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Směřujeme k tomu, aby lidé byli vnímaví k sobě i svému okolí,  
žili v souladu s přírodou a usilovali o život v rovnováze. 
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EKOCENTRUM PODHOUBÍ

Od roku 2005 se věnujeme oblasti vzdělávání a 
ekologie. Naše zkušenosti, které jsme v průběhu 
těchto let získali, nás dovedly k otevření  našich dvou 
ekologicky zaměřených mateřských škol.

Sdílíme názor, že člověk se zásadně utváří v útlém
věku. Jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, aby tato
cesta byla pro děti radostná a přirozená. Dáváme jim
prostor rozvíjet se a objevovat svět svým vlastním
tempem. Ať již každý den v našich školkách, na
příměstských táborech nebo na zapojených školách
v rámci ekologických výukových programů, či při
koordinaci mezinárodního programu Ekoškola.

K našim dalším aktivitám patří pořádání komunitních
akcí, slavností, seminářů a brigád. Jsme rádi, že naše
činnost má přesah a mohou při nich růst nejen děti,
ale i dospělí.
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Ekocentrum Podhoubí a jeho aktivity 
v roce 2020

1. Dětská skupina a MŠ Ekoškolka Rozárka 

2. Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ

3. Příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ 

4. Ekoškola pro MŠ. Ekoškola v Rozárce.

5. Péče o třešňový sad v Braníku 

6. Komunitní akce 
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1. Dětská skupina a MŠ Ekoškolka 
Rozárka

Ekocentrum Podhoubí provozuje dvě ekologické
mateřské školy pro děti ve věku od 2 do 7 let.
Pobočky sídlí na Praze 5 - Smíchově a v Praze 7 -
Troji. Kapacita každé je 30 dětí, 12 v dětské
skupině Kulíšků a 18 v MŠ ve třídě Soviček.

Za devět let od otevření první Ekoškolky Rozárky,
jsme si vybudovali velmi dobré jméno, o čemž
svědčí i to, že nám někteří rodiče svěřují již svého
třetího potomka. Každodenními činnostmi
naplňujeme naše motto: U nás mají děti čas
vyrůst.

Důležitý je pro nás častý pobyt dětí venku za
každého počasí, prostor pro svobodnou hru,
respekt k sobě navzájem i přírodě, zdravé jídlo a
prostředí. Inspirujeme se prvky permakulturní
pedagogiky a změnami v přírodě v průběhu roku.
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Dětská skupina a MŠ Ekoškolka Rozárka

Část března a celý duben byly školky vzhledem
k epidemické situaci uzavřeny. Omezené byly v
průběhu roku také naše obvyklé akce a
společné setkávání v návaznosti na aktuální
situaci.

Učitelé dětem každý den posílali
prostřednictvím emailu a FB skupin tzv. Rozárku
na dálku. Vytvořili kreativní týmy a natáčeli pro
děti videa, která kopírovala dění ve školce, na
které jsou zvyklé, a která jim přinášela inspiraci
a tvořivé úkoly. Rodiče s dětmi nám posílali zase
dopisy, obrázky a krátká videa, jako reakci na
videa ze školky nebo jen, jak se mají.

Přestože tato doba byla pro všechny složitá,
neztratili jsme navzájem kontakt a naučili se
nové věci.
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Dětská skupina a MŠ Ekoškolka Rozárka
V trojské školce nám nadále dělá
radost nově zrekonstruovaná zahrada.
Vrbová chýše obrůstající zelenými
lístky, třešňový stromek v centrální
části, který se uchytil i blátivá kuchyňka
a vodní svět přináší dětem mnoho
zábavy. Ve venkovní dílně mohou tvořit
a vyrábět. O zahrádku se děti starají
děti pod vedením naší provozní
Martiny v rámci kroužku Malý
zahradníček.
Obě naše pobočky jsou zapojené v
mezinárodním programu Ekoškola pro
MŠ a Skutečně zdravá škola. Jsme
členem Asociace lesních mateřských
škol.
Ceníme si vzájemné spolupráce s MČ
Praha Troja a Eko-atelierem v zahradě
Trojského zámku.



