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SLOVO ÚVODEM 
 
Milí přátelé Trnkového květu, 
 
činnost spolku se v roce 2019 opět soustředila na budování zázemí ZŠ TRNKA. Ruku v ruce              
s rekonstrukcí probíhají vždy náročné úkoly financování přestavby. Společným úsilím se vše           
podařilo zvládnout tak, že mohla ZŠ TRNKA v září přivítat nejen 16 žáčků první třídy, ale               
zároveň dalších 15 dětí do 5. a 6. třídy. Další milník v životě ZŠ TRNKA úspěšně dosažen,                 
otevřeli jsme druhý stupeň. Současně jsme dokázali do konce roku díky podpoře přátel             
Trnkového květu získat dostatek financí na další náročnou etapu rekonstrukce, tentokrát           
třídu v druhém podlaží. 
 
V rámci rozvoje komunitního dění v Dobříši jsme stejně jako minulý rok pořádali kulturně -             
vzdělávací akce pro děti i dospělé. Na loňský rok navázalo pořádání volnočasových aktivit             
pro děti Dobříšska a okolí s kroužky „TRNKAKCÍ“ a příměstskými tábory na dobu kratších              
prázdnin během školního roku. Oslovili jsme místní firmy s nabídkou využití reklamních polí            
na plotu školy a široké veřejnosti nabízíme možnost pořádání narozeninových oslav           
v prostorách ZŠ TRNKA.  
 
To vše by nebylo možné bez neuvěřitelné podpory mnoha lidí a organizací. Jsme vděčni              
všem, kteří neváhali a ochotně poskytli pro společný projekt ZŠ TRNKA svůj čas, energii,              
dovednost, podporu, slevu, radu či finance. Vážíme si také vstřícného přístupu zástupců            
kompetentních úřadů, kteří s námi stále neztrácejí trpělivost. Bez Vás všech by další rozvoj             
ZŠ TRNKA nebyl možný. 
 
Děkujeme! 
 
Tým spolku Trnkový květ, z.s. 

 
 
 
 
 
  

 



 

POSLÁNÍ TRNKOVÉHO KVĚTU 
 
Spolek Trnkový květ vznikl v Dobříši v červnu 2015 s cílem založit základní školu, rozšířit tak                
nabídku základního vzdělávání dětí a vzbudit zájem dobříšských rodičů o pedagogická a            
výchovná témata. Trnkový květ je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková          
organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména podpora a            
rozvoj komunitního dění v Dobříši a okolí, posílení místní i regionální občanské            
sounáležitosti. 
 
Hlavními činnostmi spolku jsou podle jeho stanov zejména: 
 
1) Činnosti související s postavením spolku jako zřizovatele školské právnické osoby          

Základní školy TRNKA a související podpora školy. 
2) Organizování výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež. 
3) Pořádání kulturních a osvětových akcí. 
4) Organizování jednorázových akcí i dlouhodobých projektů v oblasti školní i mimoškolní           

pedagogiky. 
5) Organizování volnočasových aktivit pro dospělé. 
6) Organizování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. 
7) Aktivity v rámci spolupráce se státními orgány, s orgány místní samosprávy,           

s místními neziskovými organizacemi a jinými subjekty. 
 
Základní škola TRNKA, jejímž je spolek zřizovatelem, vzdělává ve školním roce 2019/2020           
děti v 1. až 6. ročníku, postupně bude mít devět ročníků. V každém ročníku je jedna třída                 
s maximálně 16 dětmi. V tomto počtu žáků je umožněn individuální přístup ke každému              
žákovi. Ve škole panuje rodinná atmosféra, kde se navzájem znají děti, učitelé i rodiče napříč               
celou školou. 
 
Hlavním cílem vzdělání v ZŠ TRNKA je kvalitní všestranná příprava na život. Děti se učí               
porozumět sobě i svému okolí, škola dbá na rozvoj hodnotového zakotvení dětí a podporuje              
jejich sociální dovednosti. Škola se     
snaží žáky vybavit znalostmi    
a dovednostmi potřebnými v 21. století.      
Učí je kriticky pracovat s informacemi.      
Učitelé rozvíjejí a podporují zvídavost,     
tvořivost a spolupráci dětí.  
 
