R o s t e m e

s p o l u

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jeden strom z.ú., školní rok

2019/2020

Úvod
Jeden strom z.ú. je zřizovatelem Centra Jednoho stromu z.ú. v Dolních
Černošicích, školské právnické osoby Lesní mateřská škola Na dvorečku
v Letech u Dobřichovic, sídlo Černošice a Komunitního centra Jeden
strom z.ú. v Černošicích.
Školní rok 2019/20 byl pro Jeden strom z.ú. rokem dalších zásadních
změn v jeho vývoji a zatěžkávací zkoušky v podobě nutných opatření
v souvislosti s šířením nemoci Covid-19.
Jednotlivé subjekty zřizované organizací Jeden strom prošly mnohými
změnami.

Organizace Jeden strom z.ú.
vstoupila do 11. roku svého fungování, který byl zatížen nouzovým stavem
a zpřísněnými epidemiologickými opatřeními v důsledku šíření koronaviru.
Čelila tak velmi zátěžové situaci, kdy jako soukromý neziskový subjekt byla
nucena vytvořit strategie a opatření k zachování existence organizace. Vhodně
zvolené strategie a otevřená a včasná komunikace s komunitou rodičů/klientů
jednotlivých zařízení vedly k tomu, že rozpočet, personální obsazení a smluvní
klientelu se podařilo udržet. Existence organizace Jeden strom tak byla
zachována.

Finanční ředitelka organizace Pavla Patková provedla LMŠ i organizaci
Jeden strom zdárně auditem, podařilo se jí pro organizaci získat další
zdroje financování ve formě grantů a dotací.
Ředitelka organizace Jeden strom Alena Laláková i nadále zůstávala na
pozici členky Rady při ALMŠ a členky skupiny pro kvalitu při ALMŠ a
zasloužila se o úspěšnou registraci ZŠ při LMŠ Na dvorečku.
V rámci své pedagogické praxe navštívili naše zařízení studenti PedF Jana
Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem, katedra předškolní pedagogiky, PedF
UK, katedra školského managementu a andragogiky, Waldorfského lycea Praha.
Našimi branami tak v rámci praxe prošlo 46 studentů. Do zařízení zřizovaných
organizací Jeden strom z.ú. docházelo 181 dětí. Pracovalo zde 41 pedagogických i nepedagogických pracovníků.
Školní rok 2019/20 byl dalším zatěžkávacím rokem pro Jeden strom z.ú.
Je pro nás důležité, že jsme celou dobu měli za sebou podporu nejen
našich klientů, rodičů a dětí, kterým poskytujeme služby, ale i samotných obcí, na jejichž území se nachází místa poskytovaného vzdělávání.
I jim vděčíme za to, že Jeden strom může rozvíjet svoje aktivity. Moc si
vážíme této podpory a děkujeme za ni.

Centrum Jeden strom,

LMŠ Na dvorečku,

Dolní Černošice, započalo druhý rok fungování v nových rekonstruovaných
prostorech statku Na Bluku. V Centru v průběhu roku fungovala třída MŠ a
třída školičky Rarášků. Hlavním cílem bylo zvládnutí revitalizace zahrady Centra ze získaných finančních prostředků grantu SFŽP a MHMP. Část realizace
však spadá až do školního roku 2020/21. Novinkou bylo otevření odloučeného
pracoviště LMŠ Na dvorečku, které vzniklo na pozemku Centra Jeden strom.
Bylo zde zbudováno zázemí pro jednu třídu LMŠ Na dvorečku v počtu 16 žáků,
což umožnilo i získání dotací a větší zajištění stability provozu Centra.

Lety, prošla třetím rokem fungování v rejstříku škol a školských zařízení v radosti a poklidu. Do LMŠ docházelo 50 dětí z blízkého i vzdálenějšího okolí, které
provázelo 8 průvodců pod vedením nové zástupkyně ředitele Dominiky Tomanové. Pro pedagogy i veřejnost jsme uskutečnili mnoho přednášek. Proběhla
realizace zateplení jurt ze získaného grantu Státního fondu životního prostředí.
Prvním školním rokem probíhala realizace grantu Šablony II-Posílení inkluze
v Lesní mateřské škole Na dvorečku”, který umožňuje využívat speciálně pedagogickou intervenci a napomáhat rozvoji čtenářské pregramotnosti formou
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a projektových dnů ve
škole. Byly získány finanční prostředky ze SFŽP na úpravu pozemku areálu
LMŠ Na dvorečku. Jejich realizace však poběží až ve školním roce 2020/21.

