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1. Základní údaje o organizaci
Název organizace: Od dětství ke štěstí z.s.
Sídlo organizace: Polská 426/31, 779 00 Olomouc
IČ: 06575340, tel: 775 755 015
Datum vzniku: 23. 11. 2017
Právní forma: Spolek
Spisová značka: L 16339 vedená u Krajského soudu v Ostravě
ID datové schránky: 48r6qts
Předseda spolku: Monika Machytková
Nejvyšší orgán spolku: Členská schůze
webové stránky: www.stesti-z-s-.cz
e-mailová adresa: info@stesti-z-s.cz

1.1. Účel spolku:
Vzdělávání dětí, žáků a dospělých. Rozvoj všech gramotností, znalostí, dovedností, kompetencí,
včetně rozvoje osobnosti. Prevence sociálně patologických jevů včetně šikany, různorodé
diskriminace a kriminality. Terapeutické práce včetně práce s delikventy. Začlenění dětí i
dospělých s hendikepem do běžného života. Rodinná politika, sladění rodinného a pracovního
života, uplatnění na trhu práce, aktivní stáří. Environmentální výchova, rozvoj ekologických aktivit
a zdravého životného stylu. Volnočasové aktivity, pořádání kulturních a sportovních akcí. Flora a
fauna kolem nás, související studie a péče. Návrat k tradicím a trvalým hodnotám společnosti.
Rozvoj kreativního průmyslu, vědy, vývoje a výzkumu s ohledem na širší souvislosti. Občanská
aktivita, zodpovědnost a morálka. Zdravotnická osvěta a prevence, ošetřovatelská a pečovatelská
činnost. Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova a osvěta. Průzkumy, analýzy, statistiky a
poradenská činnost. Poradenská a jiná podpora jiných subjektů.
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1.2. Náš tým:
Předseda spolku: Monika Machytková

Asistentky: Monika Zichová, Mgr.
Jitka Wernerová

Lektoři aktivit pro dospělé: Barbara Protivánková
Ondřej Vraj, Mgr.

Lektoři aktivit pro děti: Olga Petrová, Mgr.
Hana Svobodová, Mgr.
Hana Hradilová, Mgr.
Kamil Moučka
Denisa Chládková, Mgr.
Michal Němec, Mgr.
Kateřina Šebestová, Ing.
Petr Jurník, Mgr.
Marie Sedláková, Mgr.

2. Aktivity spolku v roce 2018
Spolek Od dětství ke štěstí realizoval v tomto roce akce pro děti předškolního věku, akce pro děti
školního věku, aktivity pro dospělé, semináře i preventivní přednášky. Zajistil celoroční kroužky se
smysluplnou náplní. Přispěl svou účastí při organizaci slavností a významných akcí a nemalou
měrou se zasloužil o naplnění své podstaty a cíle – „Od dětství ke štěstí“. K aktivitám spolku v roce
2018 patří i několik zdárných akcí environmentálně zaměřených. Veškeré akce byly vedeny s cílem
rozvíjet dovednosti, fantazii, tělesnou zdatnost i morálku.
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2.1 Volnočasové aktivity pro děti předškolního věku
Kutilský kroužek – celoroční volnočasová aktivita
Kroužek s tvořivou atmosférou je zaměřen na použití dřeva jako materiálu, způsoby jeho
zpracování a výrobky užitné i dekorační. Kroužek je organizován pro děti předškolního věku. Děti
mají možnost práce s pilou, dláty, hoblíky a dalším nářadím pod vedením pana Mgr. Petra Jurníka
„ostříleného“ řemeslníka, který se v rámci svého života realizoval v mnoha rukodělných
řemeslech.

Kroužek probíhal na adrese Dobnerova 21, Olomouc a navštěvovalo ho celkem 12 dětí.

