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Název: Botič o.p.s. 

Sídlo: Kubatova 32/1, 102 00  Praha 10 - Hostivař 

IČ: 01914685  

DIČ: CZ01914685 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Registrace: Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským 

soudem v Praze, oddíl O, vložka 1176. 

Statutární a řídící orgán: Mgr. Martina Chvátalová 

Předmět hlavní činnosti: poradenská, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního 

prostředí, kultury a rozvoje občanské společnosti 

Předmět hospodářské (doplňkové) činnosti: pronájmy prostor 

 

Botič o.p.s. 

Adresa: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00  Praha 10 - Hostivař  

Tel.: +420 271 750 556 

E-mail: botic@toulcudvur.cz / chvatalova@toulcuvdvur.cz 

Web: https://www.toulcuvdvur.cz/botic 

Facebok: Botič – Toulcův dvůr 

Datová schránka: hwyxvvx 

Číslo účtu: 2400452654/2010 
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Rok 2021 byl druhým rokem, který byl poznamenán pandemií Covid-19. První část roku proběhla 

v režimu téměř úplného přerušení přímých vzdělávacích i volnočasových aktivit, co šlo, probíhalo on-

line či jinak distančně. Pravidelně jsme vytvářeli např. tzv. „Hledačky“ či facebookové výzvy „Žijeme 

přírodou i ve městě“, kterými jsme v době lockdownů inspirovali rodiny s dětmi k venkovním aktivitám 

a pobytu a relaxaci v městské přírodě. Zveřejňovali jsme články na blogu, založili jsme botičský youtube 

kanál s nahrávkami metodických seminářů, nabízeli jsme on-line kurzy pro učitele. Přes teplejší měsíce 

roku jsme se vrátili do skoro normálních kolejí a nadšeně, protože naživo, přímo s lidmi, jsme realizovali 

výukové programy a kroužky, příměstské tábory, vzdělávací semináře, workshopy či konference. Závěr 

roku nás pak překvapil kolísavou možností cokoliv realizovat; situace se měnila ze dne na den a odvíjela 

se dle karantén, do kterých se dostávali jak účastníci objednaných – a na poslední chvíli rušených – 

aktivit, tak naši zaměstnanci. I nemocnost pracovníků byla v roce 2021 vysoká a dříve nevídaná.  

Rok 2021 byl také rokem několika personálních změn. Rozloučili jsme se se dvěma kolegyněmi a 

přivítali jsme v týmu tři nové. Obměna pracovního kolektivu znamená vždy částečný odliv know-how, 

ale je také příležitostí pro přenastavení organizačních procesů, úpravu pracovních kompetencí části 

stávajících zaměstnanců a v neposlední řadě jsou noví kolegové zdrojem nových pohledů a nápadů na 

činnost a fungování organizace. 

Ustát a řídit všechny tyto změny a výzvy roku 2021 nám pomohlo mimo jiné i to, že jsme byli spolu 

s asi deseti dalšími neziskovými organizacemi z celé ČR zařazeni do programu NGO Excellence Nadace 

Neziskovky. Díky tomuto programu jsme měli např. podporu mentorky Veroniky Kynclové, která nám 

po část roku pomáhala projít náročným procesem personální obměny týmu. Nejen v rámci tohoto 

programu se naši zaměstnanci zúčastnili v průběhu roku různých typů školení a vzdělávání, pořádanými 

vedle jmenované Nadace Neziskovky např. Pavučinou, Asociací neformálního vzdělávání, společností 

Seduo, aj.. 

Z našich aktivit roku 2021 stojí za vypíchnutí např. spolupráce s REMA Systém, a.s., díky které 

vznikly metodické materiály zaměřené na environmentálně odpovědné nakládání s elektroodpady pro 

učitele 4.-6. tříd ZŠ. Tato spolupráce nás také inspirovala k tématu tradiční podzimní konference pro 

pedagogy základních a středních škol, tentokrát s názvem Zacyklený odpad. Členky našeho týmu dále 

spolupracovaly na přípravě několika publikací. Jmenujme např. doporučení pro klimatické vzdělávání 

zpracované pracovní skupinou při Radě vlády pro udržitelný rozvoj ČR s názvem Klima se mění – a co 

my? Proč a jak se učit o změně klimatu, či text Doporučení pro tvorbu a realizaci účinných programů 

environmentální výchovy zpracované pracovní skupinou SSEV Pavučina, z.s. a určené lektorům EV. 

