VÝROČNÍ ZPRÁVA
občanského sdružení
STUDIO ČTYŘLÍSTEK

2011

Vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení
Studio Čtyřlístek za rok 2011, které působí v oblasti volnočasových aditiv již 12. rokem.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jste nás podpořili finančně,
materiálně nebo osobní pomocí.
Rok 2011 byl pro náš kolektiv pedagogických pracovníků dalším mezníkem na
cestě za vzděláváním a přirozenou výchovou dětí. Využili jsme nejen Metody Montessori,
ale také prvky Celostní pedagogiky a výtvarné podněty z Waldorfské školy. Během příští
etapy bychom chtěli zapojit metody jako je Eurytmie apod.
Pavlína Jandová
Jitka Bezděková
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA:
Název organizace: Studio Čtyřlístek, o.s.
číslo a datum registrace VS/1- 1/37205/98-R
Sídlo a adresa kanceláře organizace: U Kovárny 2, Olomouc, 779 00
Členství v UNO od r. 2005
Telefon: 585 411 086
e-mail: 4list@seznam.cz
IČO: 68347227
www.studio-ctyrlistek.cz
Statutární orgán – Výbor sdružení Studio Čtyřlístek
Předsedkyně sdružení :
Místopředsedkyně sdružení :
Členka výboru :

Mgr. Pavlína Jandová
Jitka Bezděková
Ing. Irma Beranová

Revizní komise
Hana Horáková
Eva Mezuljanková
Radomíra Ocelková
Personální zajištění organizace:
Koordinátor projektů:
Realizátor projektů :
Management, fundraising:
Pedagogové volného času:
Lektor AJ
Vedení účetnictví:
Webmaster:

Mgr. Pavlína Jandová
Jitka Bezděková
Mgr. Barbora Skoupilová
Ing. Irma Beranová, Vlasta Egerová, Iva Ševčíková
Gabrielle Smith
Blanka Čadová
Kateřina Bezděková

Cíl sdružení:
Sdružovat odborníky a zájemce z řad laické veřejnosti, kteří mají zájem podílet se na organizaci volného času
dětí, mládeže i dospělých v oblasti pohybové, kulturní, vzdělávací. Tyto aktivity bude sdružení uskutečňovat
formou výukových programů, zájmových kroužků, vzdělávacích kurzů, besed, odborných seminářů, speciálních
skupinových činností pro rodiče s dětmi.

HISTORIE ORGANIZACE:
r. 1998 Vzniklo občanské sdružení SČ – maminky na MD založily sdružení s cílem plnohodnotného
využití volného času pro rodiče s dětmi.Vznikají první kroužky: cvičení rodičů s dětmi, výtvarný a
hudební kroužek – prozatím v prostorách Sokolovny, MŠ a ZŠ Černovír. Vzniká Gymnastický oddíl při
Sokole Černovír.
1999 Získání vlastních prostor – v areálu MŠ Dělnická. Rozšiřují se programy o Alternativní školičku,
odpolední výtvarné a pohybové kroužky pro děti, pohybové kroužky pro dospělé.
2000 Rozšíření aktivit o výchovně- vzdělávací programy pro ZŠ. Vzniká Gymnastický klub při ZS
Demlova
2003 Získání první významnější dotace ze státního rozpočtu ČR – MPSV
2004 Setkání se seminářem manž. Kopřivových „Respektovat a být respektován“. Nastává zlom.
Nacházíme cestu k dítěti, kterou jsme dosud stále hledali: Chovat se k dětem jako k dospělým, kterých
si vážíme.
2005 Seznámení s Metodou Montessori. Další krok vpřed na cestě k porozumění dětem, a to přes
vlastní prožitky na prožitkových seminářích o přirozené výchově a díky filosofii Montessori
2006 zařazujeme prvky Montessori pedagogiky do všech programů. Cesta to není jednoduchá, cesta
k dítěti vede přes rodiče. Proto se snažíme předávat naše zkušenosti právě rodičům. Vnímavý a citlivý
rodič je základem pro přirozený a zdravý vývoj dítěte.
2008 Navazujeme spolupráci s MŠ a ZŠ Horka Nad Moravou, za naší podpory vzniká Montessori
oddělení MŠ, následně 1. Montessori třída ZŠ v Olomouckém kraji.
2009 Pod Studiem Čtyřlístek vzniká odnož Rodinné centrum Mýtinka.
2010 V rámci programu Rodinného centra Mýtinka rozšiřujeme vzdělávací akce a semináře z
pedagogiky Montessori ve spolupráci s brněnským centrem O. S. Montessori Morava.

PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2011
Název projektu : AKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ
Finanční zajištění :
Tento projekt by spolufinancován MPSV ČR částkou 324.112.,-Kč
Cíl projektu :
Pomoc rodičům na rodičovské dovolené vyrovnat se se složitým obdobím
rodičovství. Organizovat pro ně vzdělávací akce, semináře. Zajistit jim
smysluplné trávení volného času. Navazuje na předchozí projekty.
Typy programů:
1. CYKLUS PŘEDNÁŠEK O PŘIROZENÉM RODIČOVSTVÍTémata:
Základní principy, Pravidla v Montessori, Osobnost učitele - rodiče, Činnosti praktického
života, Smyslová výchova, Základy matematiky, Základy mateřského jazyka, Kosmická
výchova ( vesmír, přírodopis, zeměpis).
Rodiče mají možnost seznámit se pomocí prožitkových seminářů se základy Montessori
metody, využít praktických ukázek s pomůckami přímo ve Studiu Čtyřlístek.
Semináře vedou odborní lektoři: Hana Mokrá ( Rodinné centrum Brno), Mgr. Pavlína
Jandová.
2. ČTYŘLÍSTKOVÉ HRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI –
jsou určeny pro děti od 1,5 roku. Náplní aktivity je cvičení s hudbou, psychomotorické
hry, tanečky, mini-pohádky, rytmická říkadla. Pokračování úspěšného programu pro RaD
rozšíření o děti mladší dvou let – zapojují se i batolata s rodiči. Zaznamenáváme stále
mladší děti. Zájem je narůstající.3-4x týdně
3. RODINNÉ MONTESSORI KLUBY- S DĚTMI DO PŘÍRODY
Rodiče s dětmi bez omezení věku. se pravidelně scházejí ve Studiu Čtyřlístek a pořádají
akce v terénu : exkurze ( Sluňákov, Biofarmy), výlety do přírody, výpravy za poznáním.
Rodiče si aktivitu organizují sami, mohou využít i pomoci pracovníků Studia při
organizaci akcí.
4. VÝTVARNÉ HŘÍČKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY –
jsou určeny pro děti od 2 let. Cílem aktivity je rozvíjet výtvarné schopnosti, manuální
činnosti a techniky. Jsou zapojeni také rodiče, cílem je prožitek ze společné hry a tvorby.
Konečný výrobek slouží také jako výchovný prostředek k rozvíjení osobnosti dítěte a
tématicky navazuje na pohybovou část programu. Po několik let velice oblíbená aktivita
pro svou kreativitu a tvoření výtvarných výrobků pro rodiče spolu s dětmi. Rodiče

preferují odpolední čas konání, docházejí i se staršími dětmi – sourozenci. 2x týdně ve
Studiu Čtyřlístek.
KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST – pracovníci zařízení poskytují
poradenství rodičům v otázkách vztahujících se k rozvoji dítěte po stránce psychické,
motorické či sociální.
KINEZIOLOGICKÁ PORADNA: 6X ROČNĚ.

Vyjádření hodnotitelů projektu:
- dobrý projekt, dostatek zkušeností, snaha o hledání nových cest, inspirace
Montessori pedagogikou - v případě pokud není propagována jako jediná
"správná"
- široká škála aktivit
- menší soustředění na rodiče a prevenci jejich soc. vyloučení
Zpětná vazba od klientů:
Rodiče na RD, kteří mají možnost trávit část dne společně, jsou aktivnější,
vyrovnanější a celkově lépe připraveni na svou důležitou roli v tomto náročném
období, na rozdíl od rodiče izolovaného, který je více vystaven stresu, napětí a
osamocení.
Bylo naplněno motto projektu: " Aktivní a šťastný rodič má aktivní a šťastné dítě."
Počet uživatelů:
Studio Čtyřlístek –celkem 290 evidovaných dvojic rodič a dítě/rok
Počet jednorázových akcí : 8 ( celkem 90 účastníků)

DALŠÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ:
MIKROŠKOLKA „Čtyřlístek“ – náplní této aktivity jsou výchovně vzdělávací programy
s prvky Metody Montessori, které jsou určeny pro děti od 3 let. Zejména je vhodná pro ty
děti, které mají zhoršenou adaptabilitu na nové prostředí a pro děti silně fixované na
rodinu. Pracuje se v malých skupinkách, respektuje se individualita každého dítěte, které
se také podporuje a rozvíjí paralelně s jeho motorickými dovednostmi. Podporuje se také
jeho vztah k tvořivé práci a rozvíjí se schopnosti pracovat v kolektivu – sociální
dovednosti. V rámci tohoto programu probíhá i Příprava batolat na soužití v kolektivu
– pro rodiče spolu s dítětem.
4x týdně ( 40 dětí za rok)

