VÝROČNÍ ZPRÁVA O. S. NA
ROVINĚ
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Akce, které proběhly v roce 2010
PROSINEC 2010
22. 12. Výlet ZŠ Na rovině na výstavu v Mánesu: Play – hra, která nekončí
21. 12. ZŠ: ukládání lesa k zimnímu spánku

LISTOPAD 2010
17. 11. Pro veřejnost: Setkání rodin dětí s poruchou komunikace
16. 11. Pro veřejnost: Večerní výroba adventních věnců
ŘÍJEN
18. – 22. 10. Pro veřejnost: Burza dětských potřeb
ZÁŘÍ 2010
23. 9. Pro veřejnost: Povídání o dobrovolnictví
1. 9. Otevření ZŠ Na rovině

SRPEN 2010
30. – 31. 8. Úklid školy
21. – 22. 8. ZŠ a přátelé: sjíždění Sázavy
ČERVEN
23. 6. Členové o.s.: 4. členská schůze
10. 6. KDV: Výlet do IQ parku Liberec
30. 5. – 4. 6. KDV: Týdenní pobytová akce ve Dvoře Králové
KVĚTEN
22. 5. o. s. Na rovině: Účast na Bambiriádě

DUBEN 2010
24. 4. Pro veřejnost: Pomůckový workshop
8. – 9. 4. KDV: Výlet do Prahy: Mořský svět, Příběh planety Země, Fata morgana
6. 4. KDV: Divadelní přestavení Arktický Robinson, aneb Neuvěřitelná putování Jana
Eskymo Welzla (Divadlo 29)
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BŘEZEN 2010
30. 3. Pro veřejnost: Společné plavání tatínků a dětí
24. 3. Pro veřejnost: Povídání o zdravé výživě s ochutnávkou
19. – 21. 3. Pro veřejnost: Setkání rodin dětí s poruchou komunikace
12. – 13. 3. Pro veřejnost: Burza dětských potřeb
11. 3. Členové o. s.: 3. členská schůze o. s. Na rovině
ÚNOR 2010
20.2. Pro veřejnost: Artefiletika
11. 2. Zápis do ZŠ Na rovině
9. 2. Pro veřejnost: Tatínkovské odpoledne

LEDEN 2010
KDV: Odpoledne pod mikroskopem
15. 1. Pro veřejnost: Maškarní ze života hmyzu
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Akce plánované na rok 2011:
Cyklus kurzů Respektovat a být respektován (15. 1., 19. 2., 19. 3., 30. 4. vždy 9 - 16 hod,
cena 500Kč/1 den)
Bezplatný kurz Projektový a personální management v rámci projektu „Sladit práci a rodinu
dá práci“ - zajištěno bude i hlídání dětí (2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30.
3., 6. 4., 13. 4., 20. 4. 2011)

LEDEN 2011:
22. 1. – ukázková výuka pro rodiče předškoláků

ÚNOR 2011:
3. – 5. 2. Akce pro děti z pěstounských rodin pořádaná občanským sdružením Děti patří
domů
10. 2. Zápis do ZŠ Na rovině
26. 2. Workshop Hraní rolí jako metoda aktivního učení

BŘEZEN 2011:
Burza dětských potřeb

ČERVEN
12. – 17. 6. Škola v přírodě
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Činnost Občanského sdružení Na rovině v roce 2010
K 31. 12. 2010 čítá o. s. Na rovině 15 členů.
V únoru 2010 zahájilo Občanské sdružení Na rovině (v rámci celkové profesionalizace
sdružení) své strategické plánování pod vedením Alexandry Brabcové. Na základě prvního
semináře se začalo intenzivně pracovat na struktuře organizačních složek (o. s., š. p. o.,
apod.) a z ní vyplývajícího kompetenčního schématu.
Byly vypracovány směrnice ve všech oblastech (úklid, pošta, účetnictví apod.)
Byl stanoven mechanismus pro podávání stížností na případné jednání členů v rozporu se
stanovami: V případě pochybností o tom, zda člen sdružení jedná v souladu se
stanovami, je potřeba podat písemnou stížnost s konkrétním popisem problému radě
sdružení (mail: rada@narovine.cz)
Občanské sdružení eviduje zájemce o práci, kteří se sami ozývají – učitelka, školník,
asistentka, uklízečka. Byla vytvořena databáze jejich kontaktů pro případné budoucí potřeby
o. s.
Bylo uzavřeno účetnictví za rok 2009.
Vytvořen rozpočet o. s. i ZŠ na rok 2010.
Došlo k výměně banky, u které má sdružení založen transparentní účet. Raiffeisenbank byla
vyměněna za Fio (družstevní záložna) vzhledem k nulovým bankovním poplatkům.
Dne 11. 3. 2010 proběhla členská schůze o. s. Na této schůzi byla schválena Výroční zpráva
za rok 2009.
Dne 23. 6. 2010 proběhla 4. členská schůze o. s., zápis z ní byl zaslán všem členům.
Na podzim 2011 dostalo o. s. Na rovině vysavač a CD přehrávač s rádiem! Díky firmě
Elberry s.r.o.

