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1.1. Exkurze
Na konci kalendářního roku 2015 byl zahájen projekt s názvem „Exkurze do provozů na zpracování
odpadů“. Jedná se o veřejnou zakázku vyhlášenou Magistrátem hl. města Prahy, která navazuje na
obdobné předchozí zakázky (například ze školních roků 2011/12 a 2012/13). Projekt je zaměřen na
„odpadovou problematiku“, která je určena pro žáky pražských základních a středních škol. Žáci mohou
například zavítat do Závodu na energetické využití odpadů (ZEVO = „spalovna“), do čistíren odpadních vod,
či na sběrné dvory. Dále mohou navštívit sklárny, třídící linky, skládky či kompostárny. Školám je díky
podpoře magistrátu hrazen autobus a služby lektora během cesty. U tohoto zaběhnutého projektu se počítá
s realizací většiny exkurzí v druhém pololetí školního roku.
Výstupy:
● zrealizovány 2 exkurze pro 30 studentů SŠ

1.2. Ekologické výukové programy
Společným jmenovatelem EVP je zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní
hodnotovou orientaci a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak
prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod podle uvažování příslušné věkové kategorie
dětí a jejich zkušeností.
EVP je zpravidla připraven pro skupinu 15 – 25 žáků. EVP probíhá buď v učebnách školy nebo školky nebo
v prostorách Dětského klubu Šárynka, V Podbabě 29b, Praha 6.
Výstupy:
- 88 výukových programů pro 2024 žáků MŠ
- 15 výukových programů pro 339 žáků ZŠ
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1.3. Infostan a vzdělávací divadlo Vivat Kompostela
Vzdělávací divadla a aktivity jsou určeny k oslovení většího počtu dětí i dospělých a mohou je tedy využít
mateřské, základní školy, pořadatelé akcí pro veřejnost i firmy. Lze je začlenit do školních projektů a jiných
školních akcí, objednat jako školní či školkové divadlo, vhodné jsou pro Dny země, slavnosti obcí, hudební
festivaly a další akce pro veřejnost s environmentálním rozměrem. Vzdělávací aktivity realizujeme formou
„stanovišt“ a vycházíme z obsahu našich výukových programů. V tomto roce byla za přispění O2 Smart Up a
Nadace Život umělce vytvořena dvě nová vzdělávací divadla a to “Jak slavík hledal domov” a Voda základ
života.
Výstupy:
- divadlo Jak slavík hledal domov
- divadlo Voda základ života
- 37 vzdělávacích divadel a infostanů
- 2923 účastníků

1.4. Ekonákup
E-shop EKONÁKUP.CZ se rozvíjí v součinnosti s osvětovou činností EKODOMOVA. Prostředky získané
prodejem dává Ekodomov na osvětu v oblasti třídění bioodpadů a kompostování v rámci kampaně
Kompostuj.cz. Naší snahou je umožnit široké veřejnosti, aby mohla v praxi uplatnit hlavní myšlenky naší
osvětové činnosti, především třídění zahradních a kuchyňských organických zbytků a kompostování. V
našem internetovém obchodě proto neustále rozšiřujeme nabídku pomůcek pro sběr organických zbytků a
pro kompostování. Významným artiklem jsou kompostovatelné sáčky a tašky, nádoby na bioodpad a
především kompostéry všeho druhu - domácí vermikompostéry, zahradní plastové nebo dřevěné
kompostéry, otočné kompostéry, komunitní kompostéry, automatická zařízení jak pro domácí využití, tak pro
provozovny s větším objemem vyprodukovaných organických zbytků, ale také například kompostéry psích
exkrementů. Nabízíme také českou ekodrogerii, výukové pomůcky pro děti, knížky a osvětové materiály pro
environmentální výchovu ve školách. Hledáme české i zahraniční výrobce, jejichž produkty zařazujeme do
naší nabídky.
Výstupy: Trvale rozšiřujeme naši nabídku produktů, zejména o artikly vyráběné vlastními silami. Rozšířili
jsme nabídku dřevěných kompostérů JERY a začali s výrobou dřevěných obrub na vyvýšené záhony.
Průběžně doplňujeme nabídku námi prodávaných publikací. S velkým úspěchem se setkává prodej
vermikompostérů Urbalive a dalších produktů od českého výrobce Plastia s.r.o. . Průběžně se účastníme jak
menších komunitních akcí, tak i velkých veletrhů zaměřených na prodej nám blízkého sortimentu, v čemž
plánujeme dále pokračovat. Poskytujeme také slevy partnerským subjektům zapojeným do projektu
kompostuj.cz.