Komunitní centrum Jeden strom,
LMŠ se opět stala fakultní školou Pedagogické fakulty UK, katedry školského
managementu a andragogiky. V rámci praxí zavítalo do LMŠ zhruba 40 studentů
PedF UK, Praha a PedF UJEP, Ústí nad Labem.Prvním rokem fungoval provoz
detašovaného pracoviště jedné třídy LMŠ v Lipencích-Dolních Černošicích. Tím
se zvýšila kapacita LMŠ Na 48 dětí. Jako v předchozím roce prošla i ve školním
roce 2019/20 LMŠ Na dvorečku úspěšně auditem nezávislého auditora. Byla
podána žádost na MŠMT a Úřad Středočeského kraje k rozšíření provozu LMŠ
o I. Stupeň ZŠ. Zřizovatel LMŠ Na dvorečku organizace Jeden strom z.ú. souhlas získal s účinností od 1.9.2020. Na jaře 2019 došlo v důsledku rozšíření
činnosti ke změně názvu školské právnické osoby LMŠ Na dvorečku na název
nový Základní škola a Lesní mateřská škola na dvorečku.

pod kterým funguje především Komunitní škola Jednoho stromu, ale jsou zde
realizovány i vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost, zahájilo druhý rok fungování v centru Černošic, v ulici Karlštejnská. Novinkou školního roku 2019/20
bylo experimentální ověřování fungování vzdělávací skupiny žáků II. stupně na
detašovaném pracovišti v bezprostřední blízkosti Komunitního centra. KC JS
nabízelo vzdělávání 81 dětem ve věku 6-12 let pod vedením ředitelky Mgr. Soni
Joštové, 7 kmenových učitelů a mnoha asistentů. Byla přistavěna šatna a došlo
k částečné revitalizaci dvora. Venkovní výuka i nadále díky spolupráci s rodinou Pihrtových probíhala na zapůjčeném pozemku u řeky v Dolních Černošicích,
kde bylo částečně i díky podpoře rodičovské komunity revitalizováno hřiště,
zahradní domek na ukládání věcí a vytvořeno ohniště se sezením. V průběhu
roku byly pro děti uskutečněny 2 pobytové vzdělávací akce. Při škole aktivně
fungovala Rada rodičů. V rámci nouzového stavu v důsledku šíření koronaviru
byla úspěšně zvládnuta distanční výuka dětí docházejících do KC JS na individuální vzdělávání. Díky finanční podpoře a spolupráci s advokátní kanceláří
JŠK byla vytvořena videa k propagaci Komunitní školy JS na sociálních sítích.
V rámci stabilizace rozpočtu KC JS došlo k navýšení školného s účinností od šk.
roku 2020/21. V KC JS probíhala realizace projektu „Celoroční program EVVO v
komunitní škole Jednoho stromu“ díky finanční podpoře grantu Středočeského
kraje.
Mgr. Alena Laláková
Ředitelka organizací
Jeden strom z.ú., ZŠ a LMŠ Na dvorečku, Komunitního centra Jeden strom z.ú.
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Správní rada
Martina Řehořová, Vojtěch Fořt, Eva Nováková

1. Přesný název organizace

Ředitel
Alena Laláková

Jeden strom z.ú.

2. Právní subjektivita
Ústav
Zápis do veřejného rejstříku ke dni 1.1.2014
Poskytování mimoškolní výchovy a vzdělávání, péče o dítě do 3 let věku

Revizor
Soňa Joštová

Zástupce ředitele
Renáta Vonzová

Finanční řed, fundraiser
Pavla Patková

Administrativa
Míša Žaludová

3. Sídlo
Jeden strom z.ú.
Vykoukových 623/7
153 00 Praha 5- Radotín
IČO: 265 65 129
jedenstrom@volny.cz, tel. 777 258 450
Zapsaný u Městského soudu v Praze, 1.1.2014 / transformace Občanského
sdružení Jeden strom, registrace u MV 19.3.2009/, spisová značka U 108

Centrum Jeden strom
Ředitelka:
Renáta Vonzová

4. Organizační struktura
Zakladatelé:
Mgr. Alena Laláková, Mgr. Jana Wills, Andrea Kořínková
Správní rada: Mgr.Martina Řehořová, Ph.D., Mgr. Eva Nováková, Ing.
Vojtěch Fořt, MBA
Ředitel: Mgr. Alena Laláková
Zástupce ředitele: Renáta Vonzová, Dis.
Revizor: Mgr. Soňa Joštová
Finanční ředitel, fundraiser: Mgr. Pavla Patková

