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Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, 

Na následujících stránkách se můžete seznámit s aktivitami obecně prospěšné společnosti Botič za 

rok 2018, které vám představuji s pocitem úlevy z dalšího úspěšně zvládnutého roku a také 

s příjemným pocitem z dobře odvedené práce. 

Již 25. rokem nabízí Botič vzdělávací programy v jedinečném prostředí Střediska ekologické výchovy 

Toulcův dvůr. Cílem naší práce je inspirovat a motivovat  k zodpovědnému vztahu k přírodě a 

životnímu prostředí. V roce 2018 jsme připravili aktivity pro bezmála 29 000 návštěvníků! Za tímhle 

číslem stojí nasazení, kreativita a energie všech mých kolegů a kolegyň z Botiče, ale i 

ze spolupracujících organizací Toulcova dvora. 

I v uplynulém roce jsme se kromě realizace neuvěřitelného počtu aktivit (dejte si do poměru počet 

návštěvníků a počet pracovníků z kapitoly Lidé v Botiči) zaměřovali na rozvoj kvality našich programů 

a služeb, např. jsme úspěšně prošli certifikačním auditem a po dvou letech jsme obhájili používání 

loga Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy, dokončili jsme Strategický plán na roky 

2018-2021, pustili jsme se do revitalizací našich zahrádek a jednu z nich postupně přetváříme 

na přírodní učebnu, vytvořili jsme metodiky pro čtyři nové výukové programy pro školy, naši 

administrativu jsme uvedli do souladu s požadavky „GDPR“ či důsledně dbáme na environmentálně 

odpovědný provoz celé organizace. 

Je nesmírně hřejivý pocit ohlédnout se za uplynulým rokem a vědět, že přes občasné provozní 

náročnosti, které běžné pracovní dny někdy přináší, se báječný botičský pracovní tým zvládá přenést 

a společně vytvořit všechno to, o čem se dočtete dále. Děkuji vám všem, milé kolegyně a kolegové! 

Jsem pevně přesvědčena o tom, že naše práce má smysl. A ten jí dodáváme my společně. 

Martina Chvátalová 
ředitelka Botič o.p.s. 

 

 
 

 

 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  



4 
 

 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 především na Toulcově dvoře 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 při 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. 

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. 

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 svátečních programů. 
 
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 

Mgr. Martina Francová (od IX.) 
Ing. Tomáš Hodina  
Mgr. Martina Chvátalová  
 

Ing. Bc. Věra Konůpková (do IX.) 
Petra Kubínová (od IX.) 
 
 

Lenka Rumlerová  
Ing. Vendula Stará  
Bc. Marta Veselá  
 

V roce 2018 zaměstnávala společnost 8 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, přepočteno na celé úvazky 

na celý rok 2018 se jednalo o 5,15 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 65 osob). 

Pracovníci na základě dohod o provedení práce, např.:
Dolejší Diana  
Fidrmuc Tomáš  
Folková Dagmar  
Gregorová Michaela  
Henková Lucie  
Holá Halina  
Hubač Jan  
Jeřábková Lucie  
Knotková Helena  
Kollerová Marta  

Kostecká Petra  
Lukačovičová Petra  
Macková Lenka  
Machovčáková Monika  
Mansfeld Luboš  
Moravcová Marie  
Ouzká Petra  
Reiselová Zuzana  
Shugaev Dmitrii  
Skurčáková Anežka  

Smolíková Rita  
Šimáková Lucie  
Škvorová Marie  
Vejdovská Žaneta  
Veselá Amálie  
Veselá Cecílie  
Veselá Iva  
Veselá Rozálie  
Vyletová Veronika  
Zelená Zdenka  

Značný 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. 
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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 2 pozorovatele.         

Prostřednictvím Pavučiny probíhala i v roce 2018 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 

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

společnost, ZO ČSOP Nyctalus, Regionální centrum HB Praha, Ekocentrum Koniklec, Centrum 

ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. 

Spolupráce s dobrovolníky 
V roce 2018 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 2018 jsme uspořádali 24 dobrovolnických akcí pro 118 

firemních dobrovolníků.                          www.zapojimse.cz
                   

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 zejména při pořádání akcí pro veřejnost. 

http://www.zapojimse.cz/
http://www.zapojimse.cz/
http://www.yeenet.eu/
http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/
http://www.oddilvodaci.cz/
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„Dobrý den, dnes jsem se zúčastnila 

s dětmi ze třetí třídy programu – Mafiáni 

v ptačí říši. Program vedla paní Lenka. 

