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Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, 

držíte v rukou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Botič za rok 2020. První rok, 

který byl poznamenán pandemií Covid-19. Protiepidemická opatření významně ovlivnila 

naši činnost, na mnoho měsíců zastavila přímou práci s našimi cílovými skupinami – dětmi, 

rodiči, učiteli. Hledali jsme jiné cesty, jak i bez možnosti osobního kontaktu pokračovat 

v naplňování našeho poslání. Učili jsme se využívat různé on-line nástroje, které nám 

umožňují být v kontaktu s lidmi a podporovat je, aby trávili co nejvíce času v přírodě: ze 

seminářů se staly webináře, z programů Rodinného centra a z výukových programů pro 

školy samoobslužné venkovní hry či hledačky s úkoly a facebookové výzvy... V mezidobích, 

kdy byla zmírněna protiepidemická opatření, jsme se rádi vraceli k setkáním naživo.  

Rok 2020 byl náročný nepředvídatelnými a náhlými změnami pro všechny z nás. Díky 

kreativitě, flexibilitě a vytrvalosti mých kolegů z Botiče, to byl i přesto rok, v němž se nám 

dařilo motivovat lidi k odpovědnému jednání vůči životnímu prostředí a lásce a úctě 

k přírodě. Do dalších let vstupujeme bohatší o zkušenosti z těchto nových cest za naším 

posláním. 

Děkuji všem kolegům a pracovníkům za vaše nasazení! Děkuji všem partnerům za přízeň a 

podporu! A v neposlední řadě děkuji všem dětem, studentům, rodičům a učitelům za důvěru 

a nadšení, se kterým společně hledáme zodpovědnější vtah k naší Zemi. 

 

Martina Chvátalová 
ředitelka Botič o.p.s. 
 
 

SLOVO NA ÚVOD 
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 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE  

 
Obecně prospěšná společnost Botič byla založena v roce 2013 s cílem rozvíjet environmentální vzdělávání, 

výchovu a osvětu (dále EVVO) zejména v Praze v návaznosti na cíle, které dříve naplňoval Základní článek Hnutí 

Brontosaurus Botič. Ten byl založen v roce 1990 a od roku 1994 bylo jeho místem působení Středisko 

ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze 10 (dále SEV Toulcův dvůr). Jednou ze zakladatelek ZČ HB Botič byla 

Emilie Strejčková, která stála také u zrodu SEV Toulcův dvůr v raných 90. letech 20. století. Botič o.p.s. založil 

v roce 2013 Jan Chvátal, tehdejší předseda ZČ HB Botič a zároveň první ředitel Botič o.p.s. (do roku 2014). 

POSLÁNÍM společnosti je pomocí výchovných, vzdělávacích, volnočasových a kulturních aktivit 

soustavně a smysluplně působit na návštěvníky střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, a tím 

je vést k citlivosti a úctě k přírodě i tradicím a k environmentálně odpovědnému jednání. 

K naplnění tohoto poslání realizujeme environmentálně vzdělávací aktivity pro různé cílové skupiny. 

 

V rodinném centru Mateřídouška pracujeme s dětmi od nejútlejšího věku a s jejich rodiči. Děti z mateřských 
škol se učí prostřednictvím ekologických výukových programech objevovat krásu a tajemství přírody, starší 
děti ze škol základních i středních na programech hledají příčiny a řešení ekologických problémů a získávají 
odvahu k jednání ve prospěch životního prostředí. 

Učitelům nabízíme metodickou podporu pro začleňování EVVO do školní výuky formou seminářů, konferencí, 
rozesílkami informačních a metodických materiálů či studii pro koordinátory EVVO ve školách. 

 
Vyznáváme a naší činností uvádíme v život tyto hodnoty:  
• úcta k přírodě a ohleduplnost k životnímu prostředí 

• respektující přístup k lidem 

• vnitřní motivace, zodpovědnost a samostatnost i spolupráce 

• vědomý seberozvoj  
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LIDÉ V BOTIČ o.p.s. 