Pedagogové:
Jitka Böhmová
Petra Fialová
Tomáš Pospíšil
Renáta Vonzová
Tomáš Jedlička

LMŠ Na dvorečku

Komunitní centrum
Jeden strom

Správní rada:
Rada:
Vlaďka Hlaváčková
Renáta Vonzová
Richard Novák
Petr Pawlica
Renáta Vonzová
Pavla Patková
Ředitelka:
Ředitelka:
Alena Laláková
Soňa Joštová
Zástupkyně ředitelky:
Dominika Štechová
Andrea Kořínková
Pedagogové:
Třída Stodola:
I. třída Tereza Laláková
vedoucí pedagog
II. třída Bára Kročáková
Andrea Kořínková
Průvodci třída Stodola: III. třída Tereza Vaňhátová
IV. třída Alena Laláková
Robo Nižnik
V.- VII. třída Soňa Joštová
Anežka Sedláčková
Eva Matějková - projektový
Dominika Tomanová
den V.třída

Asistenti:
Lucie Nacházelová
Lucie Kratochvílová
Jitka Vykouková

Školička Rarášků
Vedoucí pedagog:
Míša Doležalová

Pedagogové
Veronika Vonzová
Jindřiška Kadlečková
Lucie Kratochvílová
Dominika Štěchová

Lektoři:
Keramika
Martina Hujerová
Angličtina
Wattsenglish
Lego
Ingrid Behenská

Třída Habroví
vedoucí pedagog
Monika Krejčí
Průvodci
třída Habroví:
Eva Bachiri
Petr Opavský
Jan Stáhala

Anglický jazyk:
Kateřina Plzáková
Veronika Vonzová
Iva Hlůžeová
Heather McGadie
Liam Hallahan

Spoluzakladatelka,
správce areálu:
Veronika Kubásková

Tělesná výchova:
Robo Nižnik
II. stupeň
ČJ + Lit: Iva Hlůžeová
Bio + Děj: Stella Hájková
AJ: Liam Hallahan
Mat + Fyz: Jana
Šindelářová
Zem + VV: David Böhm
On + VV: Martina Sokolová
Asistenti:
Simona Nováčková
Míša Flíčková
Táňa Petryk
Lucie Hromadová
Alena Peltanová
Bára Bučková
Míša Žaludová
Míša Fraňková
Ivana Havlová
Jana Trpáková
Lucie Kratochvílová
Družina:
Táňa Petryk
Míša Fraňková

Družina:
Táňa Petryk
Míša Fraňková

Výdej obědů,
kuchyně:
Karolína Bušková
Martina Hujerová

Lektoři:
Řemesla a vaření
Ingrid Behenská
Lesní družina
Jindřiška Válová
Sbor
Jiří Polívka
Keramika
Martina Hujerová
Keramika
Klára Růžičková
Lego
Ingrid Behenská
Výtvarný kroužek
Alena Peltanová
Němčina
Jazykové studio
Ich Spreche
Objevy a pokusy
DoDo
Úklid:
Vierka Hlávková

Úklid:
Petra Palečková

Úklid:
koordinátor
Táňa Petryk

5.

Webové stránky
www.jedenstrom.cz

6.	Projekty jejichž činnost právnická osoba zřizuje
a vykonává, jejich kapacita a místo výkonu činnosti
Základní škola a Lesní mateřská škola Na dvorečku

	

Právní subjektivita: Školská právnická osoba
sídlo Karlštejnská 253, Černošice, 252 28
Provoz LMŠ: Lety pod lesem, Lety u Dobřichovic
Provoz LMŠ: Na Bluku 426, Lipence-Dolní Černošice, 153 00
Kapacita 48 dětí/ den, děti ve věku 2 ¾-6 let
Celodenní provoz od 8,00 do 15,00
Od 1.9. 2017 registrována v rejstříku škol a školských zařízení
LMŠ a školní jídelna-výdejna
IČO: 06 159 401
Centrum Jeden strom , organizace Jeden strom
 apsaný ústav
Z
provozovna Na Bluku 426, Lipence-Dolní Černošice, 155 31
Kapacita: Třída Rarášků, 12 dětí/den/ děti 2-3,5 roku
Třída školky, 25 dětí/den/ děti 3-6 let věku
Celodenní provoz: 7,30 - 17,30
Komunitní centrum Jeden strom
Právní subjektivita: Zapsaný ústav
Sídlo: Karlštejnská 253, Černošice, 252 28
IČO: 07928092
Kapacita: 62 dětí/ den/ věk 6-11 let
V rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání není kapacita omezena
a vázána na místo KC JS
Celodenní provoz: 7,30-17,00
Zapsaný u Městského soudu v Praze, 21.3. 2019, spisová značka U778

