či zakázána, se ukázal program Záhony pro školky skvělým řešením jak poskytnout
dětem prostor pro smysluplnou činnost na zahradě, kde byla omezení aktivit dětí méně
drastická. Díky této skutečnosti jsme uskutečnili víceméně všechny plánované realizace na
podzim 2020 v plném rozsahu, i když v rouškách, což považujeme za velký úspěch složitého
roku 2020. Nicméně i naše činnost bylo událostmi kolem koronaviru částečně omezena, a to
zejména v době nejistoty a nouzového stavu na jaře 2020, jak uvádíme níže.
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Činnost v roce 2020
Události a opatření související s epidemií koronaviru
ovlivnily i rok 2020 malých zahradníků. Jarní sezona 2020,
kdy zasáhla pandemie i Českou republiku, byla nepříznivě
poznamenána zejména proto, že většina mateřských škol
byla z rozhodnutí vlády zavřená. Pro mateřské školy, které
byly přesto otevřené, a sice pro děti zaměstnanců ve
zdravotnictví a v jiných pohotovostních sektorech, jsme
zorganizovali rozvoz sazenic bylinek jako výraz podpory,
uznání a solidarity. Po domluvě s Magistrátem hl.m. Prahy
a po oslovení dotčených školek jsme rozvezli bagy v
součinnosti s partnerskou společností Bloomingwalls do 9
pražských školek, a podpořili tím činnost malých
zahradníků v době karantény alespoň v těchto školkách. V
jiné formě se jarní záhonková sezona ve školkách
nekonala.

Naopak podzimní sezonu jsme uskutečnili v plném plánovaném rozsahu. Můžeme
konstatovat, že rozsah naší činnosti byl v roce 2020 příznivě ovlivněn přidělením dotace ze
strany Magistrátu hl. města Prahy. Díky ní jsme podpořili kontinuitu a rozvíjení programu v
Praze 1 (MŠ Národní), ve školkách v Praze 6 v MŠ Bubeníčkova a Meziškolská, a v Praze 9 (MŠ
Hloubětín).
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Podpora vstřícných městských částí umožnila realizovat a rozvíjet program Záhony pro školky
během roku 2020 i v dalších pražských obvodech. Velmi si ceníme kontinuální podpory
programu v Praze 7, kde jsou již od roku 2015 založené záhony, a kde jsme v roce 2020 díky
dotaci dokončili kultivaci a osázení vnitrobloku jako součást našeho sídla.
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Stejně tak si vážíme opakované podpory Městské části Prahy 2 (zapojily se MŠ Londýnská a
MŠ Římská), Prahy 3 (zapojily se MŠ Cimburkova, MŠ Jarov, MŠ Pražačka), Prahy 4 (zapojily se
MŠ Kaplická, Školní, Táborská) a Prahy 10 (zapojily se MŠ Benešovská a MŠ Magnitogorská).
Tyto městské části podpořily program Záhony pro školky již v předchozích letech a v roce 2020
tak svou podporou umožnily opětně zapojení dětí z uvedených mateřských škol do
didaktického programu, na jejich zahradách se uskutečnilo zakládání bylinkových pyramid a v
Praze 3 a 10 rovněž uspořádání zahradních slavností s divadelním představením Pohádka o
semínku.

V Městské části Praha 11 v MŠ Jažlovická, V Benátkách a
Markušova byla dotační podpora určena jednak na založení
nového typu záhonků – bylinkových pyramid a na pokračování
didaktického programu. Nově podpořila realizaci Záhonů pro
školky v roce 2020 i Městská část Praha 6, díky čemuž se rovněž
zajistila kontinuita i rozvíjení programu mateřských škol v této
rozlehlé pražské čtvrti s množstvím zeleně, a sice v mateřských
školách MŠ Vokovická, MŠ J.A. Komenského a MŠ Červený vrch.
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V Praze 6 jsme rovněž uspořádali zahradní slavnost s interaktivním divadelním představením
Pohádka o semínku spojená s výstavkou sešitů v MŠ Vokovická a Červený vrch. Děti se velmi
bavily zejména při divadelním představení, do kterého se ochotně zapojily.
Nadále je naším cílem šíření programu mimo Prahu, a prozatím se daří konkrétním způsobem
v Jižních Čechách – v Českých Budějovicích, a sice formou partnerské spolupráce s tamějším
ekocentrem Cassiopeia na základě licenční smlouvy.
Díky této spolupráci probíhá program Záhony pro školky v dalších 2 mateřských školách – v
MŠ Jizerská a Waldorfská škola České Budějovice.