ZŠ TRNKA usiluje o to být bezpečným       
a zdravým místem pro růst a      
vzdělávání dětí. Omyly a chyby nejsou      
trestány, ale využívány jako přirozená     
součást učení. ZŠ TRNKA vytváří     
podnětné prostředí pro děti, učitelé i      
rodiče. Škola se zapojuje do života      
dobříšské komunity.  

 



 

TÝM TRNKOVÉHO KVĚTU 
 
Rada spolku Trnkový květ: 
 

o Ing. Štěpán Ježek – IT analytik 
o RNDr. Anna Dostálová – bioložka 
o Mgr. Ivana Fodorová – PR manažerka 
o Petr Krampl – IT tester 
o Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D. – sociolog, analytik       

médií  
 
Členové Trnkového květu: 
 

o MUDr. Magdaléna Ježková – praktická lékařka,      
instruktorka skautských kurzů 

o Mgr. Jana Zajícová – pedagožka pro 2. stupeň 
o Mgr. Petra Klvačová Ph.D. - socioložka, pedagožka Univerzity Karlovy a druhého           

stupně ZŠ TRNKA 
o Bc. Dagmar Červenková – koordinátorka v nakladatelství 
o Mgr. Dana Chytrá – mikrobioložka 
o Mgr. Markéta Svobodová – pedagožka pro 1. stupeň 
o Mgr. Kateřina Šmahelová – fyzioterapeutka, asistentka pedagoga 
o Ing. Markéta Španělová Ph.D. – vědecko-výzkumná pracovnice, VŠ pedagožka v          

oboru Chemie ochrany životního prostředí 
o Mgr. Jitka Urbanová – právnička, zastupitelka města Dobříše 
o Nikol Kadlec Kotrbová – fotografka 
o Magdaléna Jíra - personální poradkyně v Lidé lépe 

 
Další spolupracovníci s velkým nasazením, bez členství v Trnkovém květu:  
 

o Ing. Jana Derflová – ředitelka ZŠ TRNKA 
o Mgr. Hana Kopecká, MBA – matematička, účetní ekonomka 
o Ing. Marta Vašáková – účetní poradkyně  
o MUDr. Eva Kašparová – lékařka (hematologie, interní lékařka, praktická lékařka) 
o MUDr. Daniela Priorová – praktická lékařka 
o RNDr. Šárka Daňková - datová analytička v Ústavu zdravotnických informací a           

statistiky České republiky 

o Marcela Murgašová - výkonná ředitelka Nadace BLÍŽKSOBĚ 
o Marcela Velebilová - konzultantka ekologických auditů a auditů BOZP 

 
Velké poděkování každoročně patří: 

 
o Mgr. Stanislav Zápotocký 
o Město Dobříš 

 



 

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2019 
 
Nezisková organizace zapsaný spolek Trnkový květ je zakladatelem a zřizovatelem základní           
školy TRNKA. Jako každý rok je jedním z cílů spolku navýšit kapacitu ZŠ TRNKA o další               
třídu pomocí rekonstrukce prostor.  
 
V prosinci roku 2018 podal spolek Trnkový květ a ZŠ TRNKA žádost o navýšení kapacity pro                
školní rok 2019/2020 o 16 žáků (budoucí 1. třída); a rozběhly se svépomocné přípravné              
práce. Na jaře roku 2019 vypukla vlastní rekonstrukce, a po úspěšné kolaudaci nových             
prostor, školní jídelny/výdejny a školní družiny bylo žádosti o navýšení kapacity vyhověno.            
Paralelně proběhla také úspěšná revize elektrických zařízení. 
Po vzájemné dohodě s dosavadním projektantem se rada spolku rozhodla hledat nového            
projektanta/architekta, který může věnovat projektu pro ZŠ TRNKA více času. Nakonec byl            
vybrán pan Ing. Martin Zelenka. 
 
Na žádost ředitelky školy se začalo plánovat odhlučnění prostor jídelny. Zvítězilo nejlevnější            
řešení, a to polepení stropu platy vajec, které byly posléze vymalovány. Realizace začala o              
letních prázdninách 2020. 
 
V září 2019 odstoupily z rady spolku 3 členky a byla zvolena nová rada. Při stejné příležitosti                 
byla také zvolena staronová kontrolní komise a odsouhlaseny změny stanov. K obměně            
došlo také na místě koordinátora spolku, místo Kateřiny Šmahelové se této velice záslužné             
funkce ujala Monika Zárubová. 
 