V roce 2021 jsme ve spolupráci s grafičkou Marií Šnajdrovou projasnili barvy botičského loga a k 

výraznější změny se dočkalo logo rodinného centra Mateřídouška. Tyto úpravy se promítly také v novém 

vzhledu botičského hlavičkového papíru a šablony pro prezentace. 

Přestože byl rok 2021 plný změn a náročných situací, při pohledu zpátky cítím spokojenost s tím, 

jak jsme ho v Botiči zvládli a prožili. Je třeba vyzdvihnout nasazení všech kolegyň a kolegů, kteří ochotně 

a laskavě spolupracovali při řešení výzev, které nás provázely, a společně z nich vytěžili jen to nejlepší. 

Martina Chvátalová 
ředitelka Botič o.p.s. 
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Botič o.p.s. logo z r. 2014 

autor Jan Chvátal 

Mateřídouška logo od 2021 

úprava M. Šnajdrová 

Mateřídouška logo z r. 2014 

autor Jan Chvátal 

 

Botič o.p.s. logo od 2021 

barevná úprava M. Šnajdrová 
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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. 

Od roku 1994 na Toulcově dvoře připravujeme: 

   Ekologické výukové programy pro děti a žáky  

   Semináře, kurzy, konference, konzultace pro učitele 

   Specializační studia pro koordinátory EVVO  

   Programy v Rodinném centru Mateřídouška  

   Příměstské tábory  

   Botič je koordinátorem MRKVE a Mrkvičky v Praze  
 

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  



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. Složení správní i dozorčí rady zůstávají od založení společnosti v roce 2013 beze změny. 

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. Martina 

Chvátalová je ředitelkou společnosti od roku 2014. 

Kontrolu účetnictví provádí nezávislý auditor. 

Celková částka vyplacená členům jednotlivých orgánů společnosti za rok 2021: ředitel 379 tis. Kč. 

Odměnu za výkon funkce ředitele stanovuje správní rada. 

Zakladatelé a členové správní a dozorčí rady nemají za výkon funkce žádnou odměnu. 

Zaměstnanci 

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

Ing. Veronika Glancová (od XI.21 r.d.) 
Bc. Marta Veselá (do VI.21) 
Ing. Petra Dandová (od IX.21) 
Ing. Jana Javorská (od IX.21) 
Jitka Maštalířová (od X.21) 

Mgr. Zdeňka Kožárová (r.d.) 
Mgr. Alexandra Němcová (r.d.)  
Mgr. Šárka Veselá (r.d.) 

 

V roce 2021 zaměstnávala společnost 13 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, z toho 3 kolegyně čerpaly 

rodičovskou dovolenou po celý rok a 1 na ni nastoupila v závěru roku. Koncem roku jsme tak měli 9 aktivních 

zaměstnanců, většina z nich pracuje na částečný úvazek. Přepočet zaměstnanců na plné úvazky ke konci roku 

2021 činí 6,5. S řadou pracovníků, převážně lektorek rodinného centra, byly uzavírány dohody o provedení 

práce (celkem 27 osob). 
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Spolupráce na koordinaci a rozvoji SEV Toulcův dvůr  

Botič 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 ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.  

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.             

 

Celorepubliková spolupráce v rámci Pavučiny 

Botič je zakládajícím členem Sítě středisek ekologické výchovy 

Pavučina, z.s., 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 45 členů a 1 pozorovatele.         

Prostřednictvím Pavučiny probíhala i v roce 2021 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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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 a podnětném 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 2021 13 programů pro 

mateřské školy, 31 programů pro základní školy a 

5 programů pro střední školy.  