Budova vzdělávacího centra Na rovině
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Klub domácího vzdělávání
V lednu 2010 proběhlo v KDV Odpoledne pod mikroskopem v rámci celoročního
projektu Různé tváře přírody. Ve škole byly dva mikroskopy. Z jednoho se přes počítač
promítaly na plátno pozorované objekty. Pozorovali jsme cibuli, vosu, lidskou krev aj. Přes
promítačku se navíc prosvěcovala hadí kůže a ptačí pero, které se pak obkreslovaly na balicí
papír – výtvory můžete vidět v prostorách vzdělávacího centra Na rovině.
Ve spolupráci s mateřským centrem se uskutečnilo Maškarní ze života hmyzu.
Fotky z obou akcí najdete ve fotogalerii na webu o. s.
KDV v lednu navštívily učitelky z kmenové školy. Moc se jim u nás líbilo. A diskuse
s nimi byla velmi inspirující. Následně pak ke konci pololetí potvrdily, že všichni žáci za 1.
pololetí školního roku 2009/2010 zvládli odpovídající náplň ŠVP.
V březnu 2010 byla do KDV přijata nová žačka – Terezka.
V dubnu se vydal KDV na výlet do Prahy. V rámci celoročního projektu Různé tváře
přírody navštívily děti Mořský svět v Holešovicích. Prožily si nejen Příběh planety Země
v Národním muzeu. Ale užily si i stálé expozice muzea týkající se zvířat. Ve skleníku Fata
morgana mohly kromě rostlin pozorovat i líhnutí exotických motýlů.
V dubnu děti z KDV navštívily i divadelní přestavení Arktický Robinson, aneb
Neuvěřitelná putování Jana Eskymo Welzla v Divadle 29.
Na přelomu května a června strávil KDV týden ve Dvoře Králové. Většinu času
strávily děti v ZOO ve Dvoře Králové. Ale našel se čas i návštěvu místního parku. I na hraní
večerních divadelních představení.
V červnu se celoroční projekt přesunul od zvířat k člověku, a tak se děti z KDV vydaly
na výlet do IQ parku Liberec, aby vyzkoušely své smysly, postřeh a další schopnosti.
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Zpráva o činnosti MC
Leden
Začátkem ledna ukončila svou činnost v MC Petra Movsesjanová. Aktivity MC
zajišťují nadále Pavla Závodná (koordinátor a PR aktivity, granty), Tereza Loučková (cvičení
a PR) a Eva Horklová (cvičení a nabídka ergoterapie). Info na webu doplňuje Jana Hrázská.
13. ledna se MC Na rovině stalo členem Sítě mateřských center.
15. ledna proběhl v prostorách MC karneval (ve spolupráci s KDV).
30. ledna proběhl v prostorách MC zážitkový seminář o komunikaci.
Únor
V únoru jsme se dále vzdělávali, jak v místních prostorách (resp. ve školních –
Strategické plánování a Artefiletika), tak i v rámci projektu Sítě mateřských center s názvem
Šance rodině a zaměstnání na dvou seminářích: Služba péče o děti (Náchod) a seminář PR pro
mateřská centra v Třebechovicích.
Mimo běžnou činnost MC proběhlo 9. 2. Odpoledne s tatínky.
A byl nám do centra zapůjčen klavír!
Březen
V březnu se konala již tradiční burza dětských potřeb.
Pro velký úspěch se opakovalo tatínkovská odpoledne, tentokrát si byli tatínci a děti zaplavat
v místním lázeňském bazénu.
Pro veřejnost proběhlo ve večerních hodinách povídání o zdravé výživě s ochutnávkou
19. – 21. 3. Proběhlo v prostorách MC Setkání rodin dětí s poruchou komunikace.
Během jara ukončila svou činnost v MC Eva Horklová.
Září
V září ukončila svou činnost v MC Tereza Loučková vzhledem k těhotenství i
povinnostem v ZŠ Na rovině, kde pracuje jako asistentka. Cvičení pro batolata za ni převzala
Iva Knajfl. Běžný provoz nadále zajišťuje Pavla Závodná, od prosince už na poloviční úvazek
díky ÚP Pardubice, který zprostředkoval zřízení společensky účelného místa.
Říjen
V říjnu se v MC konala podzimní burza dětských potřeb, tentokrát jako týdenní akce.
Firma AS Rovi věnovala Mateřskému centru Na rovině tapety na zvelebení řádírny a svítící
tapetky s dětskými večerníčkovými motivy k prodeji.
Koordinátorka MC Pavla Závodná se zúčastnila semináře o lesních mateřských
školkách.
Listopad
V listopadu proběhlo již poněkolikáté úspěšné setkání rodin dětí s poruchou
komunikace a pro veřejnost i večerní výroba adventních věnců
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Logopedie – od listopadu 2009 do výchovně-vzdělávacího centra Na rovině pravidelně
dochází soukromá logopedka Martina Sádovská, která se stará o děti školního i předškolního
věku. Jejích služeb mohou využít i další zájemci – mail@narovine.cz nebo tel. 774 963 462
V během 8 měsíců roku 2010 proběhlo v MC téměř 300 návštěv rodičů s dětmi,
nejoblíbenější byl březen, kdy jich bylo přes 60. Ke čtvrtečnímu cvičení batolat se schází až
16 dětí.
Na rok 2011 plánuje MC Na rovině zahájit pravidelné hlídání dětí.

