
HOLUBNÍK, z.s.
Výroční zpráva o činnost spoolk v roce 2017

VIZE
Komunitní škola a školka Holubník je prostorem pro rodiny vzdělávající své dět individuálně. 
Každý si zde může dovolit být sám sebou, objevovat a projevovat vlastní jedinečnost. Dět i dospělí 
se učí být ve vztazích, spolupracovat, nacházet (sebe)důvěru, pracovat s chybami. Spolu s dětmi 
naplno prožíváme přítomnost. Naše hlavní hodnoty: jedinečnost, svoboda, příroda, respekt, 
kontakt, důvěra, nedokonalost, proměna.

ČINNOST
V roce 2017 jsme pokračovali v rozvíjení provozu školky, od září jsme zařídili nové třídy pro školu v 
bývalé školní budově. Učebnu jsme vybavili Montessori pomůckami a dalšími výukovými materiály. 
Od září jsme začali jsme používat označení „komunitní škola a školka“ a rozdělili dět na dvě skupiny
podle věku. Ve školce jsou dět od 3 do 5 let a dět od 5 let jsou ve školní skupině. V roce 2017 do 
Holubníku chodilo celkem 21 dět (9 do školy, 12 do školky), provoz byl v pondělí a ve středu.
Pro školáky byly připravené programy zaměřené na čtení, psaní, matematku, přírodovědu, fyziku, 
angličtnu a tvoření. Kromě toho se dět dosyta věnují volné hře a pobytu venku, pomáhají s péčí o 
zvířata a zahradu. 
Venkovní zázemí už nám přestává stačit, a tak jsme dosali dar na postavení jurty.
Vyráželi jsme také na výlety po jižním Plzeňsku, do Plzně nebo do Prahy za kulturou a vzděláním.
Proběhl jarní a podzimní běh rodinných dní, konaly se pravidelně každý čtvrtek. Zapojuje se stále 
více rodin, v roce 2017 chodilo celkem až 20 rodin. Rodiče se společně věnují tvořeín nebo zpěvu a 
tanci, také si povídají, dět hrají.
V zimě jsme se společně vypravili na třídenní pobyt na Šumavu, do Dobré Vody u Hartmanic. 



LIDÉ
Členové Holubníku v roce 2017: Eva Volfová, Jitka Wachmann, Martna Lindová, Andrea Haasová, 
Jan Růžička, Annemie Versteele, Pavlína Římovská, Marcela Kyptová.
Průvodci ve školce: Jan Růžička, Annemie Versteele, Pavlína Římovská, Kristýna Růžičková, Markéta 
Pávková, Vendula Miltová.
Průvodci ve škole: Eva Volfová, Michaela Bečvářová, Jan Růžička, Jana Kozlová, Monika Hozdová, 
Kristán Kuc.
Průvodci na rodinných dnech: Marcela Kyptová, Naděžda Hošťálková, Pavlína Římovská, Kristýna 
Růžičková. 

HOSPODAŘENÍ

Náklady Výnosy

2017 335.000,- 569.000,-

Rozvaha pro nevýdělečné organizace zpracována frmou DaKan, s.r.o. 
Veřejně přístupná na adrese: htps:::or.justce.cz:ias:ui:vypis-sl-frma?subjektId=903375

DĚKUJEME
Panu Václavu Martnkovi (f. VSP Fullservis, a.s., VSP Auto, s.r.o., VSP Auto Praha Servis, a.s., VSP 
Auto Bílina, a.s.) a panu Karlu Janečkovi (f. JK – EU INVEST S.R.O.) za poskytnut fnančního daru na 
postavení jurty v celkové výši 200.000,- Kč.
Andree Haasové za administratvní zajištění. Martně Lindové za vedení školy a školky. Nadě 
Hošťálkové za péči o propagaci Holubníku. Marcele Kyptové za zajištění rodinných dní. Evě Volfové 
za koordinaci toho všeho.
Janu Růžičkovi a Ondřejovi Volfovi za péči o venkovní zázemí.
Mnoha dalším za pomoc s rozvíjením naší vize.
A všem rodičům a dětem za to, že jsou tu s námi.

KONTAKT
Holubník, z.s.
Nebílovy 37
332 04 Nebílovy
IČ: 04166299

Č. účtu: 2000842741/2010 (transparentní účet u FIO banky)
E: holubnikprusiny@gmail.com
W: www.facebook.com Holubník z.s.
Google+ Holubník Prusiny
YouTube Holubník Prusiny
F: www.facebook.com:Prusiny
Eva Volfová: 605 702 744

http://www.facebook.com/Prusiny
https://www.youtube.com/channel/UCHGUwO58GuIDZx4tJLz_N9A
https://plus.google.com/110280696388708211790
https://www.facebook.com/groups/472794796208157/
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2000842741