2. Ekologické výukové programy
Vlastní výukové programy realizujeme v
MŠ a ZŠ již od roku 2005. Naším cílem je
probudit a rozvíjet v dětech zaujetí pro
přírodu a procesy, které v ní probíhají.
Aktuálně je v naší nabídce 21 výukových
programů v délce 1–3 hod. Aktivně
podporujeme rostoucí zájem o venkovní
programy, které se v letošní situaci
ukázaly jako dvojnásob potřebné.

Na zahradách školek či v jejich okolí se
děti potkávají s panem Datlem, který je
učí chovat se ke stromům ohleduplně a
dozvědět se o nich více. S chladnějším
počasím si v rámci programu Zimní
hrátky se zvířátky děti uvědomí, jak se
různá zvířata vyrovnávají s příchodem
zimy. I tento program jsme nově
přesunuli ze tříd na zahrady.
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Ekologické výukové programy
S probouzející se přírodou
přichází programy Můj kamarád
strom a Na motýlích křídlech,
školáci objevují Tajemnou hmyzí
říši nebo zkoumají Hmyz pod
lupou.

Na podzim uprostřed barevného
listí si děti zahrají na Malíře bez
štětce, nebo mohou podniknout
dobrodružnou výpravu do
Divoké Šárky za bylinkami,
starými stromy a jejich obyvateli.

Terénní program pro ZŠ
Kamenná tajemství, jehož trasa
vede přes krásná místa v okolí
Dívčích hradů má za cíl vzbudit u
dětí zájem o zdánlivě obyčejné
kameny.
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Ekologické výukové programy
Jako novinku jsme pro žáky
druhého stupně ve spolupráci
s odborníky z České zemědělské
univerzity v Praze připravili také
dvě interaktivní populárně-
naučné přednášky Rostliny
v krajině a Tajemství slunéček.

Uzavření škol i většiny
pražských školek a jejich
následný omezený provoz nám
neumožnil naplnit sezonu
realizací výukových programů
pro MŠ a ZŠ tak, jak jsme zvyklí.
Přes omezení jsme uskutečnili
více než 120 programů v délce
1–3 hod, kterými jsme provedli
2700 dětí.

10



3. Příměstské tábory pro děti 1.-5. 
třídy ZŠ

Letos jsme nově rozšířili naší nabídku
aktivit o příměstské tábory pro mladší
školáky.

Během letních prázdnin se nám
podařilo zrealizovat tři turnusy
příměstských táborů Za poklady
přírody pro děti prvního stupně ZŠ
v Troji a v Nových Butovicích.

Děti se každý den pohroužily do
zkoumání tajemství, která jim nabídla
příroda. Vyzkoušely si například práci
pasáčků ovcí, zpracování vlny, upekly si
placky z vlastnoručně vymláceného a
umletého obilí nebo pozorovaly hmyz a
vyrobily pro něj z přírodnin domečky.
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Jsme krajským koordinátorem
mezinárodního programu Ekoškola pro
MŠ v Praze a Středočeském kraji. Ve
spolupráci se vzdělávacím centrem
TEREZA, z. ú. podporujeme zapojené
školky v realizaci programu. Pořádáme
semináře a konzultace, poskytujeme
pedagogům zpětnou vazbu k jejich práci a
sdílíme příklady dobré praxe.

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a
rodičům vytvořit z jejich školky
příjemnější a přírodě bližší místo. Pomocí
7 kroků a 4 témat mění školku k lepšímu.
Děti se zároveň učí samostatně
rozhodovat, přebírat zodpovědnost a
zažívají, že se jejich nápady mohou stát
skutečností.

4. Ekoškola pro MŠ
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V tomto roce bylo do Ekoškoly v Praze a
Středočeském kraji zapojeno 36 školek,
z toho 5 se zapojilo nově. Uskutečnili
jsme 6 osobních konzultací, 2 metodické
webináře a 2 návštěvy Ekotýmů v
zapojených mateřských školách.

Na jaře 2020 proběhlo 6 auditorských
návštěv, na jejichž základě 4 mateřské
školy obhájily titul Ekoškola a 2 získaly
svůj titul poprvé. Slavnostní předávání
titulů bylo z důvodů pandemie přesunuto
na další rok.

Máme radost, jak jednotlivé školky svou
práci s Ekotýmem neustále posouvají a
zlepšují prostředí ve školkách, na
školních zahradách i jejich okolí.