Spolek Trnkový květ také v řádném termínu odevzdal daňové přiznání a vypracoval            
splátkový kalendář, podle kterého se začaly splácet půjčky z předchozích let. 
 

 
 
 
 

 



 

BUDOVA ŠKOLY A JEJÍ REKONSTRUKCE 
 
 
Profesionální rekonstrukce 
Již čtvrtým rokem spolupracuje spolek Trnkový květ v rámci        
profesionální části rekonstrukce se stavební firmou L-Stav, která        
provádí většinu stavebních a rekonstrukčních prací v budově školy.        
Projektovou dokumentaci pro tuto etapu připravil architekt Ing.        
Ondřej Červenka projektant Ing. Martin Zelenka připravil projekt pro         
3. učebnu. Díky vstřícnému přístupu zaměstnanců stavebního       
odboru MěÚ Dobříš, Hasičského záchranného sboru Stř. kraje a         
Krajské hygienické stanice Stř. kraje se nám podařilo získat         
stavební povolení pro tuto etapu již v prosinci 2018. 

 
V roce 2019 se rozdělily     
stavební práce na dvě    
části. Na jaře proběhla rekonstrukce dvou tříd v 1.         
patře budovy a k nim přilehlé chodby. Díky tomu         
se získaly prostory pro budoucí prvňáčky 
a třídu pro nově otevřený druhý stupeň, konkrétně        
pro 6. třídu. Zrekonstruovaná rozšířená chodba      
před těmito třídami bude sloužit pro společné       
setkávání, nebo jako místo odpočinku školáků. 
Druhá část rekonstrukce proběhla v polovině roku,       
kdy se zbourala příčka mezi dvěmi místnostmi v 1.         
patře budovy a tím se připravila místnost pro        

budoucí učebnu malých školáků, kteří nastoupí až v roce 2010. Spolu s těmito úpravami              
vznikla i provizorní šatna v přízemí. 
 
I v případě nově vzniklých tříd platil stále požadavek hygienické normy na snížení doby             
dozvuku v prostoru učebny. Firma provedla na základě projektu odbornou instalaci akustické           
předstěny a akustických stropních panelů do      
prostor nové třídy. Měření specializovanou firmou v       
dubnu 2019 potvrdilo, že nově vybudované      
prostory s akustickými opatřeními splňují    
nejpřísnější akustické normy pro školní budovy. 
Po dokončení prací stavební firmou jsme se obrátili        
opět na truhláře Štěpána Marka, který během       
jarních prázdnin provedl vyrovnání výšky podlah      
obou bývalých kanceláří, doplnění chybějící části      
původních parket a renovaci těch stávajících,      
včetně nátěru odolným lakem.  
 
Již v březnu se nám podařilo mít vše připraveno         
pro kolaudaci. Projekt z minulého roku k jídelně se nakonec kvůli finanční náročnosti             
nerealizoval. Došlo pouze jen na dílčí realizaci.  

 



 
 
Svépomocné práce 
Cílem našeho projektu je vždy minimalizovat náklady na rekonstrukci. Jedním ze způsobů, 
jak tohoto cíle dosáhnout jsou dobrovolnické brigády, které jsou již tradiční součástí každé 
etapy rekonstrukce. V průběhu roku 2019 se uskutečnily celkem čtyři celodenní 
organizované brigády, jejichž náplní byly jako obvykle přípravné a dokončovací práce 
rekonstrukce a úpravy zahrady. Svůj čas opět ochotně a nezištně darovala velká skupina 
dobrovolníků z řad členů spolku, rodičů a přátel školy.  
 
V únoru proběhla brigáda, v rámci které se penetrovaly a malovaly zdi nově             
rekonstruovaných prostor (dvou tříd a místnosti před nimi). 
 
V květnu se ve škole v rámci brigády hlavně uklízelo po dokončené etapě rekonstrukce a               
vyklízela se místnost, kde se poté vytvořila další šatna pro nově příchozí žáky. 
 
V srpnu se sešli ve třídách hlavně rodiče budoucích školáků, aby byla třída připravená na 1.                
září. Především se malovaly zdi a odhlučňovací panely. 
 