Chtěla bych jí tímto za sebe i za děti moc 

poděkovat. Program byl do detailu 

vypracovaný, vytvořené hry zábavné, 

prostě úžasné. Děti budou mít zážitek 

na dlouhou dobu.“ (učitelka ZŠ) 

 

„Dobrý den, 16.10. jsme u vás se třídou 

páťáků absolvovali pořad Krok za krokem 

vodním tokem. Děkuji za perfektně 

zorganizovanou lekci. Zapamatovali si snad 

všechno! Ať se vám daří.“ (učitelka ZŠ) 

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 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 rámcové vzdělávací programy.  

V roce 2018 se na lektorování EVP podílelo 16 lektorek, zaměstnankyň i 

pracovnic na dohody o provedení práce. V roce 2019 vytvořily naše lektorky 4 

nové výukové programy: 

Mezi námi jabloněmi, 

Zahrada plná života, 

Za pokladem Země a Škola 

plná odpadu. Nabídka 

výukových programů 

obsahovala v roce 2018 

12 programů pro mateřské školy, 29 programů pro základní školy a 

6 programů pro střední školy. Poprvé jsme ji zveřejnili pouze na webových 

stránkách a neposílali jsme ji vytištěnou do škol. Toto rozhodnutí nám přineslo 

nemalou finanční úsporu a ušetřilo kilogramy papírů a hodiny práce. Zájem 

o naše EVP byl i tak vysoký a převyšoval naše možnosti. 

V roce 2018 jsme realizovali celkem 654 EVP, kterých se zúčastnilo 13 590 dětí.  Programy byly 

realizovány ze 30% pro mateřské školy, ze 68% pro základní školy a ze 2% pro SŠ.  

V oblasti EVP úzce 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.  
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„Ráda bych poděkovala za perfektní organizaci a propagaci včerejší burzy. Mile mě překvapilo, kolik 
přišlo lidí. Prodávala jsem takto poprvé, a včera to bylo moc příjemné. Mám z toho nejen pár peněz 
navíc, ale také moc dobrý pocit, že se starší věci ještě dále využijí!“ (účastnice burzy) 

II. RODINNÉ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA 

Mateřídouška 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 2018 nabízela Mateřídouška: 

na jaře 3 programy pro děti do 1 roku a 

3 programy 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. Jeden den v týdnu byla v nabídce 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. Ve večerních hodinách 

k nám přicházely maminky 1x měsíčně na tvoření z přírodních materiálů. Pravidelně jsme také nabízeli 

víkendové akce pro rodiče s dětmi: Český rok, Mateřídouškové výlety a jednorázově osvětové akce Ubytujte 

ježka a žábu, Ubytujte bezobratlé a Zahrada jedlá. V podzimních měsících jsme pravidelně nabízeli 

2 programy pro děti do 1 roku a 3 programy pro děti 1 – 2 roky. Pro děti od 1,5 roku byla opět pestrá 

nabídka programů s environmentální tématikou, zpíváním, tvořením či návštěvy u zvířátek farmy Toulcova 

dvora. I v tomto období jsme nabízeli víkendové akce pro rodiče s dětmi Český rok a Mateřídouškové výlety. 

V roce 2018 jsme v centru evidovali na programech pro rodiče s dětmi 1258 dospělých a 1333 dětských 

návštěvníků. Na 3 zájmových kroužcích se vzdělávalo v průměru 45 dětí. Kromě toho jsme také uspořádali 

5 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo celkem 98 dětí ve věku 4-12 let. V Jánských lázních jsme 

zorganizovali 2 zážitkové environmentálně vzdělávací pobyty pro 79 dětí a rodičů. Připravili jsme 2 burzy 

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

 

Nadále trvá trend uplynulých let a věková struktura dopoledních kursů zůstává převážně na dětech do 3 let. 