Kvůli opatřením souvisejícím s pandemií Covid-19 nebylo 

možné od ledna do konce dubna EVP vůbec realizovat. A 

následně i v době, kdy byly školy otevřené, byla poptávka 

výrazně snížená a kolísavá. Školy programy rušily často ze dne na den, 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 pěti nových 

programů, úpravě stávajících a opravě pomůcek a 

materiálů, vyjížděly s výukou přímo do škol a jejich 

přírodního okolí a zaměřily se na podporu 

environmentální výchovy na školách 

prostřednictvím vzdělávání pedagogů.  

Celkem jsme v roce 2021 uskutečnili 234 EVP, 

kterých se zúčastnilo 4 351 dětí a žáků. Jedná se o 

podobná čísla jako v první pandemickém roce 2020, 

kdy jsme realizovali 224 EVP pro 4 220 dětí. Oproti 

roku 2019, kdy proběhlo 578 EVP pro 12 186 dětí, se 

jedná o významný pokles!  

Co se nemění, je skladba škol, které na ekologické 

výukové programy dochází: 35% EVP proběhlo pro 

MŠ, 57% EVP proběhlo pro 1. st. ZŠ, 7% EVP 

proběhlo pro 2. st. ZŠ, 1% EVP proběhlo pro SŠ.  
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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.  

Rok 2021 jsme bohužel zahájili úplným uzavřením našeho centra, kvůli 

pandemii Covid-19 byla veškerá prezenční činnost pozastavena od ledna 

až do poloviny května. V tomto období jsme připravovali venkovní 

šifrovací hry, tvz. Hledačky, které byly zájemcům přístupné zdarma. 

Vzhledem k rozšíření tohoto typu aktivit, kterými různé subjekty 

nahrazovali prezenční činnost v době pandemie, jsme v únoru 

zaznamenali pokles zájmu, proto jsme je přestali nabízet. Místo toho 

jsme na blogu prezentovali soubor článků s tématem Kruhu roku. Články 

se týkaly tradic Velikonoc a Čarodějnic a na FB stránkách měly v průměru 

1500 oslovených lidí.  

Od druhé poloviny května se již rozběhla prezenční činnost, a tak jsme obnovili kroužky pro rodiče s dětmi i 

Předškoličku pro děti okolo 3 let bez rodičů. Celkem byly na jaře v nabídce každý týden 2 kroužky pro rodiče 

s dětmi do 1 roku, 4 kroužky pro rodiče s dětmi okolo 1,5 roku a starší a 1 kroužek Předškoličky. 

V průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 8 příměstských táborů, 

kterých se zúčastnilo celkem 149 dětí ve věku 4-12 let. Během letních 

prázdnin jsme připravili 7 Letních herniček pro rodiče s dětmi. 

Od září jsme nabízeli každý týden 5 kroužků pro rodiče s dětmi ve věku od 

1,5 roku a 1 kroužek pro rodiče s dětmi do 1 roku. Předškolička probíhala 

2x týdně. Ani na podzim jsme nezapomněli na ženy a opět se rozběhl kurz 

Mateřídouškové ženské večery.  

Během roku 2021 jsme uspořádali v Mateřídoušce 160 akcí, kterých se zúčastnilo 632 dospělých a 812 dětí. 

Oproti roku 2020 došlo k mírnému vzestupu akcí. 

Programy a aktivity Mateřídoušky koordinuje Petra Kubínová. Na činnosti Mateřídoušky se podílelo v roce 

2021 na jaře 12 lektorek a na podzim 13 lektorek, převážně maminek na rodičovské dovolené (práce na DPP).  
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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 2021 ovlivněna 

pandemií. Některé naplánované semináře jsme zrušili, jiné jsme přesunuli do on-line prostředí. To má sice 

mnohé nevýhody, ale nabízí i nové příležitosti, kterých jsme využili a zejména v jarním období jsme připravili 

několik webinářů pro učitele mateřských škol a 1. st. základních škol, které měly hojnou 

účast, a to nejen z řad pražských účastníků. 