Ekoškola pro MŠ
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Mezinárodní program Ekoškola pro MŠ u nás
běží již šestým rokem. Rozárka na Smíchově
obdržela titul Ekoškola v červnu 2016 a v roce
2020 ho podruhé obhájila.

Letos jsme dokončili téma Odpady a přesunuli
se k tématu Jídlo. Zaměřili jsme se na
zpracování vlastní mouky s pomocí našeho
elektrického mlýnku. Stále nás mletí baví,
zvláště poté, co jsme si vyzkoušeli ruční
získávání zrn z klasů i metodu cepování 

Dále jsme se věnovali výrobě domácí drogerie,
sušení bylinek na čaje i výrobu vlastní bezové
šťávy.

Podařilo se nám získat bezobalově nové
potraviny, suroviny na svačiny do školky. Pořád
máme spoustu otázek a nápadů, které v
Ekotýmu společně řešíme.

Ekoškola pro MŠ v Rozárce P5
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Rozárka v Troji se do Ekoškoly
zapojila v říjnu 2016 a v létě 2018
v Senátu ČR převzala svůj první titul
Ekoškola.

S Ekotýmem jsme se věnovali
nadále tématu Odpady. Naší
průvodkyní byla myška z ďáblické
skládky, která se dětí ptala na radu,
co udělat, aby bylo odpadu méně.
To pro nás bylo inspirací podívat se
blíže, jak je to s odpady ve školce.
Vytipovali jsme si 3 okruhy, na které
jsme se zaměřili - označit lépe koše,
recyklovat papíry a zredukovat
množství obalů. A také jsme se byli
na skládce podívat a zjistit, co se
pak vlastně s odpadem děje.

Ekoškola pro MŠ v Rozárce P7
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O branickou třešňovku pečujeme již devátým
rokem. Postupně se nám podařilo obnovit více
než 1 hektar plochy, ošetřit staré stromky a
vysadit 70 třešní původních odrůd. Do
zanedbaného místa plného odpadků jsme
vrátili život a v současnosti ho nadále
udržujeme.

V tomto roce se z důvodu epidemické situace
ohledně Covidu-19 konaly údržbové brigády
pouze v rámci týmu Podhoubí.

Údržba probíhala pomocí pastvy ovcí v květnu
a v září. Sad se stal opět, vždy na přibližně dva
týdny, domovem pro stádo ovcí s pastevcem.
Tato tradiční údržba porostů je citlivější a
umožňuje udržovat pestřejší skladbu rostlin
pod stromy. Věříme, že se ovce budou nadále
do sadu 1 - 2x do roka vracet.

.

5. Péče o třešňový sad
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Máme radost, že se sad stal příjemným
místem, kde se místní lidé setkávají a tráví
volný čas. V tomto roce, kdy nebylo možné se
setkávat, ho mohlo hodně lidí využít k
individuálním procházkám. Do sadu také, když
byla situace příznivější, vyrazily děti z naší
smíchovské školky na výlet.

V létě se konala již po páté sousedská slavnost
Třešňobraní – veřejný piknik, věnovaná všem,
kteří se v průběhu let podíleli na obnově
sadu. Přišli sousedé z okolí, děti a rodiče ze
školky i zástupci týmu Ekocentra Podhoubí.
Kdo měl zájem, mohl si natrhat třešně,
vyzkoušet aktivity pro děti i dospělé,
pétanque, relaxaci v houpací síti, žonglování
apod.

Další obvyklé akce, nebylo letos bohužel
možné uskutečnit.

Sad – místo pro setkávání 
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6. Komunitní akce

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka se
aktivně zapojuje do dění ve svém okolí. Akce
jsou kromě rodičů a dětí otevřené všem dalším
zájemcům.

Školní rok jsme tradičně zahájili společnou
Snídaní v trávě. V průběhu roku jsme si užili
Masopustní veselí s dalšími spřízněnými
školkami a ve spolupráci s MČ Troja. Dále Letní
a Svatojánskou slavnost, Posvícení
s jarmarkem nebo Svatomartinskou slavnost.

Spustili jsme večerní školu pro rodiče, ze které
se, vzhledem k omezením, uskutečnilo pouze
jedno setkání na téma Děti a média s
psychologem Janem Hovorkou.