Správní rada 

Jakub Moravec (předseda) 
Renata Chmelová 
Ing. Tomáš Hodina 

Dozorčí rada 

Marie Sovina (předsedkyně) 
Mgr. Blanka Toušková 
Ing. Marcel Rumler 

Ředitelka 

Mgr. Martina Chvátalová 

 
Tříčlenná správní rada se schází 2x ročně, schvaluje rozpočet a účetní závěrku, jmenuje ředitele, který se 

správní radě zodpovídá za řádné vedení společnosti. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, jedná se 

o tříčlenný orgán. Ředitel je statutárním zástupcem společnosti, řídí činnost společnosti, pokud tato činnost 

není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady 

společnosti.  

Zaměstnanci 

Ing. Tomáš Hodina  
Mgr. Martina Chvátalová  
Petra Kubínová  
Lenka Rumlerová  

Ing. Vendula Stará 
Bc. Marta Veselá  
Ing. Veronika Vyletová 
 

Mgr. Martina Francová (do VII.) 
Mgr. Zdeňka Kožárová (r.d.) 
Mgr. Alexandra Němcová (r.d.) 
Mgr. Šárka Veselá (r.d.) 

 

V roce 2020 zaměstnávala společnost 11 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, z toho 3 kolegyně čerpají 

rodičovskou dovolenou. S řadou pracovníků (převážně lektorek rodinného centra, ekologických výukových 

programů pro školy) byly uzavírány dohody o provedení práce (celkem 7 osob).

Kus práce odvádějí také dobrovolníci, ať už jsou to naši individuální dlouholetí sympatizanti či rodinní 

příslušníci nebo tzv. firemní dobrovolníci, kteří k nám přichází díky spolupráci s Byznysem pro společnost. 
Děkujeme! 
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SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V DALŠÍ ORGANIZACÍCH 

Spolupráce na koordinaci a rozvoji SEV Toulcův dvůr  

Botič o.p.s. je zakládajícím členem zapsaného spolku Toulcův dvůr, který 

sdružuje čtyři neziskové organizace podílející se na chodu Střediska ekologické 

výchovy Toulcův dvůr: Botič o.p.s., Envira, o.p.s., Mateřská škola Semínko, 

o.p.s. a Sdružení SRAZ, z.s.. 

Společně s partnerskými organizacemi usilujeme o to, aby byl celý areál 

vhodným zázemím pro praktickou aplikaci ekologické výchovy.  

Posláním Toulcova dvora, z.s., k jehož naplnění přispívá Botič svou činností, je vytvářet otevřený prostor 

k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.             

Spolupráce v rámci Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina 

Botič o. p. s. je zakládajícím členem Sítě středisek ekologické 

výchovy Pavučina, což je střešní organizace pro ty, kdo se věnují 

environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 

v roce 1996 osm organizací z potřeby prohloubit vzájemnou 

spolupráci a inspiraci v oblasti EVVO napříč celou zemí. Dnes má Pavučina 44 členů a 2 pozorovatele.         

Prostřednictvím Pavučiny probíhala i v roce 2020 spolupráce s dalšími středisky ekologické výchovy z celé 

České republiky. Hospodář společnosti je od roku 2014 členem dozorčí rady SSEV Pavučina a ředitelka 

společnosti je od dubna 2016 členkou výkonného výboru SSEV Pavučina.  

Poslání SSEV Pavučina: Pavučina pomáhá rozvoji environmentální výchovy v České republice 
prostřednictvím sítě svých členů a ve spolupráci se svými partnery. Podporuje rozvoj takového vzdělávání, 
které přispívá k udržitelnému životu jednotlivců i společnosti a ochraně přírody v naší zemi a na naší 
planetě.                           
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OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 

I. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY (EVP)  

Příprava a realizace EVP pro předškolní a školní kolektivy v areálu Toulcova dvora je naší stěžejní činností. 

Mateřským, základním a středním školám nabízíme programy o délce 1,5 až 3 hodiny probíhající v pestrém 

prostředí Toulcova dvora.  