Zatímco dříve navštěvovaly programy Mateřídoušky tříleté 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 koordinovala 

posledních 5 let Věra Konůpková, v říjnu 2018 došlo 

na této pozici ke změně a koordinátorkou se stala 

Petra Kubínová.  Na činnosti Mateřídoušky se podílelo 

v roce 2018 na jaře 15 lektorek a na podzim 

13 lektorek, převážně maminek na rodičovské 

dovolené (práce na DPP a i mnoho hodin nezištné 

dobrovolnické práce).  
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„Líbila se mi promyšlenost celého kurzu a 

logická návaznost jednotlivých aktivit. Všichni 

odjeli nabití informacemi, praktickými radami 

a s úsměvem na tváři.“ (účastnice Semináře 

pro začínající lektory EV) 

 

„Studium bylo super a na vysoké úrovni! Sešla 

se výborná parta kolegyň. Znalosti jednotlivých 

lektorů jsou nedocenitelné. Přátelské ovzduší 

povzbuzovalo k dalším výkonům. Budu dlouho 

vzpomínat. Byly to podnětné a zároveň 

odpočinkové víkendy. Všem moc děkuji!“ 

(absolventka studia pro koordinátory EVVO) 

 

III.  METODICKÁ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A LEKTORŮ 
 

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

bohaté zkušenosti i kladné ohlasy od účastníků.  

V roce 2018 proběhlo 6 seminářů pro 231 učitelů a 

lektorů, k tomu jsme poskytli několik konzultací 

a odborných stáží. Uspořádali jsme např.: třídenní seminář 

pro 23 začínajících lektorů EVP, jednodenní seminář Voda 

v krajině pro 12 učitelů, či půldenní přednášku s názvem 

Současné dítě pro 124 pedagogických pracovníků. 

Specializační studia pro školní koordinátory EVVO  

pořádáme pro učitele z mateřských škol již od roku 2010. V roce 2018 jsme na zakázku Magistrátu hl. m. 

Prahy zahájili studium pro koordinátory EVVO ze základních a středních škol. Jedná se o akreditované 

několikaměsíční 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.  

V říjnu 2018 jsme závěrečnými zkouškami a 

slavnostním předáním osvědčení zakončili 5. ročník 

studia pro 20 učitelek z mateřských škol ze šesti 

krajů ČR. V listopadu 2018 jsme zahájili náš již 

6. ročník studia, do kterého nastoupilo 20 učitelů a 

učitelek z pražských základních a středních škol. 

V roce 2018 proběhly dva studijní bloky nového 

studia, resp. 38 z celkových 250 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 2018 bylo v síti přihlášeno 20 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 i koordinátorem pro Karlovarský kraj. 

Celkem je v síti zapojeno 829 škol ze 14 krajů. V roce 2018 proběhly v rámci Mrkvičky 4 rozesílky 

informačních a metodických materiálů.  Do sítě bylo zapojeno 43 mateřských škol z Prahy a 11 mateřských 

škol z Karlovarského kraje.  
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IV. 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 2018 realizoval Botič o.p.s. celkem 

49 programů, dílen a přednášek pro 1 588 

návštěvníků z široké veřejnosti na nejrůznější 

témata s názvy např.: Na tom našem dvoře, 

Jako za starých časů – vyrábíme tvaroh, 

Ptákoviny – Soví houkání, … a vlk je za 

dveřmi, Den dětí, Řezbářský kurs, Perníková 

sobota, Netopýří noc, Den stromů, 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 7 604 návštěvníků. Uspořádali jsme dále 3 výstavy (Toulcův dvůr za 1. 
republiky, Lípy republiky, Betlémy), které shlédlo 2 015 lidí.            
 
            Celkem se 56 akcí pro veřejnost zúčastnilo 11 207 osob.  

  
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.  
(účastnice Velikonočního jarmarku) 
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Činnost Botič o.p.s. v roce 2018 v číslech 
 

ČINNOST POČET AKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 

Ekologické výukové programy pro školy (MŠ-SŠ) 654 13590 

Akce pro veřejnost (osvětové akce i tradiční jarmarky) 53 9192 

Semináře (pedagogové, lektoři) 6 231 

Specializační studia pro koordinátory EVVO v MŠ 2 40 

Rodinné centrum Mateřídouška (pravidelné i jednorázové 

programy pro rodiče s dětmi i děti bez rodičů) 
370 3503 

Příměstské tábory 5 98 

Pobytové letní tábory mimo Toulcův dvůr 2 79 

Výstavy 3 2015 

CELKEM 1125 28874 

 

