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http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/botic-ops
mailto:botic@toulcudvur.cz
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Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci,  

v této výroční zprávě Vám nabízíme ohlédnutí a shrnutí výsledků botičské činnosti v roce 2017.  

Již 24. rokem pracujeme v jedinečném prostředí Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, kde 

nabízíme vzdělávací programy pro různé cílové skupiny. Cílem naší práce je inspirovat a motivovat k 

zodpovědnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Malé i velké návštěvníky necháváme na 

našich programech žasnout, prožívat, zkoumat, klást otázky i hledat na ně odpovědi, pozorovat, 

používat nástroje, naslouchat, ochutnávat, hmatat, hrát, diskutovat i zažívat na vlastní kůži.  V roce 

2017 jsme připravili aktivity pro bezmála 28 000 návštěvníků. Za úspěšné zvládnutí dalšího roku patří 

velký dík všem zaměstnancům i externím spolupracovníkům, dobrovolníkům, členům našich orgánů.  

Významná je pro naši činnost také hladká spolupráce s ostatními členskými organizacemi zapsaného 

spolku Toulcův dvůr, které společně spravují desetihektarový přírodní areál i historické budovy a 

naplňují Toulcův dvůr smysluplnou činností. 

Je mi ctí, že jsem mohla další báječný rok spolupracovat s tolika výjimečnými, nadanými, laskavými, 

vzdělanými, zkušenými, kreativními, pečlivými, zábavnými a inspirativními lidmi, z nichž každý je 

jedinečný a kteří dohromady tvoří Botič a Toulcův dvůr. Za rok 2017 jsme toho spolu zase dost zvládli, 

díky! 

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 školek se učí v našich ekologických výukových programech objevovat krásu a tajemství 

přírody, starší děti ze škol na programech hledají příčiny a řešení ekologických problémů a získávají odvahu 

k jednání ve prospěch životního prostředí. 

Pro veřejnost pořádáme každoročně větší i menší akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody 

a životního prostředí. Návštěvníky Toulcova dvora seznamujeme s lidovými tradicemi na akcích, jako jsou 

Masopust, Dožínky nebo Staročeský jarmark, žáky základních škol např. prostřednictvím vánočních 

a velikonočních programů.  

Učitelům nabízíme metodickou podporu pro začleňování EVVO do školní výuky formou seminářů, 

konferencí, rozesílkami informačních a metodických materiálů či specializačními studii pro koordinátory 

EVVO ve školách. 

Naší programovou VIZÍ je společnost, v níž lidé pociťují sounáležitost se svým okolím a přijímají 
zodpovědnost za kvalitu svého života a stav životního prostředí. 
 

VIZE pro rozvoj naší společnosti je definována takto: Jsme profesionální organizace zaměřená na 
EVVO, otevřená novým výzvám, s dobrým jménem a respektem ve společnosti. 
 

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 min. 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  
Ing. Bc. Věra Konůpková  
 

Lenka Rumlerová  
Ing. Vendula Stará  
Bc. Marta Veselá  
 

Mgr. Zdeňka Kožárová  
(od VII. 2017 na rodičovské dovolené) 

Jana Pastorová (2,5 měsíce)  

V roce 2017 zaměstnávala společnost 8 zaměstnanců, přepočteno na celé úvazky na osobu na celý rok 2017 

se jednalo o 5,71 osobo-úvazků. S řadou spolupracovníků (převážně lektorek rodinného centra, 

ekologických výukových programů pro školy a dílen při akcích pro veřejnost) byly uzavírány dohody 

o provedení práce (celkem 91 osob). 

Pracovníci na základě dohod o provedení práce, např.:
Adéla Hurychová 
Dáša Folková 
Eliška Augustinová 
Halina Holá  
Hana Ševčíková 
Iva Veselá Benešová 

Kateřina Baštová  
Klára Vacková  
Lenka Václavíková 
Lucie Jeřábková 
Marie Moravcová 
Marie Škvorová 

Monika Machovčáková 
Petra Kubínová 
Petra Lukačovičová 
Tomáš Fidrmuc  
Veronika Vyletová 
Zuzana Petržílková 

na naší činnosti mají kromě výše uvedených nemalé zásluhy i pravidelní 

dobrovolníci, např.:                                              DĚKUJEME! 