Ekologický výukový program má environmentální, přírodovědný a 

všeobecně rozvíjející obsah. Aktivity připravují zkušené, odborně 

zdatné a dále průběžně se vzdělávající lektorky tak, aby se děti učily 

prožitkem, samy hledaly příčiny a řešení environmentálních 

problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch životního 

prostředí. Programy učí děti vnímat v souvislostech, podněcují u 

nich aktivitu a tvořivost. EVP jsou přizpůsobeny věku účastníků a 

navazují na rámcové vzdělávací programy.  

Nabídka výukových programů, zveřejněná na webových stránkách, 

obsahovala v roce 2020 15 programů pro mateřské školy, 34 

programů pro základní školy a 5 programů pro střední školy.  

Kvůli opatřením souvisejícím s pandemií Covid-19 nebylo možné 

zhruba 5 měsíců EVP vůbec realizovat. A následně i v době, kdy byly 

školy otevřené, byla poptávka výrazně snížená. Školy programy 

rušily nebo přesouvaly, a to z důvodu karantén, nemožnosti 

opouštět pozemek školy nebo zákazu využívání MHD.  

V době, kdy byly uzavřené školy či omezeny možnosti jejich výjezdů, a neprobíhaly proto EVP, pracovaly naše 

lektorky na tvorbě čtyř nových programů, úpravě stávajících a opravě jejich pomůcek a materiálů, vytvořiliy 

tři samoobslužné venkovní programy a zaměřily se na podporu environmentální výchovy na školách 

prostřednictvím vzdělávání pedagogů.  

Celkem jsme v roce 2020 uskutečnili 224 EVP, kterých se zúčastnilo 4 220 dětí. Oproti roku 2019, kdy 

proběhlo 578 EVP pro 12 186 dětí, se jedná o významný pokles! Programy byly v roce 2020 realizovány 

ze čtvrtiny pro mateřské školy, ze tří čtvrtin pro základní školy a pouze 0,5% pro SŠ.  
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II. RODINNÉ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA 

Mateřídouška nabízí již od roku 1995 pravidelné i jednorázové 

programy pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do mladšího 

školního věku. Vytrvale inspirujeme a posilujeme vztah rodičů 

a dětí s přírodou tak, aby se nové poznatky a dovednosti staly 

nedílnou součástí jejich každodenního života.  

V roce 2020 nabízela Mateřídouška: na jaře 1 program pro děti 

do 1 roku a 1 program pro děti ve věku 1-2 roky. Pro děti od 1,5 

roku jsme nabízeli pestrou škálu programů s environmentální 

tématikou, zpíváním, tvořením či návštěvy u zvířátek farmy 

Toulcova dvora. Velmi dobře fungovala Předškolička pro děti – 

program, kde si děti od 3 let mohou vyzkoušet, jaké je to zažívat 

hru venku i uvnitř s kamarády, ale bez rodičů. Jednou měsíčně 

probíhal program Mateřídouškové ženské večery. Proběhla 

část cyklu Čtvero ročních období ve vaší kuchyni zaměřená na 

přípravu jídel z lokálních a sezonních potravin. Vzhledem 

k pandemii Covid-19 došlo k přerušení prezenční činnosti od 

poloviny března do konce května.  

Na období září-prosinec byla sestavena pestrá nabídka programů. Ty bohužel probíhaly pouze do poloviny 

října, kdy kvůli protiepidemickým opatřením opět došlo k přerušení činnosti Mateřídoušky. V době uzavření 

rodinného centra jsme pro naše návštěvníky i veřejnost připravili Hledačky – venkovní hry pro rodiče s dětmi 

od 2 do 10 let. Před Vánocemi došlo k mírnému uvolnění vládních opatření, a tak jsme uspořádali oblíbené 

Putování do Betléma, tentokráte čistě ve venkovním prostředí.  

V roce 2020 jsme v centru evidovali na 135 programech pro rodiče s dětmi 650 dospělých a 692 dětských 

návštěvníků. V porovnání s rokem 2019 se opět jedná o významný pokles, tehdy jsme napočítali 1547 

dospělých a 1690 dětských návštěvníků. Hledaček probíhajících v době uzavření centra se účastnilo 112 

dospělých a 171 dětí. 