7. S
 tručná charakteristika materiálně technického
vybavení právnické osoby
LMŠ Na dvorečku
využívá ke svému provozu nájemní pozemek v osadě Lety pod lesem a část
pozemku Centra Jeden strom v Dolních Černošicích. V místech poskytovaného
vzdělávání se nachází zázemí pro tři třídy lesní mateřské školy. Zázemí v LMŠ
v Letech je tvořeno vždy dvěma jurtami pro každou třídu. Menší z jurt slouží
jako šatna, větší jako kmenová třída. Zázemí je vytápěné a poskytuje dětem i
pedagogům dostatečný komfort v případě nepříznivého počasí.
Celý areál LMŠ je oplocen a kromě jurt se na něm nachází herní zázemí pro děti
(pískoviště, políčko, herní prvky, kuchyňka), 2 separační wc pro děti, venkovní tekoucí pitná voda. K zázemí přiléhá malá farma s ovcemi, kozami, koňmi
a králíky, kterou mohou pedagogové i děti využívat k výchovně vzdělávací
činnosti v průběhu školního roku.
Zázemí LMŠ v Dolních Černošicích je tvořeno týpím o průměru 6 metrů. Třída
LMŠ využívá ke stravování zázemí Centra Jeden strom, které je i dodavatelem
stravy pro LMŠ, a zahradu Centra Jeden strom, která poskytuje dostatek prostoru k pohybu dětí. Týpí je vybaveno topením na elektřinu, k dispozici jsou 2
venkovní separační wc, umyvadlo a nádoba na teplou vodu s odtokovým kohoutem, přilehlý domek slouží dětem jako šatna.
Centrum Jeden strom
se nachází v těsné blízkosti řeky Berounky v Dolních Černošicích. Jeho zázemí
se nachází v pronajatém bývalém statku uprostřed přírody. Centrum má dvě
patra, která slouží k mimoškolní výchově dětí ve věku 2-6 let a k péči o děti
do 3 let věku. Nachází se zde 2 třídy, které mají v souladu s filozofií organizace Jeden strom opravdu blízko přírodě. Vybavení interiéru je z přírodních
materiálů - kámen, dřevo. Z herny v přízemí se dá plynule vstoupit na zahradu,
kde se nachází zahradní domek s náčiním a herními pomůckami, pískoviště
a další herní prvky.

Komunitní centrum Jeden strom
najdete v Černošicích v Karlštejnské ulici v pronajatém domě, který tvoří
součást budov a dvůr. V budovách se nacházejí učebny, šatny, kancelář organizace Jeden strom z.ú., KC JS i LMŠ Na dvorečku. Součástí domu je pracovní dílna, herna, sklad výtvarného materiálu i sklad keramiky s keramickou pecí. Na
dvoře se nachází blátivý kuchyňka, pískoviště, záhony pro pěstitelskou činnost
dětí i otevřená stodola, která v době nepříznivého počasí slouží k výuce „pod
střechou“ nebo hraní stolního tenisu.

8.

Vize a poslání organizace Jeden strom z.ú.

Organizace Jeden strom z.ú. vznikla za účelem vytvoření místa v oblasti Dolního Poberouní, kde mají děti i rodiče možnost vzděláváni v souladu
s udržitelným rozvojem, pro který je důležitý soulad společenského a
hospodářského rozvoje s ochranou přírody tak, aby byla zachována dalším
generacím. Přirozenou součástí takového přístupu je podpora inkluzivního
vzdělávání. Je pro nás důležité podporovat jinakost. Přijímat svět pestrý,
rozdílný a různorodý, jako zdroj k obohacování a podpoře otevřené mysli
je nejlepší prevencí před omezeností, xenofobií a rasismem. Naším hlavním
mottem je: Ještě štěstí, že jsme každý jiný!
Naší vizí je DÍTĚ, které čerpá sílu z prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru
a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se změnami... je silné jako strom.
Pro všechny zřizované subjekty jsou ve výchovně vzdělávacím procesu
důležité pojmy:
Komunita
Příroda
Pohyb
Různorodost

Princip kauzality

Autonomie

Tradice

Rituály

Radostné chybování

Polytechnická výchova řemesla

Bezpečné riziko

Učení prožitkem v reálném prostředí

Hesla:
„Není špatné počasí,
jen špatné oblečení“
„Ven za každého
počasí!“

Odbornost
Otevřená komunikace

Ve vztahu k přírodě je pro nás důležitý:
Etický postoj k přírodě
Estetická vnímavost k přírodě
Adaptace na přírodní prostředí

Etický kodex pedagoga

9.

