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Základní charakteristika Zlámanky z.s.
Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální a duchovní zdraví dětí,
rodin a komunity, chránit přírodu a kulturní dědictví.
Toho spolek dosahuje zejména:
1. provozem Dětského lesního klubu,
2. pořádáním táborů a volnočasových aktivit pro děti a mládež,
3. podporou slaďování rodinného a pracovního života,
4. podporou mezigeneračních aktivit,
5. podporou zdravého a udržitelného životního stylu,
6. výchovou dětí a veřejnosti k ochraně životního prostředí,
7. podporou kulturních, rukodělných a řemeslných činností,
8. posilováním sounáležitosti s místní komunitou,
9. pořádáním kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.
Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti a jsou nejvyšším orgánem
spolku. Ze svého středu si volí tříčlennou Radu spolku, která je jeho výkonným
orgánem. Rodiče dětí tak určují směr vedení spolku a zároveň se intenzivně podílejí
na jeho dalším rozvoji.
Spolek nemá mimo pedagogických pracovníků žádné placené zaměstnance a
veškerá činnost je vykonávána dobrovolníky a podporovately spolku. V současnosti
poskytuje žadatel pravidelnou předškolní péči pro 42 dětí, 12 dětí a jejich rodičů do 3
let, 7 školních dětí. Dopad činnosti je však celorodinný a mezigenerační a to
především díky neformálnímu setkávání, které buduje sounáležitost ke komunitě.
Spolek vykonává svou činnost na konci ulice Střelnice, v Brně, městská část Líšeň.
Jako zázemí pro veškeré spolkové aktivity slouží zrekonstruovaná hospodářská
budova s přilehlou zahradou.
Identifikační údaje Zlámanky z.s.
Zlámanky z.s. Sídlo Podhorní 2952/36, Líšeň, 628 00 Brno Identifikační číslo
08307539
123-135490297/0100
email: info@divocinalisen.cz
Telefon: +420 774 147 493
web divocinalisen.cz
Předsedkyně Mgr. Eva Kotyzová
Místopředsedkyně Mgr. Klára Pavlíková
Pokladník Ing. Veronika Hložánková
Tajemnice Mgr. Alena Kuklová
Tajemnice Mgr. Lenka Vyzourková

Počet členů k 31.12.2019: 45
Historie spolku
Skupina rodičů se na jaře roku 2019 rozhodla založit vlastní lesní klub, který by
odpovídal jak jejich představám o spokojeném dětství, tak potřebám pedagogů, ale
především přáním dětí. Založili proto spolek Zlámanky z.s., dle místa, kde se tato
skupina rodičů seznámila. S nadšením se pustili do opravy staré hospodářské
budovy, kterou jim poskytla rodina Belcredi. Zarostlou zahradu na okraji lesa
proměnili na malý ráj pro děti i dospělé. Většina prací byla prováděna svépomocí a
financována z bezúročných půjček členů spolku. Po velmi intenzivních 3 měsících
byl lesní klub Divočina v září roku 2019 uveden do provozu. Společně s lesním
klubem se otevřel i klubík pro rodiče s malými dětmi Divočákův Pelíšek, Lesní škola
pro individuálně vzdělávané děti Divoká škola, Kroužek pro školáky Divočáci a
Stodola se stala místem komunitního setkávání.
Budoucnost spolku
Spolek chce i nadále rozšiřovat portfolio nabízených služeb pro místní komunitu. V
následujícím školním roce představí nový koužek pro školáky se zaměřením na
polytechnickou výuku, dále bude pořádat víkendové akce pro rodiny a bude nadále
pracovat na integraci seniorů do místní komunity. Cílem spolku je být kvalitním a
dostupným komunitním poskytovatelem péče pro děti.
Vedení spolku jej chce v následujících letech ekonomicky stabilizovat, zejména pak
splatit půjčky, díky kterým byl spolek založen.

Přehled aktivit spolku
Lesní klub Divočina
Lesní škola pro individuálně vzdělávané děti Divoká škola
Klubík pro rodiče s malými dětmi Divočákův Pelíšek
Kroužek pro školáky Divočáci
Komunitní centrum Stodola
Akce pro veřejnost
Lesní klub Divočina
Lesní klub je inspirován konceptem lesních mateřských škol. Posláním Divočiny je
pravdivě provázet děti každodenním životem. Pro naši komunitní školku je důležitý
individuální přístup k dětem i rodičům.