Na podzim roku 2019 se uskutečnila další brigáda, kde se opět penetrovaly a malovaly zdi,               
tentokrát v nově zrekonstruované ředitelně. 
 
V letošním roce jsme nezapomněli ani na školní zahradu. Během dvou brigád se upravil              
záhon s mulčovací kůrou, byly natřeny houpačky, zasazeny sloupky na volejbalovou síť,            
uklizen prostor za školou, vytvořen záhon pro pěstitelské ambice školní družiny, vybudována            
ohrádku pro hromadu mulčovací kůry a dětské pískoviště dostalo nový pískek. 
Z budovy školy se vyvezlo přes 800 kg směsného odpadu, přes 830 kg kovů (staré radiátory,                
zárubně,..), a nepočítaně tříděného odpadu. 
 

Děkujeme všem brigádníkům i profesionálním firmám, které se na pracích v ZŠ TRNKA            
podílejí.  

 
  

 



 

HOSPODAŘENÍ SPOLKU 
 
Vybrané údaje z hospodaření spolku 
 

 

  2016 2017 2018 2019 

AKTIVA: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Hodnota rekonstrukce budovy 730 1 232 2 122 3 981 

Dosavadní odpisy rekonstrukce budovy -25 -88 -185 -356 

Zůstatek na transparentním bankovním účtu 123 201 757 193 

Zůstatek na bankovní účtu veřejné sbírky 1 1 5 41 

Zůstatek na bankovní účtu účelovém     219 31 

Zůstatek financí v pokladně 16 5 1 1 

Pohledávka za školou - úhrada energií 30 129 42 0 

Pohledávka za školou - splátka nájmu   150   170 

Poskytnuté zálohové platby energií 24 14 35 24 

Ostatní (zejména časové rozlišení) 12 6 26 222 

     

PASIVA: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Půjčka 600 600 1 100 1 340 

Závazky vůči dodavatelům   2 2 7 

Dlouhodobé závazky z pronájmu       1 400 

Přijaté zálohy       144 

Vlastní jmění (fond krytí dlouhodobého majetku z darů) 312 688 1 243 1 556 

Fond veřejné sbírky 1 1 5 41 

Zisk předchozích let 2 -32 225 482 

Jiný výsledek hospodaření       -900 

Zisk aktuálního roku -34 258 257 230 

Předplacené nájemné na další rok   128 180   

Ostatní (zejména časové rozlišení) 30 5 10 7 

     

NÁKLADY: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 



 

 
 
 
Poznámka k přehledu: Jiný výsledek hospodaření 

Organizace v roce 2019 proúčtovala do nákladů smluvní nájemné 500 tis. Kč oproti             
účtu – dlouhodobý závazek z pronájmu. V rámci účtování aktuálního roku bylo zjištěno,             
že nedopatřením nebylo účtováno o nájmu v letech 2017 a 2018, což bylo napraveno v               
roce 2019 zaúčtováním prostřednictvím účtu jiný výsledek hospodaření oproti účtu          
dlouhodobý závazek z pronájmu. 

 
  

 

Spotřeba materiálu 94 39 13 9 

Spotřeba energie 16 2 14 5 

Opravy a udržování 88 83 161 107 

Odpisy  25 64 96 171 

Nájem       500 

Služby 41 29 144 10 

Mzdové náklady     6 48 

Ostatní náklady 8 11 15 46 

     

VÝNOSY: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Výnosy z nájemného 63 359 518 800 

Výnosy z akcí     56 165 

Výnosy z reklamy     39 24 

Plnění z pojištění 33       

Přijaté neinvestiční provozní dary  97 58     

Přijatá provozní dotace 30 30 20 18 

Zúčtování fondů - rozpuštění zdroje krytí dl.majetku z        
darů 

11 35 68 108 

Přijaté členské příspěvky 4 4 5 8 

Ostatní výnosy       3 

     

ZISK aktuálního roku -34 258 257 230 



 

DALŠÍ AKTIVITY TRNKOVÉHO KVĚTU, Z.S. 
 

Kulturně - vzdělávací podvečery  
Stejně jako v předešlých letech, i letos pokračoval cyklus         
vzdělávacích setkání. Všechny kulturně-vzdělávací podvečery     
byly určeny široké veřejnosti, a i v tomto roce s významnou         
podporou grantu Fondu sportu, kultury a volného času města         
Dobříše. 
 