V roce 2021 proběhlo 30 vzdělávacích akcí pro 1665 učitelů a lektorů. 

Realizovali jsme 9 webinářů pro celkem 1437 účastníků, 6 seminářů a 

workshopů pro 82 účastníků, 2 konference s tématy Zahrada plná života 

a Zacyklený odpad pro celkem 83 účastníků, 11 konzultací a seminářů na 

míru pro převážně pedagogické týmy mateřských škol a ke zdárnému konci 

a závěrečným zkouškám jsme dovedli 1 specializační studium pro koordinátory EVVO 

v mateřských školách, které absolvovalo 19 nových koordinátorek. 

Oproti předchozímu roku, kdy jsme evidovali na 10 vzdělávacích akcích 398 účastníků, je oblast vzdělávání 

učitelů a lektorů jedinou, v níž jsme dosáhli nárůstu počtu i návštěvnosti, a to nikoliv navzdory, ale spíše díky 

pandemickým omezením a nutnosti hledat jiné formy podpory environmentální výchovy na školách. Místo 

ekologických výukových programů jsme realizovali webináře pro pedagogy. Zájem učitelů nás podpořil a 

připravili jsme i více seminářů s přímou účastí. 

Program pro pedagogy základních a středních škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. 

Jedná se o dlouhodobý program Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, 

z.s.. Cílem je rozvíjet a podporovat environmentální výchovu ve školách, a to 

zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním 

vzájemné výměny zkušeností.  

Celkem je v programu zapojeno 681 škol ze 14 krajů. Pražskou část programu M.R.K.E.V. koordinuje Botič 

o.p.s., ročně posíláme učitelům 4 tištěné rozesílky materiálů a časopis pro ekogramotnost Bedrník a další 

elektronické rozesílky. V roce 2021 bylo v programu přihlášeno 19 škol z Prahy. 

Program pro pedagogy 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 programu zapojeno 953 mateřských škol ze 14 krajů. V roce 2021 proběhly v rámci Mrkvičky 4 

rozesílky tištěných informačních a metodických materiálů.  Do programu bylo zapojeno 54 mateřských škol 

z Prahy a 9 mateřských škol z Karlovarského kraje.  
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ČINNOST 
POČET 
AKCÍ 

POČET 
ÚČASTNÍKŮ 

ÚČASTNÍKO-
HODINY 

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY  

EVP pro děti a žáky z mateřských, základních a středních škol  234 4351 9787 

RODINNÉ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA 

Programy pro rodiče s dětmi – pravidelné kroužky, např. Mámo, 
táto nauč mě  

95 815 1328 

Programy pro rodiče s dětmi samoobslužné – Hledačky  20 92 184 

Programy pro děti kolem 3 let bez rodičů: Předškolička v přírodě 29 151 529 

Akce pro rodiny –  např. Putování do Betléma, Ženské večery 28 95 292 

Příměstské tábory na Toulcově dvoře 8 149 6273 

METODICKÁ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A LEKTORŮ 

Semináře a konference pro pedagogy 6 126 1014 

Webináře pro pedagogy 9 1437 2156 

Semináře pro lektory a pracovníky středisek ekologické výchovy 2 39 612 

Specializační studia pro koordinátory EVVO v MŠ 1 19 2774 

Konzultace a semináře na míru pro pedagogy 11 44 141 

DALŠÍ 

Publikované články, metodické materiály, spolupráce na 
publikacích 

23   

Facebooková výzva Žijeme přírodou i ve městě – příspěvky 
inspirující rodiny s dětmi k aktivitám venku 

54   

CELKEM 520 7318 25090 

 
 

 

 

 

 

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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OHLASY A HODNOCENÍ NAŠICH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT - příklady 
 

1) Účastníkům jarních webinářů pro učitele jsme položili otázku: Co pro vás bylo na webináři 

přínosné? Zde několik odpovědí ze dvou vybraných akcí: 

Webinář Jarní bádání s nečtenáři z 15.4.2021: 

 

 

 

 

 

 

Webinář Vůně a bylinky ve výuce z 21.4.2021: 

 

 

 

 

 

 

2) Po skončení semináře Rozcestník začínajícího lektora EVVO, který jsme realizovali pro 

Pavučinu na Toulcově dvoře v termínu 29.9.-1.10.2021 a kterého se zúčastnilo 23 začínajících 

lektorů z různých středisek ekologické výchovy, vyplnili účastníci dotazník spokojenosti. Zde 

shrnutí vyhodnocení dotazníků, které provedla kancelář Pavučiny. 