Pracovníci LMŠ Na dvorečku

10. Počty osob využívajících služeb Jeden strom z.ú.

Ve školním roce 2019/20 pracovalo v LMŠ Na dvorečku:
8 pedagogů, 3 chůvy, 1 asistent pedagoga
1 nepedagogický pracovník úklidu
1 správce pozemku


Počty pravidelně docházejících dětí ve školním roce 2019/20
v jednotlivých zřizovaných subjektech:
LMŠ Na dvorečku- 58 dětí
Centrum Jeden strom- 53 dětí
Komunitní škola Jeden strom- 81 dětí

Centrum Jeden strom

Nepravidelné kontakty:
Poradenské centrum-služby využilo kolem 15 rodin

Ve školním roce 2019/20 pracovalo v Centru Jeden strom:
5 pedagogů, 1 chůva a 4 asistenti pedagoga
1 pracovník úklidu
3 pracovníci výdejny
Komunitní centrum Jeden strom
Ve školním roce 2019/20 pracovalo v Komunitním centru Jeden strom:
17 pedagogů a 11 asistentů
4 vychovatelé
2 pracovníci výdejny
1 pracovník úklidu
2 poradenští pracovníci
7 lektorů volnočasových aktivit
Pro organizaci Jeden strom z.ú. a zřizované subjekty dále pracují:
Finanční ředitel, účetní a fundraiser
Administrativní pracovník
Externí lektoři volnočasových aktivit
Externí lektoři pobytových akcí (instruktoři lyžařského výcviku
a příměstského tábora)

Jednorázové pobytové akce:
Lyžařský výcvik Centrum Jeden strom 65 osob / rodiče a děti od 3 let věku
Lyžařský výcvik LMŠ Na dvorečku 55 osob / rodiče a děti od 3 let věku
Lyžařský výcvik Komunitní škola 54 osob / rodiče a děti od 5 let věku
Adaptační pobyt Komunitní škola 76 osob / děti a pedagogové od 6 let věku
Expedice předškoláků 32 osob / děti a pedagogové od 5 let věku
Příměstský tábor:
3 týdenní turnusy / děti 4-10 let / celkem 70 dětí

Zpráva o činnosti Jeden strom z.ú.
a zřizovaných subjektech
Školní vzdělávací program

 ýchovně vzdělávací činnost v organizaci Jeden strom z.ú. se opírá o školní
V
vzdělávací programy:
Pro Centrum Jeden strom a LMŠ Na dvorečku „Rosteme spolu“
Pro Komunitní centrum Jeden strom „Škola blízko přírodě“
Všechny školní vzdělávací programy se opírají o filozofii organizace, která podporuje výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.
Najdete je na www.jedenstrom.cz/dokumenty.
V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na:
Individuální přístup k dítěti
Podporu speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
Pobyt v přírodě
Učení v terénu
Podporu samostatnosti a vlastní odpovědnosti
Příčinu a důsledek
Otevřenou komunikaci
Práci s chybou

Vzdělávání v terénu
Součástí výuky jsou výjezdy a výpravy za poznáním. Samozřejmostí je
vzdělávání v přirozeném prostředí. Les je naším domovem. Porozumění
souvislostem v jednotlivých ekosystémech, chápání principu kauzality i
zvyšování odolnosti a citlivosti dětí na přírodní prostředí zvyšují jejich schopnost rozlišit, co je vhodný a nevhodný přístup v rámci místa a komunity,
ve které žijí, jsou vychovávány a vzdělávány. Děti se tak učí rozumět pojmu
různorodost, provázanost, hledat souvislosti a kriticky o nich přemýšlet. Ve
školním roce 2019/20, kdy pro mnohé školy byly podmínky vzdělávání vzhledem k šíření nemoci COVID-19 ztížené, se výuka v přírodě/terénu ukázala jako
jednou z nejbezpečnějších a smysluplných vzdělávacích aktivit.
V rámci vzdělávání mimo místo poskytovaného vzdělávání spolupracujeme s
Národní galerií, Rudolfínkem, Pražskou komorní filharmonií, Národním
muzeem, středisky ekologické výchovy Kavyl a Toulcův dvůr a dalšími.
V rámci vzdělávacích akcí pravidelně vyjíždíme do pražských divadel a
muzeí nebo středisek ekologické výchovy.