Uskutečněny byly následující akce: 
 
8. 4. 2019 PaedDr. Luděk Krátký otevřel oči všem      

přítomným rodičům přednáškou na téma Zásady      
přirozeného vidění aneb jak si nejen ve škole zrak         
nezkazit. 

16. 4. 2019 Debata s Erikem Taberym, předním českým      
novinářem a autorem knihy Opuštěná společnost.      
Velký zájem široké veřejnosti zcela naplnil kapacitu Pastoračního centra sv.          
Tomáše. 

4. 12. 2019 Přednášel v ZŠ TRNKA andragog, terapeut a lektor Jan Vávra na téma            
Výchova bez poražených a následně proběhla diskuse o efektivním rodičovství. 

8. 12. 2019 Se uskutečnil výtvarně - pohybový workshop s názvem "Dáme věci i sebe do             
pohybu", který v prostorách ZŠ TRNKA vedla expresivní terapeutka Eva          
Fenclová. 

 

 

 

 

  

 



 

Benefiční koncert pro TRNKU  
4. ročník benefičního koncertu se konal 30. března 2019 od 18 hodin. Začátek             
dvouhodinového programu patřil folkové kapele TRAPAS, ve které účinkoval TRNKOVÝ          
učitel hudební výchovy Vašek Nekolný (zpěv, perkuse). Poté následoval dechberoucí výkon           
Vaška s TRNKOSBOREM, skupinou rodičů a přátel TRNKY. Následně se publikum na chvíli             
stalo součástí hudební výchovy pana učitele Vaška spolu s žáky ZŠ TRNKA, a to písní               
„Okolo Třeboně“.  
Legendární dražba pod taktovkou Bohdana Urbana přinesla díky štědrému publiku 10 500            
Kč za výtvarné dílo „Trnková filharmonie“, na kterém se podílely téměř všechny děti             
z TRNKY včetně paní ředitelky a přes 2 000 Kč za Vaškem darovaná zarámovaná trsátka.  
Závěr patřil opět Vaškovi s kytarou a uskupení „Bez klobouku bos“.  
Celkový výtěžek 28 560 Kč byl věnován na další etapu rekonstrukce naší školy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

http://www.trapasmusic.cz/


 

Zahradní slavnost 
Druhá červnová neděle (9. června od 15 hodin) patřila již          
tradiční Zahradní slavnosti na zahradě a v budově školy.         
Kromě možnosti si prohlédnout učební prostory letos       
přitáhly návštěvníky také ukázky kroužků TRNKAKCÍ,      
které mohou navštěvovat všechny dobříšské děti. 
Na letošním čtvrtém ročníku opět nechyběly sladké a        
slané zákusky z benefiční cukrárny nebo lahodná káva z         
kavárny „U Ludvíka“. Výtěžek z akce 23 500 Kč byl          
použit na rekonstrukci budovy školy. Celá slavnost se        
opět neobešla bez práce mnoha dobrovolníků a       
příznivců TRNKY. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Ostatní fundraisingové aktivity 
Kromě pořádání výše zmíněných akcí se spolek snaží získat peníze na rekonstrukci i dalšími              
fundraisingovými aktivitami. Mezi ně patří: 

- oslovování nadací 
- zjišťování podmínek pro podání žádostí o dotace 
- podávání žádostí (např. děkujeme firmě Bobcat z Dobříše, která ZŠ TRNCE darovala            

10 000 Kč na interaktivní tabuli do třídy) 
- registrace do portálu Givt.cz, který zprostředkovává online nákupy a dává část peněz            

z nákupu Trnkovému květu, z.s. zpět (v roce 2019 to bylo 2 746 Kč, propagace               
portálu mezi rodiči a přáteli školy) 

- příprava a tisk benefičního kalendáře, jehož výtěžek dosáhl částky 11 000,- Kč  
- výroba reklamních předmětů - plátěných tašek s grafikou od dětí z TRNKY 
- součinnost při pořádání benefičního Fashion bazaru rodiči školáků TRNKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

TRNKAKCE 
Trnkový květ, z.s. pokračoval i v roce 2019 v pořádání volnočasových aktivit pro            
všechny dobříšské děti v prostorách školy. 