V průběhu letních prázdnin jsme uspořádali pět 

příměstských táborů, kterých se zúčastnilo celkem 

85 dětí ve věku 5-12 let. V Jánských lázních jsme 

zorganizovali zážitkový environmentálně 

vzdělávací pobyt pro 23 dětí a 26 rodičů.  

III.  

Nadále trvá trend uplynulých let a věková struktura 

dopoledních kursů zůstává převážně na dětech do 3 

let. Zatímco dříve navštěvovaly programy 

Mateřídoušky tříleté a starší děti s rodiči, chodí teď 

většinou rodiče s mladšími dětmi, protože hodně 

dětí dvou, nejpozději tříletých, nastupuje na celotýdenní docházku do mateřské školy.   

Programy a aktivity Mateřídoušky koordinuje od října 2018 až dosud Petra Kubínová.  Na činnosti 
Mateřídoušky se podílelo v roce 2020 na jaře 13 lektorek a na podzim 7 lektorek, převážně maminek na 
rodičovské dovolené (práce na DPP). Dlouhodobě se na chodu Mateřídoušky podílí lektorka Helena Knotková, 
která i se svojí rodinou věnovala mnoho hodin svého volného času při nezištné pomoci s údržbou zahrady. 
Její manžel dobrovolnicky pomáhá s údržbou drobných technických poruch v rámci celého Rodinného centra 
Mateřídouška.  Děkujeme!  
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III.  METODICKÁ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A LEKTORŮ 
 

Vzdělávání učitelů a dalších pracovníků s dětmi a mládeží je další z našich prioritních oblastí činnosti, v níž 

máme bohaté zkušenosti i kladné ohlasy od účastníků. Bohužel i tato oblast byla v roce 2020 ovlivněna 

pandemií. Některé naplánované aktivity jsme zrušili, jiné jsme přesunuli do on-line prostředí.  

V roce 2020 proběhlo 10 vzdělávacích akcí pro 398 učitelů a lektorů, k tomu jsme poskytli několik konzultací 

a odborných stáží. Formou webináře proběhly např. tyto kurzy: Pevní v kramflecích, Teorie programu; 

formou semináře jsme realizovali např. kurzy: Rozcestník začínajícího lektora ekologické výchovy, Když rozvoj, 

tak týmový. Oproti předchozímu roku, kdy jsme evidovali na 7 vzdělávacích akcích 184 účastníků, je oblast 

vzdělávání učitelů a lektorů jedinou, v níž jsme dosáhli nárůstu počtu i návštěvnosti. 

Specializační studia pro školní koordinátory EVVO  

pořádáme pro učitele z mateřských škol již od roku 

2010 a v letech 2018-2019 jsme uskutečnili jeden 

ročník studia pro koordinátory ze základních a 

středních škol. Jedná se o akreditované kurzy o celkové 

délce 250 vyučovacích hodin (odtud neformální název 

SS250). Cílem studia je vybavit účastníky dovednostmi 

pro výkon funkce školního koordinátora EVVO. Na 

realizaci studia úzce spolupracujeme s odborníky 

z různých vzdělávacích institucí, zejména z dalších 

středisek ekologické výchovy a z vysokých škol. 

S absolventy SS250 dále spolupracujeme i po skončení 

studia.  

Na jaře roku 2020 jsme zahájili již sedmý ročník studia pro koordinátory EVVO, tentokrát opět pro 

koordinátory v MŠ. Ve studiu je zapsáno 20 učitelek, stávajících či budoucích koordinátorek EVVO 

v mateřských školách z různých krajů Česka. Některé studijní bloky proběhly na Toulcově dvoře a v Centru 

ekologických aktivit Sluňákov, několik studijních bloků proběhlo formou on-line setkání. Studium dále 

pokračuje v roce 2021. 

Síť pedagogů základních a středních škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. 

Jedná se o dlouhodobý program Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. 

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších 

organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a 

informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.  