Minimální preventivní program
Máme zpracovaný minimální preventivní program, v jehož rámci seznamujeme děti s bezpečným rizikem, učíme je bezpečnému chování v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Enviromentální výchova

prostředky na rozvoj enviromentálního vzdělávání. Nejinak tomu bylo i ve
školním roce 2019/20

Granty
ZŠ a LMŠ Na dvorečku
Název: “Posílení inkluze v Lesní mateřské škole Na dvorečku”
reg.č.projektu CZ.02.3.68 /0.0/0.0/18 _063/001098 4
Šablony II (podpora speciálního pedagoga a rozvoj čtenářské pregramotnosti
formou DVPP a projektových dnů ve škole)
celková částka: 416.885 Kč

Jeden strom, z.ú.
Středočeský kraj
Název: “Celoroční program EVVO v komunitní škole Jednoho stromu”
celková částka: 257.750Kč
realizace je kvůli pandemii prodloužena do podzimu/zimy 2020

Enviromentální výchova je základním pilířem výchovy k udržitelnému
rozvoji, o kterou se opírá filozofie organizace Jeden strom z.ú.
Ve vztahu k přírodě je pro nás důležitý:

OP PPR

Etický postoj k přírodě, estetická vnímavost k přírodě,
adaptace na přírodní prostředí

v červenci 2019 byl ukončen dvouletý projekt
Název: “Celoroční projekt “Nejsem tu sám”
pro inkluzivní předškolní vzdělávání”
celková částka: 2.093.965,01 Kč

V rámci enviromentální výchovy spolupracujeme s Asociací lesních mateřských
škol, místními odborníky z oblasti ornitologie, lesnictví, geologie a paleontologie. Děti se s těmito odborníky potkávají přímo v terénu.
Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, samozřejmostí je
třídění odpadu. Preferujeme bezobalové svačiny, recyklaci,
zdůrazňujeme nutnost NEPLÝTVAT.
V rámci výchovy k udržitelnému rozvoji se snažíme získávat další finanční

V průběhu školního roku 2019/20 byly získány finanční prostředky z grantů
SFŽP a MHMP na úpravu zahrady v Centru Jeden strom a v LMŠ Na dvorečku.
Realizace úprav a čerpání finančních prostředků však proběhne až ve školním
roce 2020/21.

Realizace projektů
V průběhu školního roku 2019/20 byl v Komunitním centru Jeden strom
realizován projekt EVVO, jehož cílem bylo uskutečnění jednodenních i
pobytových vzdělávacích akcí pro děti a veřejnost. Vzhledem k nouzovému stavu se nepodařilo všechny plánované akce uskutečnit a realizace projektu je částečně odložena na školní rok 2020/21.
Uskutečnily se některé plánované exkurze po stopách neživé přírody s Mgr.
Štěpánem Rakem, Ph.D. i vícedenní pobyt dětí z Komunitní školy Jeden strom
v Ekocentru Radouňka v Jindřichově Hradci. Byly realizovány projektové dny
na téma neživá příroda a les.
Vydáním vzdělávacího sborníku aktivit byl ukončen v organizace Jeden
strom projekt „Nejsem tu sám“, který byl realizovaný díky finančním
prostředkům z OP PPR na podporu inkluze v předškolním vzdělávání.
LMŠ Na dvorečku získala díky projektu „Posílení inkluze v LMŠ Na
dvorečku“ možnost využití podpory speciálního pedagoga. Ten provádí
diagnostický speciálně pedagogický screening, přípravu plánů pedagogické podpory či individuálních vzdělávacích plánů, vzdělává pedagogy,
komunikuje s odbornými pracovišti a rodiči dětí. Díky podpoře speciálního pedagoga je snižováno riziko školní neúspěšnosti dětí, u kterých
probíhá nerovnoměrný vývoj, nebo je v některé z oblastí opožděn.
Pedagogové měli i díky grantu možnost se vzdělávat v oblasti rozvoje
předčtenářské gramotnosti.

Volnočasové atkivity
Jeden strom z.ú. nabízel ve šk. roce 2019/20 ve všech zřizovaných subjektech
širokou škálu volnočasových aktivit:
LMŠ Na dvorečku
Tvořeníčko
Centrum Jeden strom
Anglický jazyk, keramika, lego kroužek
Komunitní centrum Jeden strom
Německý jazyk, lesní družina, ateliér, pokusy a objevy, keramika, vaření a
řemesla, sbor.