Věříme, že dítě se může rozvíjet ve své celistvosti napříč celým rokem v lůně Matky
přírody.
Je pro nás důležité, aby děti dokázaly rozeznávat a tolerovat emoce mezi sebou
navzájem, protože když člověk nerozumí sobě, jen těžko může rozumět světu okolo
sebe. Vzhledem k tomu, že převážnou část dne trávíme v přírodě, snažíme se děti
vést k úctě ke všemu, co je její součástí. Seberealizace má smysl vždy v rámci
vztahů a napříč různými úrovněmi existence.
Spolek poskytuje pravidelnou předškolní péči pro 42 dětí. Děti jsou rozděleny do
dvou skupin po 16 dětech, přičemž je možno zvolit celotýdenní, třídenní nebo
dvoudenní docházku (10 dětí má 5denní model, 25 dětí má 3denní model, 7dětí má
dvojdenní model – celkem tedy 42 dětí, při denní kapacitě 32 dětí). Děti jsou ve
věkově smíšených skupinách, které se nazývají Veverky a Ještěrky. O jednu skupinu
pečují dva pedagogové. Pedagogickou činnost řídí a zaštiťuje hlavní pedagog za
podpory ředitelky klubu. Komunikaci a koordinaci směrem k rodičům zajišťuje
koordinátorka.
Děti přicházejí na zahradu LK Divočina mezi 7.30-8.30, kde je jim nabídnuta jak
řízená činnost tak volná hra. V ranním kruhu probíhá seznámení s programem, zpěv,
hra na hudební nástroje, básničky. Vše zakončuje společná svačina. Zahradu děti
opouští 9.30 a vydávají se do přilehlých lesů. 11.30 se vrací do zázemí, kde jim
pedagogové podávají oběd. Následuje odpočinek dle individuálních potřeb a pak
opět činnost na zahradě a odchod domů 16-16.30.
Přehled akcí
celoročně Hipoterapie v JS Elvis
září - Setkání s brouky - povidání s entomoložkou
říjen - Preventivní program Městské policie Brno, Divadlo kufr
listopad - kanisterapie
prosinec -Vánoční divadlo, Adventní slavnost
leden - návštěva knihovny
únor - masopust
květen - Setkání s mravenci - povidání s entomoložkou
červen - Svatojánská slavnost, Výlet předškoláků, Divadlo Mikro Theatro
Kroužky
V tomto školním roce probíhaly dramatický kroužek, výtvarný kroužek, výuka hry na
flétnu a pečení pro děti.
Členský příspěvek
Péče o děti v LK Divočina je financována z členských příspěvků, jejichž výše se
odvíjí od docházky dítěte do LK Divočina. Výše platby za docházku:

5 dní v týdnu:

6000 Kč

3 dny v týdnu: 4600 Kč
2 dny v týdnu: 3400 Kč

Spolupráce s psycholožkou
Spolek od svého založení spolupracuje s dětskou psycholožkou Mgr. Vlastou
Šmardovou, která pomáhá pedagogům při práci s dětmi. Aktivně se podílí na
diagnostice dětí, sanitárních dnech a hospitacích. Nestandardní projevy chování jsou
s ní konzultovány na ad hoc bázi.

Předškolní příprava
Od října se plně rozjela předškolní příprava pro skupinu 9 předškoláků. Předškoláci
byli rozděleni do dvou skupin a příprava proběhla dvakrát týdně. Podklady byly
vypracovány za asistence Mgr. Lenky Vyzourkové, Mgr. Evy Kotyzové pod vedením
speciální pedagožky Mgr. Aleny Klečkové.
Lesní škola pro individuálně vzdělávané děti Divoká škola
Pro děti vzdělávané doma, které mají blízko k přírodě, které touží po partě
kamarádů, spolek pořádá jednou týdně tzv. sdruženou školu. V letošním roce
Divokou školu navštěvovalo 6 dětí. Děti využívají zázemí lesního klubu, ale stejně
jako malé děti tráví většinu času venku objevováním přírody. Do programu je
zakomponována výuka prvního stupně základní školy. Inspirací je filosofie Naomi
Aldort a Unschooling, koncept lesní pedagogiky, myšlenky Ernesta Thompsona
Setona a jeho hnutí Woodcraft, iniciativa Učíme se venku a přírodní škola Mgr.
Františka Tichého. I Divoká škola byla v období pandemie zavřena, výuka se však
přesunula na internet a děti společně s pedagožkou tak např. na dálku objevovali
principy kvašení nebo hledali neobvyklá zvířata umístěna v českých ZOO.
Klubík pro rodiče s malými dětmi Divočákův Pelíšek
Pelíšek je klubík pro děti 2-3 let za doprovodu dospělé osoby. V tomto školním roce
se uskutečnily tři bloky, které dohromady navštívilo 30 dětí. Kroužek má kapacitu 12
dětí a slouží zároveň jako příprava na pokračování v lesním klubu. Děti si zvykají na
rituály v blízkosti jejich nejbližších, což jim umožňuje následný snadnější přechod do
klubu bez asistence rodičů. Děti společně s průvodkyní vytvářely domácí kosmetiku,
pekly, malovaly a tvořily.
Kroužek pro školáky Divočáci