Šikovné ručičky- celoroční volnočasová aktivita
Tato aktivita vede děti k práci jak s výtvarným tam textilním materiálem. Děti malují, pracují
s ovčím rounem, barví látky, vážou uzlíky, stříhají, lepí. Vše pod vedením velmi tvořivé lektorky
paní Olgy Petrové. Kroužek probíhal na adrese Dobnerova 21, Olomouc a navštěvovalo ho celkem
12 dětí.
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2.2 Volnočasové aktivity pro děti školního věk
Život na statku
Hlavní předností kroužku je samotné místo konání – rodinná farma na Lazcích. Při pobytu venku,
kde v nepříznivém počasí mají k dispozici zastřešenou terasu i klubovnu, tu mají děti možnost
vyzkoušet na vlastní kůži práci s hospodářskými zvířaty, jízdu na koni, sbírání vajec i úklid stájí,
chystání a udržování ohně nebo přípravu potravy pro dobytek a drůbež, jsou zapojeni podle
ročního období do prací na zahradě a průběžně takto projdou na farmě celý rok. Pěstují zeleninu
a pečují o záhony. Silným prožitkem tu získávají vztah k půdě, ke zvířatům i k práci, společně se učí
rozvrhnout a zorganizovat si činnosti a radovat se z dobře vykonané práce. Na statku je pro děti
možnost letního koupání a zimního bruslení, protože se tu nachází i rybník. Kroužek vede Mgr.
Marie Sedláková. Do kroužku docházelo 10 dětí.
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Fuseka
Zkušený lektor v oblasti výuky karate a fuseka nabízí dětem možnost získat základy sebeobrany,
zlepšit svou fyzickou kondici a sebeovládání.

Součástí tréninku v tělocvičně je dostatečná

rozcvička zaměřená na zahřátí svalů a zvýšení fyzické zdatnosti. V rámci programu jsou všeobecně
rozvíjející pohybová a kondiční cvičení, pohybové hry. Cvičení je vedeno přiměřeně ke
schopnostem a vyspělosti dětí. Lektorem kroužku je Kamil Moučka. Probíhá na adrese Rožňavská
24, Olomouc.

Sportovní kroužek
Kroužek zaměřený na všestranný pohybový rozvoj žáků je určený zejména pro děti od 6 do 10 let.
Především formou pohybových her je v dětech rozvíjen kladný vztah k fyzickým aktivitám,
podporována schopnost spolupracovat s vrstevníky i porozumět vlastnímu tělu. Lektorem kroužku
je Michal Němec. Probíhá na adrese Rožňavská 24, Olomouc.
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Vaření
Kroužek probíhá ve cvičné kuchyňce ZŠ na
adrese Rožňavská 24, Olomouc pod vedením
zkušené kuchařky a provozovatelky Vegamenu
paní Šebestové. Kromě přípravy občerstvení,
svačinek, nepečených i pečených sladkostí se
děti seznámí se základy bezpečnosti a hygieny
práce v kuchyni. Naučí se vařit podle receptu.
Jídla se tu připravují ze zdravějších surovin a
jsou respektovány zásady racionální výživy.
Kroužku se účastnilo 12 dětí.

Sboreček
Radost ze zpěvu ve skupině nabízí kroužek pod vedením Mgr. Hany Svobodové, mladé sboristky.
Děti si tu prostřednictvím písní cvičí hudební sluch a paměť, učí se souhře a práci ve skupině.
Rozšiřují si svůj pěvecký repertoár, prací s hlasivkami získá jejich zpěv na kvalitě. Společné zážitky
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ve skupinovém zpěvu upevňují sociální vazby. Na kroužek docházelo celkem 12 dětí. Probíhá na
adrese Rožňavská 24, Olomouc.

Taneční a pohybová průprava
Pohyb na hudbu, v doprovodu jednoduchých hudebních nástrojů, rytmická cvičení a tanec- to
jsou hlavní prvky činnosti obsažené v tomto kroužku. Rozvoj pohybových dovedností, umění
vyjádřit pohybem myšlenku, pocit nebo náladu. Tanec jako společenský prvek mohou děti
uplatnit v průběhu celého života, pohyb v rytmu je historicky nejstarší formou projevu kultury
člověka, vyjádření radosti a síly, oslavy i smutku. Lektorkou kroužku je Mgr. Denisa Chládková.
Docházelo zde 8 dětí. Probíhá na adrese Rožňavská 24, Olomouc.

Dramatický kroužek
Kroužek s uměleckým zaměřením, lektorka Mgr. Hana Hradilová s dětmi utváří malou divadelní
scénu, kde se rozvíjejí takové dovednosti jako pohybové vyjádření pocitu, nálady či děje, práce
s mimikou obličeje a s textem. Velmi důležité pro rozvoj každého jedince. Na kroužek docházelo
celkem 12 dětí. Probíhá na adrese Rožňavská 24, Olomouc.