Barbora Kosová 
Rostislav Konůpka 
 

Eva Myslíková 
Jonáš Procházka 
 

Michal Šindler  
Bára Stolínová 

 



5 
 

SPOLUPRÁCE 

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.            www.toulcuvdvur.cz 

 

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 43 členů a 1 pozorovatele.         

Prostřednictvím Pavučiny probíhala i v roce 2017 spolupráce s dalšími středisky ekologické výchovy z celé 

České republiky. Hospodář společnosti je od roku 2014 členem dozorčí rady SSEV Pavučina. Od dubna 2016 

je ředitelka společnosti 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.                           www.pavucina-sev.cz 

http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/
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Spolupráce s dalšími subjekty 

Na přípravě některých aktivit spolupracujeme s těmito subjekty: Klub lidové tvorby, Česká ornitologická 

společnost, ZO ČSOP Nyctalus, Česká společnost pro ochranu netopýrů, PINKY - záchranná stanice pro 

veverky, Pražská záchranná stanice pro volně žijící živočichy, Regionální centrum HB Praha, 

Přírodovědecká fakulta UK, Ekocentrum Koniklec, Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

Sluňákov, Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. 

Spolupráce s dobrovolníky 

V roce 2017 jsme pokračovali ve spolupráci se sdružením Byznys pro společnost. 

Prostřednictvím programu Zapojím se nám pomáhaly skupiny dobrovolníků 

s přípravou akcí pro veřejnost, pomůcek na výukové programy, či údržbou našich 

zahrádek. V roce 2017 jsme uspořádali 20 dobrovolnických akcí pro 64 firemních 

dobrovolníků.                        www.zapojimse.cz

    
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Díky spolupráci s Qualo Training & Mobility, s.r.o. jsme na jaře 2017 realizovali 

desetitýdenní stáž španělské studentky v naší organizaci. Studentka nám 

pomáhala s přípravou pomůcek,  aj. drobnými pracemi a sbírala zkušenosti z 

fungování naší organizace.            www.qualo.eu     

 

 

Dlouhodobě a pravidelně spolupracujeme s dětským Oddílem Vodáci 

(www.oddilvodaci.cz) a mezinárodní mládežnickou ekologickou 

organizací Youth and Environment Europe (www.yeenet.eu), jejichž 

dobrovolníci nám pomáhají při pořádání akcí pro veřejnost. 

V roce 2017 jsme zahájili spolupráci s Internal Studies Abroad: studenti z USA, kteří přijíždějí na 

jednosemestrální studium do Prahy, nám pomáhají při přípravě našich na tradice zaměřených programů a 

mají tak příležitost seznámit se s českými lidovými tradicemi. 
 

 

S kolegy jsme pomáhali při zajištění 
několika stanovišť při Dni Země. 

Přestože byla na duben celkem zima, 
děti i my jsme si celý den perfektně 

užili. Bylo prima změnit na den 
pracovní prostředí, být venku a 
pomáhat při smysluplné práci. 

Náš dobrovolnický den byl supr, v 
krásném prostředí, zajímavá práce 
s dětmi. Úžasná byla možnost si z 
překližky vyřezat vánoční ozdobu. 

http://www.qualo.eu/
http://www.oddilvodaci.cz/
http://www.yeenet.eu/
http://www.zapojimse.cz/
http://www.zapojimse.cz/


7 
 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 

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 dvou až čtyřhodinové programy probíhající v pestrém 

prostředí Toulcova dvora. K dispozici je zde rozsáhlý přírodní areál (les, louky, mokřad, rybníčky…), 

vybavené učebny v historicky cenných budovách, farma s původními plemeny domácích zvířat a člověkem 

obdělávané plochy (sad, zahrada, pole).   