Kroužky, které TRNKAKCE v roce 2019 otevřely: 

Tvořivé ruce – lektoři: Šárka Daňková, Natálie       
Votrubová, Marta Vašáková 
Náplní kroužku jsou vybrané kreativní techniky: malování       
na hedvábí, plstění suchou jehlou, tisk šablonou na        
textil, korálkování a tvorba šperků, origami, technika       
krakelovací pasty, tvoření s vaječnými skořápkami,     
zdobení rýžovým a gecoupažním papírem (plus      
ubrousky). 

Ekokroužek – lektorka: Klára Kaiserová  
Kroužek se zaměřením na poznávání a ochranu       
prostředí a místní přírody (teoretické poznatky, tematické       
výlety s možností pobytu na farmě přímo mezi zvířaty a          
práce s nimi). 

IT a robotika – lektoři: Štěpán Ježek a Jan Hodný 
V kroužku robotiky a programování se děti hravou formou seznamují s programováním a             
algoritmizací, učí se vytvářet programy pro skutečné roboty, a to bez používání složitých             
programovacích jazyků. Děti postupně zjišťují, jakým způsobem se robot pohybuje, jaké má            
schopnosti, jak se rozhoduje a jak je mu potřeba zadávat příkazy, aby dělal to, co chceme. 
Další náplní kroužku je poznávání programovacího jazyka SCRATCH, který je jako stvořený            
pro začátky s programováním a dětem umožňuje kódovat pomocí jednoduchého přesouvání           
grafických bloků. 
 
Kroužek programování – lektoři: Vít Koma a Petr Krampl 
V kroužku robotiky a programování se děti seznamují s programováním a algoritmizací. V             
rámci kroužku začínají děti vytvářet programy využitím programovacího jazyka SCRATCH,          
který je jako stvořený pro začátky s programováním a dětem umožňuje kódovat pomocí             
jednoduchého přesouvání grafických bloků. Dále si děti zkouší tvorbu webové stránky a            
seznamují se s jazykem Python. 
 
Fotografický kroužek – lektoři: Nicole Kadlec Kotrbová, Matěj Kůs, Richard Škobis 
Cílem kroužku je, aby si děti osvojily manipulaci s foťákem a naučily se používat a využívat                
všech aspektů potřebných k dosažení kvalitní fotografie. Vyzkouší si focení uvnitř i venku a              
formou hry si děti osvojí dobrou technickou manipulaci s fotoaparátem. 

 



 
Šachový kroužek – lektorka: Kateřina Budíková 
Cílem kroužku je osvojení základních pravidel a strategií šachové hry. Zároveň neméně            
důležitou součástí kroužku je i podpora radosti ze hry a objevování nových možností. Lekce              
je rozdělena na dvě části. V první části se věnuje rozvíjení dovedností a v druhé se věnuje                 
samotnému hraní. V průběhu roku si děti ověří své nabyté znalosti během turnaje. 

Školní kapela – lektor: Václav Nekolný 
Kroužek pro malé i větší hudebníky, kteří rádi hrají na hudební nástroje nebo zpívají. V               
kroužku Školní kapela dostávají prostor k tomu, aby mohli tvořit hudbu společně. Využíváme             
Orffovy nástroje a různé perkuse. Děti mají možnost vyzkoušet si různé hudební nástroje.             
Úpravy skladeb vznikají za běhu kroužku podle nástrojového obsazení a úrovně muzikantů. 

Jóga pro děti - lektorka: Lucie Přádová 
Během lekcí děti společně cvičí, hrají si, povídají si, tvoří a dělají vše pro to, abychom se cítili                  
„doma“ ve svých tělech, právě takových, jaká jsou. Odhalujeme jejich krásu i tajemství a na               
pomoc si k tomu bereme různá zvířata, stromy i rostlinky. Cvičení jógy nám pomáhá starat se                
o své tělo, aby se nám dobře vedlo, chodili jsme se vztyčenou hlavou a měli energii i dobrou                  
náladu. 

Radost z pohybu - cvičení pro dívky - lektorka: Marcela Murgašová 
„Cvičím, zpívám, tancuji…z života se raduji“ to je heslem mých hodin, které jsou směsí              
zdravotního Pilates cvičení, tance (od afrického po baletní prvky), Jógy pro teenagery, Qi             
kongu, zpěvu, kreslení mandal a relaxací. Nejraději s dětmi cvičím venku a hodiny             
přizpůsobuji ročnímu období a tradicím. 

