SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé Trnkového květu,
náš spolek uzavírá třetí rok své existence. Je neuvěřitelné, kolik viditelné i neviditelné práce za
sebou za tak krátkou dobu má. Největší radost máme z toho, když se výsledky této práce
odrážejí ve spokojenosti dětí, které do TRNKY chodí, jejich rodičů, učitelů a dalších
zaměstnanců školy.
Během celého roku se naše hlavní aktivita zaměřovala na rekonstrukci budovy (především
přípravu budoucí první třídy pro rok 2017/2018 a přilehlé chodby, úpravy zahrady). Mnoho hodin
dobrovolnické práce stojí za jednotlivými kroky rekonstrukce, od podání žádosti o stavební
povolení, přes řešení financování všech oprav, až po brigádní práce přímo v budově. Přípravné
práce prováděné brigádníky vystřídala profesionální práce firmy L-Stav a dalších řemeslníků,
kterou jsme mohli zaplatit díky mnoha drobným i větším dárcům. Vše se podařilo zkoordinovat
tak, že Trnkový květ během června 2017 získal kolaudační souhlas pro novou třídu. V září tak
mohla nová paní učitelka přivítat dalších 16 prvňáčků a jejich rodičů.
Činnost Trnkového květu a ZŠ TRNKA by se neobešla bez ochoty mnoha lidí poskytnout čas,
energii, dobrou radu, pomocnou ruku či finance. Především díky tomu ZŠ TRNKA roste tak, jako
její žáčci. Veškeré této pomoci si opravdu vážíme a věříme, že i v následujícím roce splníme
cíle, které jsme si vytyčili.
Výroční zpráva začíná být pro nás každoročně radostí – můžeme shrnout naši aktivitu,
pousmát se nad mnoha společnými okamžiky, můžeme oslovit Vás, kteří nás sledujete či
podporujete, i Vás, kterým se dostala naše zpráva do ruky náhodou. A třeba se díky tomu, co si
přečtete, rozhodnete náš projekt také podpořit.
Poděkování patří každému z našich příznivců, každému z Vás!
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 jeho 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 2017/18 děti v 1.
až 4. ročníku, postupně bude mít devět ročníků. V každém ročníku je jedna třída s maximálně 16
dětmi, tak aby byl umožněn individuální přístup ke každému žákovi, a zároveň i 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
rozumět 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 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
o
o
o

MUDr. Magdaléna Ježková - praktická lékařka, instruktorka skautských kurzů
Mgr. Petra Klvačová Ph.D. - socioložka, pedagožka Univerzity Karlovy
Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D. - sociolog, analytik médií
Mgr. Jana Zajícová - předsedkyně Rady spolku Trnkový květ, pedagožka pro 1. stupeň

Členové Trnkového květu:
o Bc. Dagmar Červenková - koordinátorka v nakladatelství
o Mgr. Markéta Svobodová - pedagožka pro 1. stupeň
o Mgr. Kateřina Šmahelová - fyzioterapeutka
o Ing. Markéta Španělová Ph.D. - vědecko-výzkumný pracovník, VŠ pedagog v oboru
Chemie ochrany životního prostředí
o Mgr. Jitka Urbanová - právnička, zastupitelka města Dobříše

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

Mgr. Vlasta Beščecová - ředitelka ZŠ TRNKA
Mgr. Ivana Fodorová - PR manažerka
Mgr. Dana Chytrá - mikrobiolog
Ing. Štěpán Ježek - IT analytik
Mgr. Hana Kopecká, MBA - matematik, účetní ekonom