 

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 vzdělávací programy.  

V roce 2017 se na lektorování EVP podílelo 11 lektorek, zaměstnankyň i pracovnic na dohody o provedení 

práce. Lektorky jsou zkušené, mají přírodovědné a/nebo pedagogické vzdělání, v průběhu roku se lektorky 

dále vzdělávají (připravujeme si interní kurzy, i vysíláme lektorky dle plánu osobního rozvoje na vhodné 

kurzy pořádané jinými subjekty), zaměřujeme se na poskytování cílené zpětné vazby na práci lektorek. 

Nabídka EVP je každoročně aktualizována a do zainteresovaných škol distribuována před zahájením nového 

školního roku. V roce 2017 upravily naše lektorky tyto programy: Rostliny užitečné a užitkové, Ze života 
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včel, Lesní království, Vrbníček podzimní i jarní varianta, Kam s ním, Stromy a lidé a Krok za krokem. Dále 

připravily programy Mafián v ptačí říši a Velikonoce na statku, jejichž výuka bude zahájena v první polovině 

roku 2018. V programech Bude zima, bude mráz a Cesta ke chlebu jsme testovali nový způsob evaluací. V 

roce 2017 byla tištěná nabídka rozeslána na 707 adres především pražských škol. Botičská nabídka EVP 

obsahovala 12 programů pro mateřské školy, 29 programů pro základní školy a 6 programů pro střední 

školy.  

V roce 2017 jsme realizovali celkem 626 EVP, kterých se zúčastnilo 12 189 dětí.  Programy byly 

realizovány z 25% pro mateřské školy, ze 74% pro základní školy a z 1% pro SŠ. 

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V oblasti EVP úzce, na každodenní bázi, spolupracujeme se Sdružením SRAZ, které programy pro školy 

v areálu Toulcova dvora rovněž realizuje. Botič zajišťuje administrativní zázemí pro objednávání programů 

pro obě organizace, zaštiťuje přípravu nabídky programů i její prezentaci na webových stránkách Toulcova 

dvora. Od září 2017 využíváme pro objednávání EVP novou webovou aplikaci, kterou jsme si nechali pro 

naše potřeby vyvinout Petrem Lukášem a se kterou jsme velmi spokojeni. 

  

Dobrý den, 
 toto pondělí jsme byli s předškoláky z 
naší MŠ na pořadu Snídaně pana Toulce. 
Ráda bych vám program pochválila, byl 
velmi názorný, skvěle připravený a děti se 
rozhodně nestihly nudit. Dobrý nápad!!!! 
Lektorka byla v pohodě, nic ji nerozhodilo. 
Celkově - byly jsme s kolegyní moc 
spokojené a děti taky. 
 
 

Dobré odpoledne,  
dnes jsem se svými čtvrťáky absolvovala váš program 
Kámen společník člověka. Program byl velmi hezky 
sestavený, dynamický, různorodý, podporoval spolupráci 
dětí, rozvíjel práci s informacemi slyšenými i čtenými. 
Lektorka umožnila dětem uplatnit znalosti, které již získaly, 
což považuji za velmi důležité a motivující. S programem, 
jeho náplní i podáním jsem velmi spokojena a vřele jej 
doporučuji. 
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RODINNÉ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA 

 
Rodinné centrum nabízí pravidelné i 

jednorázové programy pro rodiče s dětmi 

od narození do mladšího školního věku. 

Vytrvale inspirujeme a posilujeme vztah 

rodič a dítě a příroda tak, aby se nové 

poznatky a dovednosti staly nedílnou 

součástí jejich každodenního života. 