 

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 31.12.2018 
 

OZNAČENÍ NÁZEV UKAZATELE 
ČINNOSTI: 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady 
   

I. Spotřebované nákupy a služby celkem 2 078 305 2 383 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
   

III. Osobní náklady celkem 3 070 81 3 151 

IV. Daně a poplatky celkem 
   

V. Ostatní náklady celkem 11 9 20 

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

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1   1 

VIII. Daň z příjmů celkem 
   

  Náklady celkem 5 160 395 5 555 

B. Výnosy 
   

I. Provozní dotace 2 598   2 598 

II. Přijaté příspěvky 3 
 

3 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 827 398 3 225 

IV. Ostatní výnosy 
   

V. Tržby z prodeje majetku       

 
Výnosy celkem 5 428 398 5 826 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 268 3 271 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 268 3 271 
 

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 

podpořila i Městská část Praha 15. Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-

výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 55% rozpočtu. 

Komentář k výdajům 
Největší procento z celkových výdajů bylo použito na personální zajištění aktivit. V roce 2018 tvořily mzdové 

náklady včetně pojistného 57% 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 2018 

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 2 943 4 408 

I. Zásoby celkem 
 

  

II. Pohledávky celkem 718 321 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 225 4 047 

IV. Jiná aktiva celkem 
 

 40 

  Aktiva celkem 2 943 4 408 

OZNAČENÍ PASIVA 
STAV K PRVNÍMU DNI 

ÚČETNÍHO OBDOBÍ 

STAV K POSLEDNÍMU DNI 

ÚČETNÍHO OBDOBÍ 

A. Vlastní zdroje celkem 1 135 1 407 

I. Jmění celkem 
 

  

II. Výsledek hospodaření celkem 1 135 1 407 

B. Cizí zdroje celkem 1 808 3 001 

I. Rezervy celkem 
 

  

II. Dlouhodobé závazky celkem 
 

  

III. Krátkodobé závazky celkem 245 676 

IV. Jiná pasiva celkem 1 563 2 325 

  Pasiva celkem 2 973 4 408 
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Přehled dotačních prostředků čerpaných v roce 2018 

NÁZEV PROJEKTU DONÁTOR ÚČEL ČERPÁNÍ ČERPANÁ 

ČÁSTKA 

V KČ 

Osvětové akce pro širokou veřejnost u 

příležitosti významných dat a událostí 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

OON, služby, 

mzdy 

148 660 

Rodinné centrum Mateřídouška - příroda 

všemi smysly 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy 184 616 

Ekologické výukové programy pro žáky 1. 

stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy 598 660 

Ekologické výukové programy pro děti MŠ, 

žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ v areálu 

Toulcova dvora 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy 598 660 

Volný čas dětí a mládeže HMP, Odbor sportu a 

volného času MHMP 

OON, služby, 

materiál, nájem, 

režijní náklady 

184 000 

Tvorba, ověření a evaluace nových 

ekologických výukových programů 

Ministerstvo životního 

prostředí 

OON, služby, 

mzdy, materiál 

162 000 

Kulturní akce pro širokou veřejnost Úřad m. č. Praha 15, odbor 

školství, kultury a 

zdravotnictví 

mzdy, služby, 

OON 

95 000 

Studium k výkonu specializovaných činností 

v oblasti EV pro pedagogy MŠ 

Státní fond životního 

prostředí 

mzdy, služby 587 324 

Efektivní naplňování cílů EVVO ve školách 

prostřednictvím vzdělávacích akcí 

pro učitele 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

OON, služby, 

mzdy 

63 953 

Ekologické výukové programy pro žáky 1. 

stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

OON, služby, 

mzdy 

1 340 

Ekologické výukové programy pro děti MŠ, 

ZŠ a SŠ v areálu Toulcova dvora 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

OON, služby, 

mzdy 

1 340 

Rodinné centrum Mateřídouška - příroda 

všemi smysly 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy 957 

Studium k výkonu specializovaných činností 

v oblasti EV pro pedagogy ZŠ a SŠ 

HMP, Odbor ochrany 

prostředí MHMP 

mzdy, služby 174 479 