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2017
Nezisková organizace zapsaný spolek Trnkový květ je zakladatelem a zřizovatelem základní
školy TRNKA. V roce 2017 podal Trnkový květ žádost o navýšení kapacity pro školní rok
2017/2018 o 28 žáků (budoucí 1. třída, doplnění stávajících tříd do počtu 16 žáků na třídu), žádosti
bylo vyhověno v srpnu 2017. V září 2017 byla podána žádost o navýšení kapacity pro další školní
rok 2018/2019 o 16 žáků (1. třída).
BUDOVA ŠKOLY A JEJÍ REKONSTRUKCE
Profesionální rekonstrukce
Také v roce 2017 pokračovala naše spolupráce se stavební
firmou L-Stav, která provádí veškeré stavební a
rekonstrukční práce v budově školy. Díky nezištné pomoci
projektanta Ing. Lukáše Cvrčka, který připravil projekt ke
stavebnímu řízení, a vstřícnému přístupu pracovnic
stavebního odboru MěÚ Dobříš se nám podařilo získat
stavební povolení pro další etapu již v průběhu podzimu
2016.
Zásluhou flexibility firmy L-Stav se tentokrát podařilo
využít pro rekonstrukci, která poprvé probíhala za provozu
školy, období, kdy ve škole neprobíhala výuka, tedy
zejména jarních prázdnin, a také některých víkendů a
svátků.
Hlavní část rekonstrukce se tentokrát soustředila do
jednoho prostoru, a sice do 1. patra budovy, kde stavební firma probouráním příčky a
dalšími souvisejícími úpravami vytvořila ze dvou bývalých kanceláří jednu novou školní třídu.
Náročným krokem této etapy byla rekonstrukce stávající elektroinstalace tak, aby vyhověla
rostoucí kapacitě školy, a zároveň všem zákonným požadavkům. Nevyhovující části staré
elektroinstalace na chodbách byly odstraněny, byl instalován nový elektrický rozvaděč pro
celou budovu a rozvaděč pro 1. patro, vše bylo provedeno tak, aby bylo vyhověno současným
normám na požární odolnost a zajištění bezpečí osob v případě vzniku požáru.
Další výzvou pro nás byl požadavek hygienické normy na snížení doby dozvuku v prostoru nové
školní třídy. Abychom zvládli finanční náročnost této ze své podstaty nákladné interiérové
úpravy, bylo třeba vybrat vhodný materiál, který splňuje technické nároky, a zároveň je cenově
přijatelný. Poté, co se to podařilo, provedla firma L-Stav na základě projektu odbornou
instalaci akustické předstěny a akustických stropních panelů do prostor nové třídy. Měření
specializovanou firmou na jaře 2018 potvrdilo, že nově vybudované prostory s akustickými
opatřeními splňují nejpřísnější akustické normy pro školní budovy.
Poté, co stavební firma dokončila svou práci na rekonstrukci třídy, chopil se práce truhlář
Štěpán Marek, který provedl vyrovnání výšky podlah obou bývalých kanceláří, doplnil chybějící
část původních parket a renovaci těch stávajících, včetně nátěru odolným lakem. Výsledkem je
krásně zrenovovaná původní parketová podlaha, která je již tradičně ozdobou každé nově
zrekonstruované třídy.

Svépomocné práce
V průběhu roku 2017 se uskutečnilo celkem 6 celodenních organizovaných brigád, při kterých
se skupina dobrovolníků z řad členů spolku, rodičů a přátel školy věnovala aktuálně
potřebným pracím v budově školy a jejím okolí. V únoru 2017 jsme během velké brigády
připravili prostory dvou kanceláří, ze kterých měla v budoucích měsících vzniknout nová třída
– vyklidili jsme starý nábytek, odstranili zbytky starých elektrických rozvodů a oškrabali
starou malbu. V březnu, říjnu a listopadu se organizované brigády týkaly především prací na
zahradě. Vykáceli jsme nevyhovující stromy a keře a vytvořili v zadní části zahrady nový pás
zeleně osázený keři podle návrhu zahradní architektky tak, aby vytvořil základ pro budoucí
školní přírodní zahradu.
Vedle toho proběhlo, zejména
během letních prázdnin, několik
individuálních brigád, při nichž se
dokončoval prostor nové třídy a
přilehlé chodby, zejména co se
týče výmalby a barevné výzdoby
stěn, natírání radiátorů a trubek,
instalace umyvadla a dalšího
zařízení třídy.