 

 

 

 



 
Příměstské tábory 
○ Hned na začátku ledna proběhl příměstský tábor Únikovka Černý rytíř, během kterého            

děti zažily jak venkovní, tak vnitřní šifrovací a jiné hry na téma dobříšských pověstí,              
naučily se týmové spolupráce a vyzkoušely si pravou únikovku. 

○ Během pololetních prázdnin proběhl příměstský tábor “Workshopy pro děti”, kdy se děti            
na jeden den staly buď fotografy nebo vědci. Jako fotografové si vyzkoušely různé             
fotografické triky a jako vědci si vyrobili tajné písmo a také zmrzlinu. 

○ Během velikonočních prázdnin jsme pořádali cyklistický příměstský tábor. Jednodenní         
výlet z Dobříše do Nového Knína všichni cyklisté zvládli s úsměvem a odměnou jim              
bylo malé pohoštění u ohně. 

○ Během podzimních prázdnin proběhl outdoorový příměstský tábor Stroj času. Děti          
zažily spoustu legrace, lanových překážek, šifrovaček a výtvarného tvoření. Badatelský          
tým, který pomohl vyluštit záhadu zmizelého obrazu z muzea, cestoval v čase do             
minulosti a zachránil nejznámějšího dílo Leonarda da Vinci. 
 

 
 
 
 

  

 



 

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 
 
S veřejností komunikuje spolek Trnkový květ a ZŠ TRNKA i nadále pomocí webových             
stránek www.zstrnkadobris.cz a prostřednictvím facebookové stránky      
www.facebook.cz/zstrnkadobris. Oba informační kanály aktualizujeme týdně a zveřejňujeme        
zde všechny aktuality. U příležitosti významných událostí ve škole zasíláme kruhu našich            
sympatizantů newsletter s novinkami v projektu.  
 
 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 
 
Velmi si ceníme spolupráce naší školy s městem Dobříš, I v roce           
2019 se může ZŠ TRNKA a Trnkový květ těšit z podpory města           
Dobříš. Vztahy mezi školou a městem se nadále snažíme         
udržovat a rozvíjet. Představitelé města v roce 2019 podpořili        
školu částkou 150 000 Kč, a spolku se podařilo získat od města formou grantu darem 18 000                 
Kč. Finance byly použity na financování provozu školy. Děkujeme městu Dobříš, velmi si             
ceníme naší spolupráce.  
 
V roce 2019 spolupracoval spolek Trnkový květ s těmito dalšími organizacemi:  
 

o ZUŠ Dobříš - pronájem vnitřních prostor pro hodiny hudební nauky 
o Skautské oddíly Lampyris (Světlušky a Benjamínci) a Varta - pronájem vnitřních           

prostor jako klubovny a zahrady (do června 2019) 
o Dramatický kroužek pod vedením DiS. Andrey Krejčové - pronájem prostor pro           

kroužek 
o Veselá věda, z.ú. - pronájem prostor pro kroužek 
o pronájem plotových polí pro    

reklamní účely lokálním   
podnikatelům 

 
 
  

 

http://www.zstrnkadobris.cz/
http://www.facebook.cz/zstrnkadobris


 

DÁRCI A SPONZOŘI 
 
Postupná rekonstrukce budovy školy a nutné úpravy zahrady by se ani v roce 2019 neobešly              
bez finanční a dobrovolnické podpory mnoha lidí, drobných dárců a několika firem. Díky             
přátelům ZŠ TRNKA se projekt i v tomto roce posunul zase o krok dál a v září mohla ZŠ                 
TRNKA otevřít dveře dalším žáčkům 1. třídy a jejich rodičům. Podpora lidí, kteří ZŠ TRNKA               
věnují svůj čas, práci nebo finanční dar, pro nás není samozřejmostí. Opravdu moc si jí               
vážíme. 
 