2.3 Vzdělávání dospělých
Harmonický přechod z MŠ do ZŠ - přednášky pro rodiče předškoláků
V rámci rodinné politiky uspořádal spolek sérii přednášek pro rodiče dětí předškolního věku na
téma výchovy a vzdělávání dětí a harmonický přechod z MŠ do ZŠ. Po sobě navazujících šest
přednášek vedla lektorka Barbara Protivánková. Zaměřila se na výchovné aspekty s ohledem na
rizikové faktory současné doby. Jmenujme například témata: Dítě jako zrcadlo, „Maminko, co je to
být hodný?“ Místo konání: Rožňavská 21, Olomouc

Nemoc jako obraz – přednáška pro veřejnost
Mgr. Lenka Perníčková vedla přednášku na téma. Nemoc jako obraz. Paní lektorka poukázala na
velmi zajímavou možnost pohledu na příčinu nemoci. Místo konání: Rožňavská 21, Olomouc
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Význam klasických pohádek – přednáška pro rodiče a pedagogické pracovnéky
Antropoložka a psycholožka Anežka Janátová přednesla účastníkům význam klasických pohádek
ve výchově dětí. Jak je důležité respektovat a neměnit klasické texty. Co vše v sobě pohádky
skrývají a jaké hodnoty v sobě nesou. Místo konání: Rožňavská 21, Olomouc

Sladění pracovního života se zdravím
Jak sladit dnešní uspěchanou dobu s rodinou a péči o vlastní zdraví? Cyklus 10 víkendových
programů byl zaměřen právě na tohle téma. Spolek ve spolupráci s firmou REHAFYZ s.r.o.
(fyzioterapie) provedl účastníky týdenními rituály, které napomohou k udržení jak fyzické tak
psychické kondice. Dále se účastníci pod vedením paní Barbary Protivánkové a fyzioterapeutky
učili číst signály svého tělo a následně s nimi pracovat.

2.4 Neformální vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
Bára Protivánková pravidelně 1x za měsíc vedla dvouhodinové přednášky pro pedagogické
pracovníky Waldorfské mateřské školy zaměřené na osobnostní rozvoj pedagogů. Paní učitelky si
zde měli možnost rozvinout schopnost vnímání různorodých potřeb dětí, empatii k dětem i zdravé
a jasné nastavování hranic chování dětí. Místo konání: Dobnerova 24, Olomouc

2.5 Konference
Konference pro vedoucí pracovníky soukromých škol z Olomouckého, Jihomoravského a
Zlínského kraje
Spolek ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci uspořádal konferenci. Po úvodním slovu
paní Moniky Machytkové zahájil program Dr. René Szotkowski (UP Olomouc - ústav pedagogiky a
sociálních studií) seminářem na ožehavé téma sociálních sítí a virtuálního prostředí. Každý z
účastníků si tu mohl uvědomit, jakým nebezpečím se dnes děti a nezletilá mládež vystavují na
sociálních sítích.
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Aktuální legislativní změny týkající se soukromého sektoru školství byly na programu v
odpoledním bloku, právnička Mgr. Pavla Katzová seznámila přítomné se současnou situací,
legislativními změnami a očekávanými úpravami v oblasti školství se zaměřením na soukromý
sektor. Posledním bodem programu bylo vystoupení vedoucího odboru školství Olomouckého
kraje - Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA. Seznámil přítomné se současnou koncepcí rozvoje školství
v Olomouckém kraji s přihlédnutím k politickému vývoji a výsledku voleb. Účast přislíbil také
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, L. Hynek, pro nemoc se ale nedostavil.
Místo konání: BEA centru, tř. Kosmonautů 1288/1

2.6 Environmentální program
Vztah k životnímu prostředí a výchova k šetrnému přístupu a ochraně přírody a přírodních zdrojů,
mají své místo i v činnosti spolku, povedlo se nám zorganizovat řadu pěkných akcí: čištění
studánek, jarní slavnost, akce pro děti MŠ na statku Majetín, dvě pracovní soboty