Děkujeme všem brigádníkům, kteří se na svépomocných pracích podílejí, každá hodina Vaší
práce je pro nás nesmírně cenná.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Vybrané údaje z hospodaření spolku:

24
12

2017
tis. Kč
1 232
-88
201
1
5
129
150
14
6

PASIVA:
Půjčka
Závazky vůči dodavatelům
Vlastní jmění (fond krytí dlouhodobého majetku z darů)
Fond veřejné sbírky
Zisk předchozích let
Ztráta roku 2016
Zisk roku 2017
Předplacené nájemné na další rok
Ostatní (zejména časové rozlišení)

tis. Kč
600
0
312
1
2
-34
x
0
30

tis. Kč
600
2
688
1
-32
x
258
128
5

NÁKLADY:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Odpisy
Služby
Ostatní náklady

tis. Kč
94
16
88
25
41
8

tis. Kč
39
2
83
64
29
11

VÝNOSY:
Výnosy z nájemného
Plnění z pojištění
Přijaté provozní dary
Přijatá provozní dotace
Zúčtování fondů - rozpuštění zdroje krytí dl.majetku z
darů
Přijaté členské příspěvky

tis. Kč
63
33
97
30
11

tis. Kč
359
0
58
30
35

4

4

-34

258

AKTIVA:
Hodnota rekonstrukce budovy
Dosavadní odpisy rekonstrukce budovy
Zůstatek na transparentním bankovním účtu
Zůstatek na bankovní účtu veřejné sbírky
Zůstatek financí v pokladně
Pohledávka za školou - úhrada energií
Pohledávka za školou - mimořádná splátka nájmu
Poskytnuté zálohové platby energií
Ostatní (zejména časové rozlišení)

ZISK za rok 2017

2016
tis. Kč
730
-25
123
1
16
30

AKTIVITY TRNKOVÉHO KVĚTU, Z.S.
Besedy pro rodiče a širší veřejnost
Spolek Trnkový květ získal s radostí opět grant z Fondu sportu,
kultury a volného času města Dobříše, s cílem uspořádat veřejné
přednášky o zajímavých pedagogických a výchovných tématech.
V roce 2017 proběhly v prostorách ZŠ TRNKA následující:
o
Badatelská výprava za jarními květy s Vojtou Zeiskem,
botanikem, skautem a doktorandem Přírodovědecké fakulty UK
– 23. dubna 2017
o
Muzikoterapie se Sylvií Krobovou, hudebnicí, divadelnicí
a pedagožkou ZUŠ Dobříš – 4. května 2017
o
Čtením a psaním ke kritickému myšlení s Janou
Zajícovou, učitelkou ZŠ TRNKA – 8. června 2017
o
Jak otevírat s dětmi intimní témata s Petrou Vackovou z
Linky bezpečí a Linky Dětského krizového centra – 16. října 2017
o
Jsou naše děti na internetu v bezpečí s Lenkou
Hulanovou, vedoucí linky Dětského krizového centra, autorkou knihy Internetová kriminalita
páchaná na dětech – 23. listopadu 2017
o
Astronomie pro děti s Davidem Ondřichem, šéfredaktorem časopisu Astropis České
astronomické společnosti a otcem dvou malých dcer – 13. prosince 2017
Dny otevřených dveří
13. února proběhlo ve večerních hodinách
setkání zájemců se zástupci školy a spolku
Trnkový květ, z.s. Návštěvníci dostali
informace o provozu a plánech TRNKY do
budoucna, proběhla též prohlídka budovy
školy. Následující den 14. února rodiče
budoucích žáků ZŠ TRNKA navštívili
otevřené hodiny, nahlédli do výuky a okusili
atmosféru TRNKY.
Benefiční koncert pro TRNKU
1. dubna v Kulturním domě v Dobříši proběhl 2. ročník Benefičního koncertu pro TRNKU. Svou
muzikou potěšili zúčastněné skvělí jazzmani – Tomáš Liška – basa, Vítek Křišťan – klávesy,
Tomáš Hobzek – bicí, Marcel Bárta – saxofon. Po přestávce se ujaly mikrofonů Vrásky z lásky
a Láďa Svoboda. Školní děti přidaly dvě indiánské písně. Dražbu vázy Zuzky Hutňanové, totemu
dětí a zbrusu nové písničky Trnka (Láďa Svoboda) řídil s humorem a vtipem Bohdan Urban.
Jeho umění přispělo k vysokým konečným cenám dražených předmětů. Výtěžek akce byl
použit na rekonstrukci budoucí 1. třídy.