Pořádané akce
Jeden strom z.ú. pravidelně ve svých zařízeních pořádá akce pro rodiny
s dětmi i veřejnost

Centrum Jeden strom
Rok byl zahájen společným setkáním-komunitní akcí Votvírák. Během
září a půlky října se školka připravovala na tradiční vystoupení na
Havelském posvícení v Praze-Radotíně, kde je vždy umístěn i stánek
Jednoho stromu.
Předškoláci pak vyjeli společně s předškoláky z LMŠ Na dvorečku
na tradiční expedici Sněžka do Krkonoš. Během podzimních měsíců
předškoláci absolvovali 8 lekcí bruslení na černošickém zimním stadionu. V podzimním čase byla v rámci komunity uspořádána Svatomartinská slavnost. V rámci Adventu proběhlo již tradiční Andělské požehnání,
které se setkalo u rodičů s nebývalým nadšením. Jako každý rok se pár
dní před Vánoci uskutečnilo setkání v černošickém kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Zúčastnili se ho děti i rodiče ze školky i Komunitní školy
Jeden strom, kteří společně zhlédli vystoupení dětí, žáků, rodičů i hostů
s pásmem adventních a vánočních písní. Čas Vánoc doplnili vánoční besídky a po Novém roce tříkrálová obchůzka. Posledním velkým svátkem,
který jsme si stihli užít, byla masopustní veselice a lyžařský výcvik. Na
nějakou dobu nám pak ve společných komunitních akcích bránil nouzový stav z důvodu šíření koronaviru. Konec školního roku byl ve znamení příprav na Loučení s našimi předškoláky. Proběhla velká sobotní
akce v dešti, ale s velikou účastí rodičů s dětmi. V průběhu roku jsme s
dětmi zvládli navštívit mimo jiné několik divadel a některá přijela i za
námi.

LMŠ Na dvorečku
Proběhl seznamovací víkend pro rodiče s dětmi v rekreačním zařízení Jizerky
v Bílém Potoce, kterého se zúčastnilo přes 30 rodin. V říjnu 2019 se předškoláci
z LMŠ Na dvorečku vypravili na tradiční expedici Sněžka. V průběhu podzimu byl v areálu LMŠ uspořádán bazárek pro veřejnost. V listopadu jsme si
připomněli ochotu sv. Martina a také odvahu sv. Michaela v rámci tradičních
slavností. Adventní čas jsme si zpestřili adventními trhy v Řevnicích, kde má
LMŠ Na dvorečku každoročně svůj stánek. V březnu 2020 jsme ještě stihli
uskutečnit lyžařský výcvik pro rodiče a děti těsně před vyhlášením nouzového
stavu, který nám v pořádání dalších akcí pro veřejnost i komunitu LMŠ zabránil.
V rámci výuky na dálku jsme tak alespoň pro rodiče a děti uspořádali týdenní
velikonoční hru v terénu. Na závěr školního roku se podařilo uskutečnit lesní
loučení s předškoláky.

Komunitní centrum Jeden strom
Komunitní centrum Jeden strom je spojeno především s činností Komunitní
školy Jeden strom, kde byly ve školním roce 2019/20 vzdělávány děti v rámci
individuálního vzdělávání od 1. do 7. třídy. V průběhu roku bylo vzdělávání
realizováno v rámci ročníků nebo napříč ročníky v projektových a kolejních
dnech. Na podzim 2019 byl realizován adaptační pobyt dětí v České Kanadě
a Jindřichově Hradci, proběhla brigáda školní komunity na pozemku u řeky i
účast na Havelském posvícení v Radotíně. Byla uspořádána adventní tvořivá
dílna pro rodiče s dětmi, proběhla pro komunitu školy Svatomartinská slavnost,
Andělské požehnání, tradiční zpívání v černošickém kostele i vánoční besídka
v Club kině v Černošicích. V lednu vyjeli školáci na lyžařský výcvik. Ten se
stal z důvodu nouzového stavu do konce školního roku poslední výjezdní akcí.
Komunitní centrum muselo být uzavřeno, a tak výuka přešla během 3 dnů
do virtuálního prostoru. Distanční výuka byla posléze doplněna i o aktivity v
terénu pro jednotlivé rodiny. Závěr školního roku obstaralo splutí Berounky
některých tříd, přespání na Točníku i loučení se školním rokem na pozemku u
řeky v doprovodu divadla a kejklířské dílny.