Na Praze 5 jsme se zúčastnili úklidu okolí
školky v rámci akce Ukliďme Česko. A pro nové
zájemce byly naše dveře – pokud to bylo
možné - dokořán při Dnech otevřených dveří.
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Komunitní akce
Proběhlo také setkání Kam do školy po 
Rozárce, kde naši bývalí rodiče sdíleli 
rodičům předškoláků své aktuální 
zkušenosti ze škol alternativních i 
státních nebo z domácího vzdělávání.

Již čtvrtým rokem jsme připravili 
program pro děti na Trojském vinobraní 
v zahradě Trojského zámku. S tvořením 
a aktivitami pro děti jsme nechyběli ani 
na sousedské slavnosti Zažít Troju Jinak.

V roce 2020 se našich akcí a 
sousedských slavností zúčastnilo více 
než 800 rodičů, dětí a dalších příznivců. 
Moc nás těší, že se na akcích pravidelně 
potkáváme také s bývalými dětmi, rodiči 
i zaměstnanci. 
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Hospodaření 2020

Přehled zisku a ztrát (v tis. Kč )

Příjmy Výdaje 

strukturální fondy EU 0 mzdy včetně OON 4819

dotace ze státního rozpočtu 0 povinné odvody 1337

dotace z rozpočtu krajů a obcí 4627 odpisy 80

dary FO a PO 480 daň z příjmů 141

úroky 0 spotřebované nákupy 1047

členské příspěvky 0 služby 2229

příjmy z vlastní činnosti 5399 ostatní výdaje 60

ostatní příjmy 43 poskytnuté příspěvky 5

celkem příjmy 10549 celkem výdaje 9718

hospodářský výsledek 831
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Hospodaření 2020

Rozvaha (v tis. Kč)

Aktiva Pasiva 

dlouhodobý nehmotný majetek 0 fondy 1647

dlouhodobý hmotný majetek 193 vlastní jmění 40

pohledávky-odběratelé 497 hospodářský výsledek 831

poskytnuté provozní zálohy 337 nerozdělený zisk min. let 1596

pokladna 10 závazky - dodavatelé 81

přijaté zálohy 1286

bankovní účty 5228 závazky ze vztahu k SR 0

příjmy příštích období 66 výnosy příštích období 139

náklady příštích období 24 zaměstnanci, daně 714

dohadné účty pasivní 21

aktiva celkem 6355 pasiva celkem 6355
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Ředitelka Ekocentra Podhoubí:  Hana Weiser

Správní rada: Lucie Sovová, Eva Sůrová, Kamila Tichá, Alena Kohoutová, Justina Danišová

Revizor: Pavla Koukalová 

Zaměstnanci:
Petra Charvátová– ředitelka Ekoškolky Rozárky

Martina Hoferová – zástupkyně ředitelky pro pobočku Troja, koordinátorka programu Ekoškola

Martina Macháčková – finanční manažer

Alena Sladká – PR a marketing

Jana Knappová – koordinátorka výukových programů

Jan Čech – projektový manažer sadu

Učitelé a asistenti ve školce:
P5 - Petra Charvátová, Eva Stejskalová, Petra Zavoralová, Josefína Záhorová, Katarzyna Jindrová, Alice 
Vágnerová (učitelé), Doubravka Klementová a Anna Picková (asistentky)

P7 – Lukáš Kubín, Tereza Kindlová, Michaela Holčáková, Marie Havránková, Tomáš Mařík, Tereza Stará, 
Klára Sukovatá, Petra Kubešová (učitelé), Helena Rohlíková (asistentka)

Provozní ve školce: Lenka Lustová (P5), Martina Tykvartová (P7)

Tým Ekocentra Podhoubí
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V roce 2020 nás podpořili

Děkujeme za podporu!
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Kontaktní a identifikační údaje

Kontaktní osoba

• Mgr. Hana Weiser, ředitelka 

• e-mail: ekocentrum@podhoubi.cz 

• tel.: 728 822 988

Adresa

• Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 171 00

• www.podhoubi.cz

Identifikační údaje

• IČ: 269 879 02, DIČ: CZ 269 879 02

• Registrace u MV ČR z 25.1.2005: VS/1-1/59797/05-R
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