Zahradní slavnost
Excelentní káva, nepřeberné množství druhů sladkostí, vtipné divadlo plné muziky a
přicházející a odcházející lidé. V této atmosféře se nesl 2. ročník Zahradní slavnosti na zahradě
ZŠ TRNKA 18. června. Návštěvníci mohli okusit, jak chutná prohlídka budovy školy, nahlédnout
do již skoro hotové budoucí první třídy. Mohli se potěšit keramickými květinkami za zdí v
koutku zahrady nebo si prostě povídat na zastíněném místě pod stany a těšit se ze vzájemných
setkání. Jak je již v TRNCE zvykem, lví podíl mělo na všem nepočitatelně pomocných rukou.
Nelze ani vyčíslit, kdo všechno přijal svou roli při organizaci a pomohl.

Zápis do 1. třídy
V dubnu 2017 proběhl v několika dnech za asistence lidí Trnkového květu zápis do 1. třídy ZŠ
TRNKA, na jehož základě bylo přijato 16 žáků. Zájem o umístění žáka do první třídy byl v tomto
roce větší než kapacita školy.
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 5x týdně a
zveřejňujeme zde všechny aktuality. Téměř každý měsíc zasíláme kruhu našich sympatizantů
newsletter s novinkami v projektu.
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
I v roce 2017 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 2017 školu podpořili
darem 90 000 Kč, který byl použit na financování provozu školy.
Děkujeme městu Dobříš, velmi si ceníme naší spolupráce.

Součástí aktivit spolku Trnkový květ je snaha začlenění ZŠ TRNKA do povědomí dobříšské
komunity a proto spolupracujeme s dalšími organizacemi a otvíráme jim i v tomto roce budovu
školy. Od září 2017 navštěvují ZŠ TRNKA malí hudebníci v rámci hodin hudební nauky, prostory
ZŠ si pronajímá k těmto účelům ZUŠ Dobříš. I po celý rok 2017 pronajímáme nebytové prostory
Centru pro komunitní práci jako poradně a kontaktnímu místu pro pečující, stejně tak celý rok
využívají nebytových prostorů ke své činnosti skautské oddíly Lampyris (Světlušky a
Benjamínci) a Varta (jako klubovnu). V létě roku 2017 probíhaly v prostorách školy a na zahradě
příměstské tábory Dětského centra Čáp (5 turnusů). Od září 2017 probíhá v prostorách ZŠ
TRNKA dramatický kroužek pod vedením DiS. Andrey Krejčové (pronájem).