Cvičení batolat v MC
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Základní škola Na rovině
zahájila činnost dne 1. září 2010.
V únoru 2010 byly do první třídy pro školní rok 2010/2011 zapsány tři děti.
Na jaře 2010 o. s. intenzivně jednalo s Městem Lázně Bohdaneč ohledně nové nájemní
smlouvy mezi městem LB a školskou právnickou osobou, jež základní školu provozuje, aby
bylo učiněno zadost podmínce MŠMT a Základní škola se již bezpodmínečně objevila v
rejstříku škol a školských zařízení.
Dne 22. 6. 2010 byla podepsána nájemní smlouva mezi ZŠ Na rovině a městem Lázně
Bohdaneč.
Dne 24. 6. 2010 vydalo MŠMT potvrzení o nabytí účinnosti, jež opravňuje zahájit
provoz základní školy od září 2010
Červenec – srpen 2010: Příprava na školní rok, tvorba ŠVP a dalších dokumentů na
podkladě školského zákona
1. září 2010 zahájení školního roku 2010/2011: Do ZŠ Na rovině nastoupilo 7 žáků,
z toho jedna žačka první třídy, dva žáci třídy druhé,dva žáci třídy třetí, jeden žák čtvrté třídy a
jedna žákyně páté třídy. O ně se starají 2 učitelky, které fungují i jako vychovatelky ve Školní
družině. Na dvě hodiny týdně dochází lektorka anglického jazyka. Od října oficiálně funguje
asistentka pro žáky se speciálními potřebami, zaplacena z grantu Pomozte dětem.
Od 15. 9. Nabývá ZŠ Na rovině i zkušenost s individuálním vzděláváním podle § 41.
Žákyní naší školy se stala jedna žačka žijící s rodiči v zahraničí, kde se bude vzdělávat doma.
Zahájena spolupráce s SPC Svítání, SPC Skuteč a s PPP.
9. – 11. 11. 2010 – zahájení činnosti České školní inspekce v ZŠ Na rovině.
Dne 2. 12. 2010 – ukončení činnosti ČŠI s průměrným hodnocením.
V rámci projektového vyučování i dalších vyučovacích předmětů byla navázána
spolupráce podobou besed a návštěv s následujícími organizacemi:
o. s. Amalthea, Rodinné centrum Veská, dobrovolní hasiči města Lázně Bohdaneč, Městská
policie Lázně Bohdaneč, veterinární klinika HK VET, Krajská knihovna v Pardubicích,
Východočeské muzeum, Muzeum keltské kultury v Nasavrkách, Centrum pro zdravotně
postižené, kde jsme si zapůjčili vozíčky, aby děti zkusily, jaké to je žít „na kolečkách“.