V roce 2017 nabízela Mateřídouška 

pravidelně každý týden: 2 programy pro 

nejmenší miminka a 4 programy pro děti 

ve věku 1-2 roky. Pro děti od 2 let jsme 

nabízeli pestrou škálu programů s 

environmentální tématikou, zpíváním, 

tvořením či návštěvy u zvířátek farmy Toulcova dvora. Na jaře jsme nabízeli jeden den v týdnu Předškoličku 

pro děti – program, kde si děti od 3 let mohou vyzkoušet, jaké je to zažívat hru venku i uvnitř s kamarády, 

ale bez rodičů. Ve večerních hodinách k nám přicházely maminky 1x týdně na tvoření z přírodních 

materiálů. Pravidelně každý měsíc jsme nabízeli víkendové akce pro rodiče s dětmi: Český rok, 

Mateřídouškové výlety, Ubytujte ježka a žábu, Ekologická domácnost prakticky apod.  

V roce 2017 jsme v centru evidovali na programech pro rodiče s dětmi 1572 dospělých a 1754 dětských 

návštěvníků. Na 3 zájmových kroužcích se vzdělávalo 52 dětí. Kromě toho jsme také uspořádali 9 

příměstských táborů, kterých se zúčastnilo celkem 182 dětí ve věku 4-12 let. V Jánských lázních jsme 

zorganizovali 2 zážitkové environmentálně vzdělávací pobyty pro 63 dětí a rodičů. Připravili jsme 2 burzy 

dětského oblečení, každé se se zúčastnilo 40 prodejců a zhruba 200 nakupujících. 

V uplynulém roce se významně proměnila věková struktura dopoledních kursů. Zatímco dříve navštěvovaly 

programy Mateřídoušky převážně tříleté děti s rodiči, chodí teď častěji rodiče s mladšími dětmi, protože 

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

Programy a aktivity rodinného centra Mateřídouška koordinuje 1 hlavní lektorka Věra Konůpková, 

zaměstnankyně společnosti; na činnosti Mateřídoušky se podílelo v roce 2017 15 lektorek, převážně 

maminek na rodičovské dovolené (práce na DPP a i mnoho hodin nezištné dobrovolnické práce).  

 
  

Loni jsme na tábor jela poprvé a byl to pro nás snad nejlepší týden z celého 
léta. Letos jsme byli opět nadšení a oběma dětem jsme musela slíbit, že příště 

pojedeme zase. Takže za nás velká poklona a přání pokračovat dál. 
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METODICKÁ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A LEKTORŮ 
 

Vzdělávání učitelů a dalších pracovníků s dětmi a mládeží je oblastí, v níž máme letité zkušenosti i kladné 

ohlasy od účastníků. V roce 2017 proběhlo 8 seminářů pro 199 učitelů a lektorů, k tomu jsme provedli 

několik konzultací a odborných stáží. Uspořádali jsme např.: Setkání pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ se 

zájmem o EVVO s názvem “Jsme připraveni? aneb dopady změn klimatu na hydroklima ČR“ pro 69 

účastníků, seminář Kořeny zla pro 57 účastníků, či třídenní seminář pro 20 začínajících lektorů EVP (proběhl 

ve Střevliku v Hejnicích). 

Specializační studia pro koordinátory EVVO v MŠ (dále SS250) 

Tzv. SS250 pořádáme pro učitele z mateřských škol již od roku 2010. Jedná se o akreditované 

několikaměsíční kurzy o celkové délce 250 vyučovacích hodin (odtud lidový 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, z vysokých škol a dalších. S absolventy SS250 dále spolupracujeme i po skončení studia. V roce 

2017 jsme připravili dvoudenní seminář Koordinátor EVVO v MŠ plus, kterého se zúčastnilo 20 absolventek 

předchozích ročníků. 

V roce 2017 jsme zahájili již 5. ročník SS250, tentokrát s finanční podporou Státního fondu životního 

prostředí. Tohoto studia se účastní 20 učitelek z mateřských škol ze šesti krajů ČR (Praha 10x, Středočeský 

kraj 5x, Liberecký kraj 2x, Karlovarský kraj 1x, Olomoucký kraj 1x, Ústecký kraj 1x). V roce 2017 proběhlo 

157 vyučovacích hodin.  