 

 

  

„Nová motivace k práci s dětmi, 

badatelství krok po kroku - nové 

postupy, které jsem neznala a 

určitě je v nejbližších týdnech 

vyzkouším, děkuji.“ 

 

„Všechny informace byly pro mě 

velice inspirující a posunuly mě 

dál k tomu, jak právě s 

předškolními děti v tomto 

badatelství pracovat.“ 

 

„Byla to BOMBA. Účastnila jsem se poprvé. 

Vše šlo na 1. Odkaz, žádné prostoje....paní 

lektorka tak energická, že bych jí ještě 

přidala alespoň půlhodinu:-)....velice 

podnětný seminář po všech stránkách. 

Děkuji...“ 

 

„Vždy se na vaše webináře moc 

těším a jsou pro mě utvrzením v 

tom, že v nápaditosti je velká 

výhra při práci s dětmi :-)“ 

„Děkuji za krásně uspořádaný seminář ve skvělém 

prostředí malebné periferie Prahy zaměřený na EVVO 

tematiku vedený profesionálkami v oboru!:-)“ 
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3) Projekt Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti EV pro pedagogy MŠ, který 

jsme realizovali v období duben 2020 – prosinec 2021, prošel obsáhlou evaluací, na které 

spolupracovala Spora o.p.s. a Doc. PhDr.  Jan Činčera, Ph.D. Toto jsou hlavní zjištění ze 

závěrečné evaluační zprávy: 

Na základě dostupných dat je možné studium hodnotit jako velmi úspěšné. Studentky jej jako celek 
hodnotily velmi pozitivně. Klíčovými faktory spokojenosti byl důraz na zkušenostní učení propojené s praxí, 
kvalita lektorů a prostor pro sociální učení – vzájemné předávání si zkušeností a poskytování zpětné vazby 
mezi studenty. 
Pandemická situace a následná nutnost realizovat část výuky v online prostředí znamenala negativní faktor, 
narušující průběh studia. Studentky nicméně hodnotí zvládnutí situace lektory jako bezproblémové. 
Studium posílilo přesvědčení studentek o jejich schopnosti účinně koordinovat environmentální výchovu 
v mateřské škole. Posílení jejich přesvědčení bylo poměrně výrazné a na všech položkách statisticky 
významné. 
Za všechny citujme odpověď jedné z absolventek na otázku, jaké tři nejdůležitější věci ze studia si odnesla: 
"Mnoho nových přátel, kolegyň, se kterými mohu do budoucna spolupracovat. Mnoho nových informací z 
oblasti EVVO - metody, vyhodnocování akcí a plánů, vytvoření školního programu EVVO, tvorba učebního 
celku, jak ekologizovat provoz MŠ, aplikovat do osobního a rodinného života víc ekochování. Mnoho nových 
zdrojů, kde čerpat inspiraci, oporu, další vzdělávání sebe i svých kolegů..." 
 

 

4) Jedna z maminek dětí, které dochází do Rodinného centra Mateřídouška jednou týdně na 

program Předškolička v přírodě (program pro děti kolem tří let bez maminky) nám napsala: 

  

  „Chtěla jsem už déle napsat, jak skvělé jsou lektorky 
z Předškoličky! Za prvé jsem vážně vděčná, že jsem mohla první 
týdny absolvovat dopoledne s dcerou a dětma, protože si určitě 
díky tomu lépe zvykla a adaptovala se. Ale i pro mě bylo skvělé 
poznat "tety", farmu, jména zvířátek, jak probíhá to dopoledne 

a také vidět, jak laskavě a s respektem se lektorky k dětem 
chovají. Jak reagují na jejich vrtochy, na smutek, na to, že 

spadnou… Jsem za ty úterky a prostředí Toulcova dvora moc 
ráda. Nemuset každé úterý vařit a dopřát nám navíc zdravý 

oběd je třešnička na dortu.“ 

13. listopadu 2021: absolventky studia a jeho pořadatelé po závěrečných zkouškách 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 
 