Rodinná farma Majetín
V květnu jsme pro děti MŠ dojednali návštěvu rodinné farmy v Majetíně u manželů Hladišových.
Děti mohly pobýt ve výběhu koz kamerunských, také je nakrmit. Dále jsme se podívali do stájí,
kde nám paní Hladišová povyprávěla, jak je potřeba postarat se o koně. Také se podívali
do výběhu čínských prasat, které zrovna měli malé selátka
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Pracovní sobota na zahrádce
V roce 2018 proběhly dvě pracovní soboty. Rodiče i prarodiče dětí waldorfské MŠ pomohli
zazimovat zahrádku, opravili dětské nářadí, plotek u klouzačky. Rodiče spolu se svými dětmi také
zryli zahrádku a připravili ji tak na Jaro, sestříhali keře, vyčistili písek od kamínků a drobných
větviček.
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Jarní slavnost 10. 4. 2018
Obraz jara je velkým mezníkem v celém koloběhu ročních svátků. Spící příroda se probouzí k
novému rozkvětu. Zima je překonána a přichází další etapa života. S dětmi jsme probouzeli spící
přírodu a sázeli si do předem připravených květináčků semínka jakožto symbol nového
života. Děti zdolávaly cestu tunelem vedoucím do nitra země, která se postupně prosvětlovala a
rozjasňovala víc a víc až na konci vyjdou do jarem zalitého světla. Procházeli tak s vyzdobenými
květináčky a dostávali od Matičky Země za svou odvahu semínka. O semínka a nový život, který se
z nich zrodí, potom pečují.
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Čištění studánek 9. 5. 2018

Po každém podzimu i zimě, bývají studánky znečištěné popadaným listím i větvičkami. Proto jsme
se vydali spolu dětmi přírodě malinko pomoct. Cestou ke studánce jsme potkali na paloučku
sedět vílu Studánku, která byla velmi nešťastná z toho, že všechny studánky nedokáže sama
vyčistit včas. Děti vílu utěšovaly a nabídly ji svou pomoc, v tu ránu se víle Studánce místo slziček,
které ji stékali po tváři, vykouzlil krásný úsměv. Děti poté doprovodila ke studánce, ty nelenily,
vzaly do rukou hraběčky, lopatky a začaly pracovat. Práce jim šla sama od ruky. A proto, že byly
tak pilné, dostaly od víly Studánky dárek na památku. Křišťál, který bude zase dětem ve školce
čistit vodu ve džbáncích.

2.7 Kurzy pro veřejnost
Kurz filcování z ovčího rouna
Tento rok jsme pro dospělé uspořádali kurz filcování z ovčího rouna. Účastníci si tak mohli
vyzkoušet práci s přírodním materiálem. Jelikož se kurz konal před Vánocemi, zvolili jsme téma
Štědrý večer, předvečer Narození páně a vyráběli panenku Marii, otce Josefa a Ježíška. Při výrobě
těchto postav jsme vyprávěli o postupu zpracovávání ovčího rouna, a co vše se z něj dá vyrobit.
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2.8 Projekt Lepší start
Díky spolupráci s Edu institutem jsme se zapojily do realizace projekt Lepší start, který je zaměřen
na práci s mladými lidmi do 25 let, kteří nejsou zaměstnání ani v profesní přípravě. Tito lidé
nemají žádnou praxi, ani pracovní návyky. V projektu probíhá motivace mladých lidí, nabízeny
jsou rekvalifikace a placené stáže na pozicích, které účastníky projektu zajímají. Naše role
v projektu byla nabídnout praxi a naučit mladé lidi základním pracovním návykům.

3. Závěr
Organizace Od dětství ke štěstí prokázala nejen svou životaschopnost, ale i živý zájem o nabízené
aktivity. Podařilo se nám zapojit děti předškolního věku i žáky základní školy, proběhly také
aktivity pro dospělé i odbornou veřejnost. Snahou bude nadále nabídku kroužků rozšiřovat a
zapojit co největší počet dětí. Výhledově počítáme se zahájením aktivit pro mládež i seniory, a
také se zapojením spolku do aktivního dění v regionu, chceme se stát prospěšným článkem
v regionálním dění, jsme připraveni reagovat na aktuální dění a potřeby našeho regionu.
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