  
 

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 633 škol ze 14 krajů. Pražskou část sítě M.R.K.E.V. koordinuje právě Botič o.p.s., 

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

rozesílky materiálů a časopis pro ekogramotnost Bedrník. V roce 2017 bylo v síti přihlášeno 19 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. pražským 

koordinátorem, od roku 2017 nově i koordinátorem pro Karlovarský kraj. 

Celkem je v síti zapojeno 829 škol ze 14 krajů. V roce 2017 proběhly v rámci Mrkvičky 4 rozesílky 

informačních a metodických materiálů.  Do sítě bylo zapojeno 44 mateřských škol z Prahy a 13 mateřských 

škol z Karlovarského kraje.  
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AKCE PRO VEŘEJNOST  

Cílem našich akcí pro veřejnost je 

přibližovat lidem přírodu, učit je ji chránit a 

také oživovat staré lidové tradice a 

řemesla. Programy jsou zaměřeny 

přírodovědně, historicky i tvořivě. Většina 

programů využívá přímých zážitků a 

unikátního prostředí Toulcova dvora – 

přírodního areálu, farmy hospodářských 

zvířat a historických budov. Akce jsou 

zaměřeny na široké spektrum věkových 

skupin, především však na rodiny s  dětmi. 

Na pořádání akcí pro veřejnost 

spolupracujeme s řadou odborníků, 

s realizací akcí nám vydatně pomáhají 

dobrovolníci. 

V roce 2017 realizoval Botič o.p.s. celkem 

53 programů, dílen a přednášek pro 2 180 

návštěvníků z široké veřejnosti na 

nejrůznější témata s názvy např.: … a vlk je 

za dveřmi, Zimní hosté na Vltavě, Den dětí, 

Netopýří noc, Den stromů, Jako za starých 

časů: Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh, 

atp.  

Jako každý rok jsme dále pořádali tzv. 

velké akce pro veřejnost zaměřené na 

oživování lidových tradic: Masopust, 

Velikonoční jarmark, Dožínky a Mikulášský jarmark, kterých se zúčastnilo celkem 7 136 návštěvníků.  

Uspořádali jsme dále 2 výstavy (ke Dni stromů a výstavu betlémů), které shlédlo 2 508 lidí.  

Celkem se 59 akcí pro veřejnost zúčastnilo 11 824 osob.  

 

  

Těšíme na letošní Staročeský velikonoční jarmark, na loňský dcera vzpomíná dodnes. Vynášení Morany bylo 
krásné, organizace a prostředí parádní. Letos přibereme i maminku. Hrozně mě těší, že tradice „nevymřely“ a 

vlastně se vracíme zpátky ke kořenům. 
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Činnost Botič o.p.s. v roce 2017 v číslech 
 

Činnost Počet akcí Počet účastníků 

Ekologické výukové programy pro školy (MŠ-SŠ) 626 12189 

Akce pro veřejnost (osvětové i tradiční jarmarky) 57 9316 

Semináře (pedagogové, lektoři) 5 179 

Specializační studia pro koordinátory EVVO v MŠ 1 20 

Rodinné centrum Mateřídouška (rodiče s dětmi) 374 3326 

Dobrovolnické dny 20 64 

Pravidelné kroužky pro děti 3 45 

Příměstské a pobytové tábory 11 245 

Studenti na odborné praxi (1 zahraniční) 2 2 

Dlouhodobí dobrovolníci 0 15 

Výstavy  2 2508 

CELKEM 1101 27909 

 

 

 

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 31.12.2017 
 

Označení Název ukazatele Činnosti: 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady    

I. Spotřebované nákupy a služby celkem 2 131    310    2 441    

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace       

III. Osobní náklady celkem 2 767    63    2 830    

IV. Daně a poplatky celkem       

V. Ostatní náklady celkem 13    3    16    

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

      