Celkem je v síti zapojeno 675 škol ze 14 krajů. Pražskou část sítě M.R.K.E.V. koordinuje Botič o.p.s., v dalších 

krajích jsou koordinátory sítě další členské organizace SSEV Pavučina. Ročně posíláme učitelům 4 tištěné 

rozesílky materiálů a časopis pro ekogramotnost Bedrník a další elektronické rozesílky. V roce 2020 bylo v síti 

přihlášeno 17 škol z Prahy. 

Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA 

Jedná se o obdobný projekt jako M. R. K. E. V., tentokráte však určený pro 

pedagogy mateřských škol. Také u tohoto projektu je Botič o.p.s. 

koordinátorem pro Prahu a také pro Karlovarský kraj. 

Celkem je v síti zapojeno 926 škol ze 14 krajů. V roce 2020 proběhly v rámci Mrkvičky 4 rozesílky tištěných 

informačních a metodických materiálů.  Do sítě bylo zapojeno 47 mateřských škol z Prahy a 11 mateřských 

škol z Karlovarského kraje.  
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Činnost Botič o.p.s. v roce 2020 v číslech  
ČINNOST POČET 

AKCÍ 

POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

ÚČASTNÍKO-

HODINY 

Ekologické výukové programy     

EVP pro děti a žáky z mateřských, základních a středních škol na TD 224 4220 10771 

EVP – samoobslužné venkovní programy (Klánovický les, 

Hostivařský lesopark, Vánoce na TD = připraveny, ale neproběhly) 

3 90 135 

Rodinné centrum Mateřídouška    

RC: programy pro rodiče s dětmi – pravidelná setkání na TD, např. 

Mámo, táto nauč mě 

135 1342 2081 

RC: programy pro rodiče s dětmi samoobslužné – Hledačky  171 283 562 

RC: programy pro předškolkové děti bez rodičů – Předškolička v 

přírodě 

1 6 364 

RC: programy pro školní děti bez rodičů – kroužek Příroda k sežrání 1 12 252 

RC: akce pro rodiny – Putování do Betléma 15 151 205 

RC: příměstské tábory na Toulcově dvoře 5 85 3825 

RC: pobytové tábory a letní akce mimo Toulcův dvůr – Janské lázně 1 49 2450 

Metodická podpora a vzdělávání učitelů a lektorů    

Semináře pro pedagogy 4 133 694 

Webináře pro pedagogy 4 207 911 

Semináře pro lektory a pracovníky středisek ekologické výchovy 3 58 854 

Specializační studia pro pedagogy 1 20 104 

odborné stáže v TD 1 1 325 

konzultace 3 3 24 

CELKEM 572 6660 23557 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

Pronájmy výukových prostor 
Výukové a společenské prostory Toulcova dvora, které máme v dlouhodobém nájmu, v době, kdy je 

nevyužíváme k našim akcím a programům, pronajímáme dalším organizacím, firmám i jednotlivcům 

pro pořádání jejich především vzdělávacích akcí. K dispozici jsou místnosti s kapacitou 15 až 150 osob. 

Pronájmy doplňují nabídku akcí pro návštěvníky Toulcova dvora a zároveň přinášejí finanční zdroje 

na dofinancování vzdělávacích aktivit organizace.  
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 
 

OZNAČENÍ NÁZEV UKAZATELE 
ČINNOSTI: 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady    

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby  1 009 192 1 201 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

III. Osobní náklady celkem 2 808 49 2 857 

IV. Daně a poplatky celkem 1  1 

V. Ostatní náklady celkem 10 3 13 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 

   

VII. Poskytnuté příspěvky celkem     

VIII. Daň z příjmů celkem    

  Náklady celkem 3 828 244 4 072 

B. Výnosy    

I. Provozní dotace 2 672   2 672 

II. Přijaté příspěvky 2  2 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 003 249 1 252 

IV. Ostatní výnosy 191  191 

V. Tržby z prodeje majetku       

 Výnosy celkem 3 868 249 4 117 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 40 5 45 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 40 5 45 

 

Komentář k příjmům  

Finanční zdroje Botič o. p. s. byly v tomto roce různorodé. Dotační žádosti organizace podpořily: Hlavní město 

Praha, Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí. Nezanedbatelnou položku rozpočtu 

činily příjmy za služby ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 30% 

rozpočtu. Oproti předchozím letům byla výše těchto příjmů výrazně nižší z důvodů epidemie Covid-19 a 

následným restriktivním opatřením vlády ČR.   