1. den školy:
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Úspěšné granty roku 2010:
Sbírkový fond Pomozte dětem poskytl částku 88 717Kč na mzdu pro pedagogickou asistentka
v ZŠ Na rovině
Město Pardubice věnovalo 15 400Kč z programu podpory ekologické výchovy a osvěty v
roce 2010: „Ekokoutek ve vzdělávacím centru Na rovině“
Pardubický kraj poskytl 16 000Kč z grantového řízení – Program pro vzdělávání, výchovu a
osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2010
Pardubický kraj (odbor sociálních věcí) přispěl na základě podaného grantu částkou 25 000
Kč na provoz Mateřského centra Na rovině v roce 2010
Město Lázně Bohdaneč poskytlo dotaci 5000 Kč na činnost mateřského centra v roce 2010
Dále podalo o. s. Na rovině tyto granty:
Výsledek zatím neznámý:
Pardubický kraj:
– dotace na provoz MC
– příspěvek na konání sportovních akcí
Město LB:
– žádost o příspěvek na provoz MC
Negativní výsledek:
ČEZ – „Profesionální tým a vybavení tříd pro vzdělávací centrum Na rovině“ – žádost o
příspěvek na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na dovybavení třídy
ČSOB a Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace Via – „Rozšíření prostor vzdělávacího
centra Na rovině“ – úpravy a vybavení další učebny
Nadace Via – „Montessori dopoledne v mateřském centru Na rovině“ – placené místo pro
lektorku MC, která by jednou týdně vedla „Montessori hernu“, seznamovala rodiče i děti s
elipsou a s Montessori pomůckami
Škola pro udržitelný život – „Člověk je tvor společenský“ – žádost o příspěvek na materiály
do projektové výuky a na osobu, která by organizovala a zajišťovala projektové akce (hlavně
výlety)
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Podpořili nás, a proto naše poděkování patří:
- všem, kdo přispívají do sbírkového fondu Pomozte dětem za částku 88 717Kč (grant
Pedagogická asistentka v ZŠ Na rovině)
- firmám MAXX, BARTH a Skyner za přípravu a realizaci CLV reklamy – vše od grafického
návrhu přes tisk až po poskytnutí reklamních ploch zdarma
- firmě RADKA spol. s r. o. Pardubice za 20 000Kč pro ZŠ Na rovině
- Městu Pardubice za 15 400Kč z programu podpory ekologické výchovy a osvěty v roce
2010 (grant „Ekokoutek ve vzdělávacím centru Na rovině“)
- Pardubickému kraji za 16 000Kč z grantového řízení Programu pro vzdělávání, výchovu a
osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2010
- Pardubickému kraji (odboru sociálních věcí) za 25 000Kč na provoz mateřského centra Na
rovině v roce 2010
- městu Lázně Bohdaneč za dotaci 5000Kč na činnost mateřského centra v roce 2010
- Úřadu práce Pardubice za zprostředkování zřízení společensky účelného pracovního místa
(20hod/týdně – lektorka MC)
- firmě AS Rovi, která věnovala tapety na zvelebení řádírny
- firmě Elberry s.r.o. za to, že o. s. Na rovině věnovala vysavač a CD přehrávač s rádiem
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PR aktivity
Byly vytištěny letáky:
-

s širší působností:

pro jarní i podzimní burzu dětských potřeb
pro přednášku o zdravé výživě
pro zápis do ZŠ Na rovině (2009 i 2010)
pro cyklus přednášek Respektovat a být respektován
pro kurz Sladit rodinu a práci dá práci

-

pro nástěnky v MC a na náměstí v Lázních Bohdaneč:
aktualizovaný leták MC
leták pro novou službu, kterou MC poskytuje – ergoterapeutické
konzultace
letáky na veškeré akce pro veřejnost pořádané o. s. Na rovině

V lednu a únoru vyšlo šest tištěných článků o Klubu domácího vzdělávání a o zápisu do 1.
třídy nové ZŠ Na rovině. Všechny články můžete najít i na webu o. s.
V lednu se zpráva o nově vznikající Základní škole Na rovině objevila i na internetu, na
mnoha českých informačních serverech.
Dne 11. 1. 2010 byl odvysílán v Českém rozhlase Pardubice rozhovor s jednatelkou sdružení
a učitelkou v KDV Janou Hrázskou.
Dne 2. 3. 2010 byly hovořit v Českém rozhlase HK v rámci pořadu Radioporadna
koordinátorka MC Pavla Závodná a Jana Hrázská.
Pardubický deník vydal dne 20. 3. 2010 článek o KDV: Bohdanečské děti pečují o piraně.
Dne 29. 3. 2010 v pořadu Dobré ráno s Českou televizí vystupovala jednatelka o. s. a učitelka
ZŠ Na rovině Jana Hrázská v rámci besedy „Alternativní školství“.
V Pardubickém deníku vyšel dne 10. 9. 2010 článek o projektu, který právě probíhal v ZŠ Na
rovině: Jak pečovat o miminko budou vědět ze školy.

12