ANGLIČTINA PRO RODIČE S DĚTMI – rodiče se učí s dítětem (2 – 6 let) přiblížit cizí
jazyk, dítě si osvojuje jazyk formou zábavných her a písniček, lekce jsou vedeny
odbornou lektorku – rodilou mluvčí s akreditací pro práci s malými dětmi, je umožněn
společný zážitek rodiče a dítěte, mohou spolu doma opakovat to, co se naučily. Velmi
oblíbený program díky lektorce, která ho vede hravou formou s říkadly, písničkami a
zapojuje děti i rodiče do děje (počasí, nakupování, restaurace, les, zvířata apod.).
Zaznamenáváme výrazný nárůst klientů - 3 x týdně ve Čtyřlístku
GYMNASTIKA PŘEVÁŽNĚ VÁŽNĚ- aktivní program pro děti od 6 let., rovnováha, síla.
Zajišťuje pohybovou výchovu, která je důležitá pro zdravý vývoj a růst. Upevňuje v dítěti
vztah k pohybové aktivitě jako prevenci civilizačních chorob. Zvládnutí dovedností
všeobecné gymnastiky je výborným základem pro všechny pohybové aktivity, případně
sportovní odvětví.
TEAM-GYM – týmová gymnastika
Pohybový program, který byl nově zařazen do projektu v předloňském roce a je vytvořen
pro děti se zvýšeným zájmem o speciální gymnastiku, které prošly základními
pohybovými programy. Nabízí možnost získat dovednosti z oblasti taneční a estetické
gymnastiky, akrobatické dovednosti a dovednosti ve skocích na malé trampolíně.
Jedná se o relativně mladou gymnastickou disciplínu, která nevyžaduje vysoce
náročné podmínky sportovní gymnastiky a přitom je pro děti atraktivní a všestranná. Děti
se učí nové dovednosti a současně rozvíjí schopnost zvládat týmovou práci. Učí se
smyslu pro zodpovědnost k celku a pěstují kolektivní cítění a dobrý pocit z účasti na
společném výsledku. Program Team-Gym tak vhodnou formou doplňuje a završuje linii
pohybové výchovy od nejútlejšího věku až po dospělost a dává tak možnost
seberealizace v dlouhodobé perspektivě od spontánního hraní až k uvědomělé a
smysluplné zálibě.

KERAMIKA - program pro děti od 6 let. Aktivity pro rozvoj koncentrace, tvořivosti, jemné
motoriky, vztahu k rukodělným činnostem. Prožitková aktivita přináší radost s vlastní
tvorby, zvyšuje sebepřijetí a estetické cítění. Děti nesoutěží, ale každý tvoří svůj osobitý
výrobek, který je oceněn za originalitu.
7
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY I. STUPNĚ ZŠ
Jsou určeny dětem ve věku od 6 do 11 let a zaměřeny na pohybové a výtvarné
činnosti v alternativních směrech.
ODPOLEDNÍ KLUB DĚTÍ „ MODRÁ PLANETA“
pro děti předškolního a mladšího školního věku (smíšená skupina), kde mají děti
možnost samostatné práce na tematických projektech:
- Kontinenty - zde se děti seznamují s jednotlivými světadíly přes různé druhy
prožitků, na závěr proběhla exkurze do ZOO Lešná.
- Dinosauři, Pravěk.
Celkový počet účastníků projektu: 250

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ZA ROK 2011:
Pro rodiče a děti:
Vítání jara ve Čtyřlístku, Velikonoční výtvarné hříčky, Karnevaly pro rodiče a děti,
Homeopatie v léčbě dětí ( přednáška), Síla záměru (přednáška), Papírové vánoční
pletení
Pro předškoláky:
11.-15.7. a 22.8.-31.8. Prázdninové školičky ( celkem 40 dětí)
Pro školáky.
6.3. – 4.4. Velikonoční dílny (120 dětí)
4.6. Jarní putovní pohár – gymnastická soutěž
17.6. Exkurze do ZOO Lešná v rámci projektu (14 dětí)
6.11. – 21.12. Vánoční dílny (60 dětí)
Pro dospělé:
Leden – prosinec – Semináře zaměřené na principy Montessori pedagogiky –
1 x měsíčně - lektoři Mgr. P. Jandová a Hana Mokrá
Leden -prosinec – kineziologická poradna pro rodiče 6x ročně –vede Hana Mokrá

PREZENTACE ORGANIZACE :
Veletrh Volnočasových aktivit Olomoucka – 8.9. 2011
Měsíčník INFO Olomouc. – průběžně celoročně

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2011
Příjmy
Příjmy z činnosti SĆ
Provozní dotace Olom. kraj
Provozní dotace MMO
Provozní dotace MPSV
Provozní dotace MŠMT
Členské příspěvky
Ostatní provozní výnosy
Dary

511.690,-Kč
5.000,-Kč
324.112,-Kč
950,-Kč
57,52Kč
64.250,-Kč

Celkem

906.059,52 Kč

Výdaje
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií-topení, elekt.,vodné
Ostatní služby
Cestovné
Ostatní služby- nájem, telefony,web,
účetnictví, vzdělávání zam., lekorné
Jiné ostatní náklady – pojištění apod.
Opravy a udržování
Odpisy majetku
Celkem
Hospodářský výsledek + 3.444,52 Kč

416.462,-Kč
80.967,-Kč
150.774,-Kč
97.492,- Kč
28.474,-Kč
428,-Kč
112.897,-Kč
4.815,-,-Kč
1.944,-Kč
8.362,-Kč
902.615 Kč

PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM A
PŘÍZNIVCŮM:

MINISTERSTVO PRÁCE A SOC. VĚCÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