OZNAČENÍ NÁZEV UKAZATELE 
ČINNOSTI: 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. NÁKLADY v tis. Kč 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 229 294 1 523 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

III. Osobní náklady celkem 3 038 203 3 241 

IV. Daně a poplatky celkem    

V. Ostatní náklady celkem 12 5 17 

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

   

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 
12  12 

VIII. Daň z příjmů celkem    

Náklady celkem 4 291 502 4 793 

B. VÝNOSY v tis. Kč 

I. Provozní dotace 2 442  2 442 

II. Přijaté příspěvky  
 

 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 448 667 2 115 

IV. Ostatní výnosy 470  470 

V. Tržby z prodeje majetku    

Výnosy celkem 4 360 667 5 027 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 69 165 234 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 69 165 234 

 

Komentář k příjmům  

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

město Praha, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí a Městská část Praha 15. 

Nezanedbatelnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné 

vlastní činnosti, které tvořily 43% rozpočtu. Oproti předchozím letům byla výše těchto příjmů 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 2021 tvořily mzdové 

náklady včetně pojistného 67% nákladů organizace. Zbylé výdaje byly použity na pokrytí nákladů za služby, 

režie a materiální zajištění ekologicko-výchovných aktivit.  
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Rozvaha 2021 
 

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 3 968 4 052 

I. Zásoby celkem 
 

  

II. Pohledávky celkem 584 841 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 384 3 211 

IV. Jiná aktiva celkem 
 

  

  Aktiva celkem 3 968 4 052 

OZNAČENÍ PASIVA STAV K PRVNÍMU 
DNI ÚČETNÍHO 
OBDOBÍ 

STAV K POSLEDNÍMU 
DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 

A. Vlastní zdroje celkem 1 934 2 168 

I. Jmění celkem 
 

  

II. Výsledek hospodaření celkem 1 934 2 168 

B. Cizí zdroje celkem 2 034 1 884 

I. Rezervy celkem 
 

  

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 365 317 

IV. Jiná pasiva celkem 1 669 1 567 

  Pasiva celkem 3 968 4 052 
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Přehled dotačních prostředků čerpaných v roce 2021 

NÁZEV PROJEKTU 

 

DONOR ÚČEL ČERPÁNÍ ČERPANÁ 

ČÁSTKA 

V KČ 

Rodinné centrum Mateřídouška - 

příroda všemi smysly 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy, OON  249 331 

Ekologické výukové programy pro žáky 

1. stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy, nájemné, 

OON 

 529 331 

Ekologické výukové programy pro MŠ, 

ZŠ a SŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy, nájemné, 

OON 

599 331 

Efektivní naplňování cílů EVVO ve 

školách prostřednictvím vzdělávacích 

akcí pro učitele 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy, služby, 

poštovné 

199 331 

Tvorba, ověření a evaluace nových 

venkovních výukových programů 

Ministerstvo životního 

prostředí 

služby, mzdy, 

materiál 

154915 

Tvorba, ověření a evaluace nových 

výukových programů zaměřených na 

environmentálně odpovědnou 

spotřebu a udržitelné využívání zdrojů 

Ministerstvo životního 

prostředí 

služby, mzdy, 

materiál 

77383 

Studium k výkonu specializovaných 

činností v oblasti EV pro pedagogy MŠ 

Státní fond životního 

prostředí 

mzdy, služby, 

energie 

582067 

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 

Programová neinvestiční dotace na 

provoz 

MČ Praha 15 nájemné 50000 

 

Finanční dary získané od fyzických osob v roce 2021: 

Lenka Skoupá 20 tis. Kč  