Pro školní děti ve věku 6-11 let se každý čtvrtek konal přirodovědný a tábornický
kroužek Divočáci, který navštěvovalo 7 dětí. Děti prozkoumávaly les, dozvídaly se
mnoho nového o zvířatech, ptácích, květinách, stromech i drobné žouželi. Učily se,
jak se jim můžeme přiblížit a jak jim pomáhat. Hrály hry, abychom protáhli tělo,
procvičovaly hlavu a užívaly si společnou radost.
Komunitní centrum Stodola
Už při samotném budování zázemí spolku se mezi komunitou rodičů, jejich prarodičů
a přátel utvořila pevná přátelství, která zdaleka přesáhly rámec dětských aktivit.
Přátelé se začali spontánně scházet a využívat tak zázemí spolku k různorodým
aktivitám. Někteří zde cvičí jogu, meditují, rozvíjí se v duševních oblastech, nebo jen
probírají dění dnešního světa. Ženy všech věkových kategorií se scházejí při tzv.
přástkách, tvoří, pečou, šijí, vzájemně se inspirují a podporují.
Všem členům spolku je Stodola k dispozici pro pořádání narozeninových oslav i
přátelských setkání.
Akce pro veřejnost
V letošním školním roce byla největší akcí pořádanou pro veřejnost Otevřená
Divočina, která se konala 9.11.2019 s účastí cca 200 osob. Veřejnost měla možnost
si prohlédnout zázemí klubu, seznámit se s aktivitami spolku, děti měly k dispozici
dílničky. Dobrovolníci spolku podávali občerstvení.
Veřejnosti byly otevřené i klubové slavnosti Adventní, Masopust a Svatojánská noc.
Pracovníci spolku
Pedagogové
V tomto roce spolek spolupracoval s osmi pedagogy, kteří se starali celkově o 62
dětí. Hlavním pedagogem a zároveň koordinátorem pedagogů byla Mgr. Lucia
Hužvárová. Společně s Phdr. Michalem Kročilem byli hlavními pedagogy skupiny
Veverek. S Veverkami spolupracovala i Kristína Kakašová. Skupinku Ještěrek vedly
MgA. Věra Špičková společně s Ladou Vlčkovou. Průvodkyní Divoké školy byla Bc.
Kristýna Bradáčová. O děti v Divočákově Pelíšku pečovala MgA. Veronika
Maliňaková a Mgr. Lenka Vyzourková.
Po náročných prvních měsících se podařilo nastavit pracovní i pedagogické procesy
tak, aby co nejlépe vyhovovaly povaze klubu a jeho aktivit. Pedagogové jsou velmi
pozitivně vnímáni celou rodičovskou komunitou a jsou součástí celé spolkové
komunity. Pomáhají utvářet filozofii spolku a svou prací se podílejí na spolkovém
úspěchu.
Ostatní pracovníci
Spolek je veden tzv. Organizačním týmem, vedeným předsedkyní a ředitelkou Mgr.
Evou Kotyzovou, místopředsedkyní a provozní Mgr. Klárou Pavlíkovou, pokladnicí

Ing. Veronikou Hložánkovou, tajemnicí a koordinátorkou Mgr. Alenou Kuklovou a
tajemnicí Mgr. Lenkou Vyzourkovou.
Organizační tým svou prací umožňuje chod veškerých aktivit spolku, dbá na soulad
s právními předpisy, řídí spolkové finance, komunikuje navenek i vůči členům spolku
a vytváří strategii fungování a směřování spolku. Pro organizační tým byl první rok
velkou výzvou, kterou ale považují za úspěšně překonanou. Při této nelehké cestě k
vybudování jak materiálního tak organizačního zázemí pro veškeré aktivity spolku
během velmi krátké doby se tým poučil ze svých vlastních chyb a hodlá i nadále
pracovat na co nejefektivnějším a férovém vedení organizace.
Hospodaření
Při svém založení spolek nedisponoval žádnými finančními prostředky. Veškerý
kapitál do něj vložili formou bezúročných půjček jeho členové. Z těchto prostředků se
vybudovalo spolkové zázemí a veškeré vybavení pro aktivity spolku. Organizační
tým pracuje s plánem rozvržení splacení půjček, který se i přes nelehkou situaci
způsobenou pandemií koronaviru daří plnit. Organizační tým i členové spolku se
aktivně podílejí na fundraisingu a to jak formou soukromých grantů tak dotací z
veřejných prostředků.