Vzdělávací akce pro pedagogy a veřejnost
Součástí činnosti Jednoho stromu je další vzdělávání pedagogických
pracovníků i veřejnosti. V roce 2019/20 byly organizovány tyto vzdělávací aktivity (přednášky, besedy, semináře, workshopy):
HACPP, BOZP a PO, GDPR
Workshop mindfulness I.-III., Český institut mindfulness
Logoprevence, opožděný vývoj řeči, Dr. Kmentová, PedF UK
Výchova kluků, Mgr. V. Bartáková
Výchova holek, Mgr. V. Bartáková
Seminář první pomoci Zdrsem
Přírodovědné geologické exkurze I. a II., Mgr. Štěpán Rak, Ph.D.
Rodinné systémy, Mgr. Alena Laláková
Hypersenzitivita u dětí a dospělých, A. Wehle
Bezpečí na internetu, D. Dočekal

Pedagogové se v rámci DVPP účastnili dalších vzdělávacích aktivit:
Letní škola ALMŠ
Svátky a tradice v předškolním vzdělávání
Písně a říkadla v přírodě
Volná hra
Sandplay
Inspis
Konference Mateřská škola v otázkách a odpovědích
Konference Úspěch pro každého žáka
Konference Podpůrná opatření ve školách
Sympozium rodinné terapie
Slety ALMŠ, aj.
Všichni pracovníci organizace Jeden strom z.ú., LMŠ Na dvorečku i Komunitního centra Jeden strom z.ú. se účastnili společného týmového pobytu, který
byl zaměřen na podporu týmové koheze a tvorbu manuálu pro začínající kolegy.

Odbornost
Organizace Jeden strom z.ú. dlouhodobě usiluje o profesionalizaci své činnosti
a zvyšování odbornosti.
Jsme členem Asociace lesních mateřských škol. Ředitelka organizace je členem
rady ALMŠ, je členkou skupiny pro kvalitu při ALMŠ a podílí se tak na procesech certifikace jednotlivých LMŠ a LK.
LMŠ Na dvorečku se opět stala Katedrovou školou pro katedru školského managementu a andragogiky při PedF UK. Jsme realizátorem praxí pro studenty
Waldorfského lycea Praha a studenty předškolní pedagogiky PedF UJEP.

Poradenské centrum při Komunitním centru Jeden strom
Součástí činnosti organizace Jeden strom z.ú. je mimo jiné poradenská a lektorská činnost v oblasti vývojové psychologie, výchovného poradenství, pedagogické a speciálně pedagogické diagnostiky a rodinné terapie. Veřejnost může
tyto služby využívat na objednání nepravidelně v Komunitním centru Jeden
strom v Černošicích. Zaměřujeme se především na ověřování školní zralosti, pomoc a podporu při přípravě plánů pedagogické podpory, individuálních
vzdělávacích plánů, diagnostického screeningu u předškolních dětí, podpůrná
opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenskou činnost
při výchovných problémech a na rodinnou terapii.

Pravidelnou součástí naší práce je supervize a evaluace.
Spolupracujeme se supervizory:
Daniel Koucký
Jan Hesoun

Kontaktní informace

Evaluační proces v Jednom stromě probíhá na 4 úrovních:

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Alena Laláková. Byla projednána správní radou organizace Jeden strom z.ú., Komunitního centra Jeden strom z.ú. a Radou ŠPO LMŠ Na dvorečku dne 15.12.2020.

Pedagoga (evaluační zprávy a evaluační dotazníky)
Výchovně vzdělávacího procesu (evaluace IB a švp)
Dítěte (záznamové archy k sledování vývoje dítěte)
Organizace (SWOT analýza, účetní uzávěrka, výroční zpráva, audit)
Dále spolupracujeme s:
PC Štíbrova, SPC Chotouňská, SPC Vertikála, SPC Nautis, SPC Modrý klíč, PPPP,
PPP Praha 1,2,4, CTA, Centrum alternativní a augmentativní komunikace.
V rámci logoprevence s klinickou logopedkou Mgr. Šáchovou
V rámci prevence očních vad s Mgr. Martinou Hamplovou
V rámci psychologického poradenství s dětskou psycholožkou PhDr. Kateřinou
Fořtovou

Renáta Vonzová, Dis.
Zástupce ředitele
Tel. 774 989 498

Mgr. Alena Laláková
ředitel
tel. 777 258 450

Jeden strom z.ú
2020