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1      1    

VIII. Daň z příjmů celkem       

  Náklady celkem 4 912    376    5 288    

B. Výnosy       

I. Provozní dotace 2 416      2 416    

II. Přijaté příspěvky 183      183    

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 594    376    2 970    

IV. Ostatní výnosy   3    3    

V. Tržby z prodeje majetku       

  Výnosy celkem 5 193    379    5 572    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 281    3    284    

D. Výsledek hospodaření po zdanění 281    3    284    

 

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. V menší míře naši činnost 

podpořili Městská část Praha 15 a individuální dárci. Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby 

ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 53% rozpočtu. 

Komentář k výdajům 

Největší procento z celkových výdajů bylo použito na personální zajištění aktivit. V roce 2017 tvořily mzdové 

náklady včetně pojistného 53% nákladů organizace. S řadou externích pracovníků byly uzavřeny dohody 

o provedení práce. Zbylé výdaje byly použity na pokrytí provozních nákladů a materiální zajištění 

ekologicko-výchovných aktivit.  
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Rozvaha 2017 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k poslednímu 
dni účetního 
období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 405   

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem    

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 405   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

   

B. Krátkodobý majetek celkem 2 056 2 943 

I. Zásoby celkem    

II. Pohledávky celkem 245 718 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 811 2 225 

IV. Jiná aktiva celkem    

  Aktiva celkem 2 461 2 943 

Označení PASIVA Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k poslednímu 
dni účetního 
období 

A. Vlastní zdroje celkem 851 1 135 

I. Jmění celkem    

II. Výsledek hospodaření celkem 851 1 135 

B. Cizí zdroje celkem 1 610 1 808 

I. Rezervy celkem    

II. Dlouhodobé závazky celkem    

III. Krátkodobé závazky celkem 332 245 

IV. Jiná pasiva celkem 1 278 1 563 

  Pasiva celkem 2 461 2 943 
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Přehled dotačních prostředků čerpaných v roce 2017 
 

Název projektu Donátor Účel čerpání Čerpaná 
částka v Kč 

Osvětové akce pro širokou 
veřejnost 

HMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP 

OON, služby, 
mzdy 

182 280 

Vzdělávání učitelů zaměřené 
na efektivní naplňování cílů 
EVVO v MŠ 

HMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP 

OON, služby, 
mzdy 

98 660 

Volný čas dětí a mládeže HMP, Odbor sportu a 
volného času MHMP 

OON, služby, 
materiál, nájem, 
režijní náklady 

184 000 

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

HMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP 

OON, služby, 
mzdy 

498 660 

Ekologické výukové programy 
pro děti MŠ, žáky 2. stupně ZŠ 
a studenty SŠ v areálu 
Toulcova dvora 

HMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP 

OON, služby, 
mzdy 

498 660 

Národní síť Státní fond životního 
prostředí 

mzdy 200 000 

Studium k výkonu 
specializovaných činností v 
oblasti EV pro pedagogy MŠ 

Státní fond životního 
prostředí 

mzdy, služby 436 870 

Příroda všemi smysly Ministerstvo životního 
prostředí 

OON, služby, 
mzdy, materiál 

81 050 

Deník neznámého Ministerstvo životního 
prostředí 

materiál, služby 196 540 

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

HMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP 

mzdy 1 340 

Ekologické výukové programy 
pro děti MŠ, žáky 2. stupně ZŠ 
a studenty SŠ v areálu 
Toulcova dvora 

HMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP 

mzdy 1 340 

Osvětové akce pro širokou 
veřejnost u příležitosti 
významných dat a událostí 

HMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP 

mzdy 1 340 

Rodinné centrum 
Mateřídouška - příroda všemi 
smysly 

HMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP 

mzdy 15 384 

Kulturní akce pro širokou 
veřejnost 

Úřad m. č. Praha 15, odbor 
školství, kultury a 
zdravotnictví 

mzdy, služby 81 000 

 
 
 
  













 