Jmenovitě v roce 2019 podpořili ZŠ TRNKA finančně zasláním peněz na transparentní účet             
(bez případných titulů a v abecedním pořadí): 
 
Kateřina a Kamil Arnoštovi, Zuzana a Jan Bartákovi, Petra Bláhová, Amelia Farská, Alena             
Fodorová, Ivana Fodorová, Pavel Hampejz a Kateřina Šedivá, Eva a Petr Kašparovi, Hana             
Kopecká, Martin Kopecký, Kristýna Kubartová a Radek Matouš, Zdeňka Nováková, Václav           
Pech, Jaroslava Rampasová, Alena Sauerová, Jana Salcmanová, Sixtovi, Markéta a Ondřej           
Španělovi, Petra Štěpová, Jakub Šimek, Markéta a Ladislav Svobodovi, Jitka a Bohdan            
Urbanovi, Filip a Natálie Votrubovi, Marta Vašáková, Marcela Velebilová, Eva Viktorinová,           
Jan Walenka, Soňa Wojnarová a další dárci prostřednictvím veřejné sbírky a benefičních            
akcí. 
 
Jednou tak dlouhý jmenný seznam by byl, pokud bychom psali o všech, kteří TRNCE věnují               
svůj čas, šikovné ruce, znalosti, zkušenosti, dopravní prostředky, kopírovací stroje a mnoho            
dalšího. Moc Vám děkujeme, bez  Vás by TRNKA nebyla taková, jaká je.  
 
Krom drobných dárců nás podpořily také firmy a nadace finančním darem, slevou, darem             
materiálu, bezplatným zapůjčením náčiní, bezplatnou reklamou. Děkujeme! 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
  
. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 Obec KYTÍN 

 
  

 



 

VIZE NA ROK 2020 
 
VII. etapa rekonstrukce umožní vzniknout další třídě pro prvňáčky, díky čemuž se ZŠ TRNKA              
opět rozroste.  
 
● V létě 2020 proběhne rekonstrukce další, již poslední třídy v přízemí budovy. 
● Celoročně budou probíhat zahradní úpravy. Vše, co je možné, chceme řešit           

svépomocnými a dobrovolnickými pracemi.  
● Na jaře chceme vyzkoušet nový způsob financování rekonstrukce, fundraisingovou         

kampaň na platformě Startovač.cz. 
● V březnu plánujeme 5. ročník benefičního koncertu pro TRNKU. 
● V dubnu se budou konat zápisy do 1. třídy na školní rok 2021/2022. 
● V červnu zorganizujeme spolu se ZŠ TRNKA zahradní slavnost. 
● Na podzim chceme uspořádat další benefiční fashion bazar pro TRNKU. 
● Budeme sledovat možnosti pro žádání vypsaných grantů a dotačních programy, dále           

budeme oslovovat možné dárce. 
● V září uvítáme nové žáky do 1. třídy spolu s novými posilami učitelského sboru. 
● V průběhu září se opět rozběhnou TRNKAKCE - volnočasové aktivity a příměstské           

tábory pro dobříšské děti.  
● Spolek Trnkový květ chceme rozšířit o nové členy, abychom měli více kapacit na             

všechny plánované aktivity. 
● Rádi bychom ukončili započatá jednání o vlastnictví budovy se stávajícím majitelem           

kvůli možnostem dosáhnout na různé granty a dotace (které jsou podmíněné           
vlastnictvím budovy) a budovu získali do vlastnictví ZŠ TRNKA. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 



 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
Trnkový květ, z.s. ZŠ TRNKA  
IČO: 04 279 905 IZO: 181 076 578, IČO: 04 707 524 
Adresa: Příbramská 938 Adresa: Příbramská 938 

  263 01 Dobříš   263 01 Dobříš 
 

web: www.zstrnkadobris.cz/trnkovy-kvet web: www.zstrnkadobris.cz  
e-mail: trnkovykvet@zstrnkadobris.cz FB: facebook.com/zstrnkadobris.cz 
Telefon: 605 966 527 (Štěpán Ježek) e-mail: reditel@zstrnkadobris.cz  
ID datové schránky - 624ti9r ID datové schránky – nme27pu 
 
Rada spolku: Statutární zástupce: 
● Ing. Štěpán Ježek Ing. Jana Derflová, ředitelka 
● RNDr. Anna Dostálová 
● Mgr. Ivana Fodorová 
● Petr Krampl  
● Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D.  
 
 
Bankovní spojení:  
Fio banka (transparentní účty):  
2300859617/2010 (CZK)  
2700926372/2010 
2701875490/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