DÁRCI A SPONZOŘI
Celý projekt ZŠ TRNKA by opravdu nemohl fungovat bez finanční a dobrovolnické pomoci
mnoha lidí a drobných dárců. Díky jejich důvěře a podpoře mohla ZŠ TRNKA v tomto roce
otevřít dveře dalším žáčkům a jejich rodičům. Jsme opravdu vděční, když si uvědomíme, o kolik
lidí se můžeme opírat, kolik lidí věnuje čas, práci nebo finanční dar na tuto dobrou věc.
Jmenovitě v roce 2017 podpořili ZŠ TRNKA finančně, věcně nebo dobrovolnou pomocí tito dárci
(bez případných titulů a v abecedním pořadí):
Magdaléna Ahmedová, Erika Amlerová, Kateřina a Kamil Arnoštovi, David Bergmann, Vlasta a
Miroslav Beščecovi, Lucie a Philippe Bigoni, Jaroslava Bláhová, Hanka a Radek Císařovi,
Dagmar a Daniel Červenkovi, Šárka Daňková, Michaela Doleželová, Anna Dostálová, Lubomír
Doubek, Veronika Douchová, Eliška Fenclová, Věra Fialová, Ivana Fišerová, Ludvík
Forsterevicz, Ivana Fodorová, Eva Hájková, Jan Halász, Alena Homolková, Jakub Hučín,
Zuzana Hutňanová, Marek a Dana Chytří, Markéta Chytrá, Magdaléna a Štěpán Ježkovi, Eva
Kašparová, Tomáš Kábele, Jana a Vítek Komovi, Hana Kopecká, Naďa a Petr Kramplovi, Jan
Krásný, Kristýna Kubartová, Jana a Jakub Kylarovi, Jakub Kylar ml., Jaroslav Láník, Jan a Eva
Lidmilovi, Marcela Lorencová, Dagmar Majerová, Markéta Marková, Martin Musil, Romana
Nentvichová, Jan a Michaela Neprašovi, Václav Pech, Ladislav Pelcl, Daniela a Jindřich
Priorovi, Tomáš Průša, Lucie Přádová, Dana a Lukáš Rákosníkovi, Pavel a Petra Růžičkovi,
Jana Salcmanová, Adéla a Jaroslav Sauerovi, Alena Sauerová, Jana Seibertová, Žaneta
Stiborová, Markéta a Ladislav Svobodovi, Kateřina a Lukáš Šmahelovi, Markéta a Ondřej
Španělovi, Petra Štěpová, Ivo a Klára Tajšlovi, Jana a Jiří Tománkovi, Jitka a Bohdan Urbanovi,
Františka a Marek Vandasovi, Marta Vašáková, Lucie a David Vávrovi, Marcela a Dalibor
Velebilovi, Jan Walenka, Soňa Wojnarová, Ondřej Zajíc, Jana a Vladimír Zajícovi, a další dárci
prostřednictvím veřejné sbírky

V roce 2017 nás podpořily tyto firmy:

Obec KYTÍN

ARBOSANA

VIZE NA ROK 2018
V roce 2018 budeme pokračovat v naší práci stejně intenzivním tempem jako doposud:

V lednu - červnu proběhne další etapa rekonstrukce školy – rekonstrukce budoucí 1.
třídy, rozšíření šatny a výmalba záchodů. Celoročně budou probíhat zahradní úpravy. Vše, co je
možné, chceme řešit svépomocnými a dobrovolnickými pracemi.

V první polovině roku bude probíhat výběrové řízení na pozici ředitel ZŠ (s nástupem od
školního roku 2018/2019).

V březnu plánujeme 3. ročník benefičního koncertu pro TRNKU.

V dubnu se budou konat zápisy do 1. třídy na školní rok 2018/2019.

V červnu zorganizujeme spolu se ZŠ TRNKA zahradní slavnost.

Průběžně během celého roku budeme i nadále pořádat besedy a přednášky pro
veřejnost o zajímavých trendech v pedagogice a výchově za účasti zkušených odborníků.

Budeme se účastnit vypsaných grantů a dotačních programů, budeme oslovovat
možné dárce.

Během léta požádáme o stavební povolení na nové dvě třídy (1. a 6. třída).

V září uvítáme nové žáky do 1. třídy.

Po získání stavebního povolení začneme na podzim rekonstruovat dvě třídy v 1. patře
budovy, dle finančních možností i jídelnu.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Trnkový květ, z.s.

IČO: 04 279 905
Adresa: Příbramská 938
263 01 Dobříš
web: www.zstrnkadobris.cz/trnkovy-kvet
e-mail: trnkovykvet@zstrnkadobris.cz
Telefon: 605 741 027 (Magdaléna Ježková)
Rada spolku:





Mgr. Jana Zajícová
Mgr. Ivan Vodochodský, Ph.D.
MUDr. Magdaléna Ježková
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2300859617 / 2010 (CZK)
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