Komentář k výdajům 

Největší procento z celkových výdajů bylo použito na personální zajištění aktivit. V roce 2020 tvořily mzdové 

náklady včetně pojistného 70% nákladů organizace. Zbylé výdaje byly použity na pokrytí nákladů za služby, 

režie a materiální zajištění ekologicko-výchovných aktivit.  
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Rozvaha 2020 

OZNAČENÍ AKTIVA 
STAV K PRVNÍMU 
DNI ÚČETNÍHO 
OBDOBÍ 

STAV K POSLEDNÍMU 
DNI ÚČETNÍHO 
OBDOBÍ 

A. Dlouhodobý majetek celkem   

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem    

B. Krátkodobý majetek celkem 4 517 3 968 

I. Zásoby celkem    

II. Pohledávky celkem 682 584 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 835 3 384 

IV. Jiná aktiva celkem    

  Aktiva celkem 4 517 3 968 

OZNAČENÍ PASIVA 
STAV K PRVNÍMU 
DNI ÚČETNÍHO 
OBDOBÍ 

STAV K POSLEDNÍMU 
DNI ÚČETNÍHO 
OBDOBÍ 

A. Vlastní zdroje celkem 1 890 1 934 

I. Jmění celkem    

II. Výsledek hospodaření celkem 1 890 1 934 

B. Cizí zdroje celkem 2 627 2 034 

I. Rezervy celkem    

II. Dlouhodobé závazky celkem 34 48  

III. Krátkodobé závazky celkem 519 317 

IV. Jiná pasiva celkem 2 074 1 669 

  Pasiva celkem 4 517 3 968 
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Přehled dotačních prostředků čerpaných v roce 2020 
NÁZEV PROJEKTU DONÁTOR ÚČEL ČERPÁNÍ ČERPANÁ 

ČÁSTKA V KČ 

Rodinné centrum Mateřídouška – 
příroda všemi smysly 

HMP, Odbor 
ochrany prostředí 
MHMP 

mzdy, OON, 
nájemné  

249 331 

Ekologické výukové programy pro žáky 
1. stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor 
ochrany prostředí 
MHMP 

mzdy, nájemné, 
režijní náklady 

 749 331 

Ekologické výukové programy pro MŠ, 
ZŠ a SŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor 
ochrany prostředí 
MHMP 

mzdy, nájemné, 
režijní náklady 

749 331 

Efektivní naplňování cílů EVVO ve 
školách prostřednictvím vzdělávacích 
akcí pro učitele 

HMP, Odbor 
ochrany prostředí 
MHMP 

mzdy, služby, 
nájemné 

199 331 

Tvorba, ověření a evaluace nových 
ekologických výukových programů 

Ministerstvo 
životního prostředí 

služby, mzdy, 
materiál 

207 000 

Studium k výkonu specializovaných 
činností v oblasti EV pro pedagogy MŠ 

Státní fond životního 
prostředí 

mzdy, služby 336 266 

Efektivní naplňování cílů EVVO ve 
školách prostřednictvím vzdělávacích 
akcí pro učitele 

HMP, Odbor 
ochrany prostředí 
MHMP 

mzdy 669 

Ekologické výukové programy pro žáky 
1. stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor 
ochrany prostředí 
MHMP 

mzdy 669 

Ekologické výukové programy pro MŠ, 
ZŠ a SŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor 
ochrany prostředí 
MHMP 

mzdy 669 

Rodinné centrum Mateřídouška – 
příroda všemi smysly 

HMP, Odbor 
ochrany prostředí 
MHMP 

mzdy 669 

Přírodní zahrada jako učebna Státní fond životního 
prostředí 

služby 178 860 

 

Finanční dary získané od fyzických osob v roce 2020 
Lubomír Chvátal 5.000 Kč  
Petr Bošek 2.500 Kč  
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Příloha k výroční zprávě: Ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020 auditorem 
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