Věříme, že se naše mimopražské působení podaří rozšířit na další kraje. Za tímto účelem cílíme
na celostátní dotace a jednáme s ekocentry a s organizacemi zaměřenými na environmentální
výchovu.
Celkem tak byl v roce 2020 program Záhony pro školky buď nově zahájen či podpořen a
rozvinut ve 22 školkách, přičemž se zapojilo cca 960 dětí a 55 vyučujících. Těší nás, že malí
zahradníci a jejich záhonky nechybí v žádné pražské čtvrti, a že jejich činnost pokračuje a
vzkvétá:) A těšíme se, že se k nim připojí kromě Jižních Čech brzy i další oblasti České republiky.
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Členové a spolupracovníci spolku
Spolek Záhony pro školky měl nadále v roce 2020 celkem 4
řádné členy spolku, 5 stálých externích spolupracovníků (3
lektory workshopů a 2 lektorky seminářů), koordinátorku a
nově i asistentku předsedy spolku, působící pravidelně v
sídle na Letné.
Za externí spolupracovníky považujeme 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 mimo Prahu počítáme nadále s rozšířením o externí lektory
seminářů a workshopů mimo Prahu (ideálně z ekocenter).
Velkým přínosem pro činnost spolku je již plně fungující sídlo, tj zahradní altán a přilehlá
zahrada vnitrobloku, které je v provozu od jara 2020. Zde poskytujeme zázemí nejen pro
činnost spolku (kancelář, místo schůzek), ale rovněž pro setkávání se spolupracovníky,
partnery a též zázemí pro vyučující mateřských škol, které se zde scházejí při pravidelných
seminářích, popř. za účelem konzultací, výdeje pomůcek, či inspiraci.
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Zahradu jsme pojali jako „show
room“
projektu,
kde
je
instalován vzorový vyvýšený
záhon, bylinková pyramida,
kompostér i sud na sběr dešťové
vody
včetně
patřičně
upraveného okapu. Ostatně
právě idea podpořit ve školních
zahradách
systém
sbírání
dešťové vody je jedním ze
záměrů, který bychom si přáli v
rámci našeho projektu na
školních zahradách podpořit.
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:
Katka Hanáková
asistentka, kmenová lektorka
Martina Sýkorová
koordinátorka didaktického programu
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Lektoři
Anita Blahušová
vyučující

–

semináře

pro

Radka Pokorná – semináře pro vyučující
Anna Grosmanová – workshopy pro
děti
Vilém Kerouš – workshopy pro děti
Nela Keroušová – workshopy pro děti

IV.

Hospodaření

Spolek byl založen 8. 8. 2016, 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”.
Naši činnosti v roce 2020 podpořily dotace do těchto městských částí:
Praha 2 – 29.910 Kč, Praha 3 – 44.200 Kč, Praha 6 – 40.000 Kč, Praha 7 – 10.000 Kč, Praha 10
– 39.000 Kč, Praha 11 – 49.980 Kč a Praha 4 – 24.205 Kč a dvouletá dotace od Magistrátu hl.m.
Prahy – 400.000 Kč.
A také spolupráce s ekocentrem Cassiopea z Českých Budějovic 26.204 Kč a dary sponzorů ve
výši 33.279 Kč především společnosti JRK ČR.
Vlastní činností získal spolek příjem ve výši 180.484 Kč.
Náklady spolku tvoří především nákup zahradnické výbavy, Sešitu malého zahradníka a
náklady na provoz a spolupracovníky.
Spolek nemá žádné zaměstnance – koordinace, lektorské služby, administrativa a ostatní
služby jsou řešeny dodavatelsky.
Hospodaření spolku skončilo ztrátou ve výši 69.661,94 Kč.
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 tvoří nedílnou součást této zprávy.
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Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha
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Poděkování partnerům

Díky našim partnerům je možné dodávat program mateřským školám v žádoucí kvalitě a
příznivých cenových relacích.

V roce 2020 podpořily realizaci programu Záhony pro školky dotacemi městské části Praha 2,
Praha 3, Praha 6, Praha 7, Praha 10, Praha 11 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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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
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