1.5. DKŠ
V roce 2015 započal 6. rok existence Dětského klubu Šárynka. A začal doslova od podlahy – podsadu jurty
nahlodal zub času a tak byla kompletně demontována a vyměněna.
Nová průvodkyně, která v září nastoupila, nabrala na sebe o pár měsíců i vedoucí kompetence a plynule
přebrala žezlo od stávající vedoucí - ta odcházela na mateřskou dovolenou. Novým průvodcem a posilou
týmu se poprvé v historii Šárynky stal muž.
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Dodatečné tmelení týmu a šárynkovských rodin proběhlo na osvědčeném místě na chatě Petráška v
Krkonoších, kde si všichni užili doopravdické zimní radovánky. Po návratu z hor byla pokřtěná nová
veranda, která vyrostla před maringotkou.
V rámci školního roku proběhlo za účasti rodičů několik společných slavností a také 4 větší „brigády" v
prostoru zahrady. Rozbujelo se i zahradničení – rodiče začali hospodařit na vlastních čtverečkových
záhoncích. Angažovali se také zásadní měrou na Jarmarku aneb Zahradní slavnosti.
V Šárynce se uskutečnili tři dny otevřených dveří a tři zápisy. Zájem nových rodičů byl velký, avšak stávající
rodiče vyjádřili důvěru i chuť pokračovat v dalším roce docházky, a tak byla kapacita pro přijímání nových
dětí minimální. Do nové životní etapy vykročili ze Šárynky tři předškolní děti.
I tento rok se otvírali tři turnusy příměstských táborů, které se podařilo naplnit.
Šárynka děkuje za důvěru stávajícím rodičům, přátelům a známým i podporujícímu vedení Ekonomova. Je
to pro ni velká motivace růst a vyvíjet se, což se tento rok naplní hlavně při plnění standardú kvality (do
konce roku je potřeba projít procesem certifikace, doporučené Asociací lesní MŠ).

1.6. Projekt Putování prostorem a časem
Téma na rok 2015 bylo stanoveno Člověk a krajina, školy v rámci něj zpracovaly rozličné projekty: ZŠ Jana
Palacha, Čáslav 1. náměstí: Adaptační pobyt 6. ročníku - Cesta přežití. ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora: téma
Masopust v kraji s ohledem na krajové zvláštnosti: PL plus činnosti - využití i knihy Putování prostorem a
časem, kdy porovnávali minulost a současnost. ZŠ Maleč: Téma krajiny a vlivu člověka na její utváření se
stalo součástí běžné výuky, tématem celoškolních či třídních projektů i aktivit mimo vyučování. ZŠ Kolín II,
Kmochova: Škola v přírodě byla tematicky zaměřená na pravěk a porovnávání stylu života v pravěku a
dnes. ZŠ Kolín, Mnichovská: Projekt Putování prostorem a časem prolíná vyučování napříč předměty a
třídami. Vyučující využívají informace především v tematických oblastech “Člověk a společnost” a “Člověk a
příroda” na prvním stupni a v hodinách dějepisu, zeměpisu, přírodovědného semináře výchovy k občanství a
výtvarné výchovy na druhém stupni. ZŠ Starý Kolín Letošní téma projektu Putování prostorem a časem s
názvem “Krajina a člověk” jsme zařadili do výuky dějepisu v 6.ročníku. V rámci předmětu se děti seznamují
s vývojem člověka od pravěku po starověk a jeho zásahy do okolní krajiny.
ZŠ Vrdy: V roce 2015 se na naší škole vyučuje předmět Základy ekologie ( 7. třída) Aplikovaná ekologie,
(9.třída ). V těchto i jiných předmětech velmi využíváme pomůcky získané v projektu Putování prostorem a
časem. Zvláště fotoaparát, skener, ale i ostatní pomůcky.
ZŠ Zbraslavice: V loňském roce jsme se zaměřili především na zemědělství (půda, hospodářská zvířata a
plodiny).
ZŠ J.V. Sticha Punta: Žáci lokalizovali přírodní památku Kamajka, klasifikovali půdní druhy a půdní typy s
odběrem vzorku a porovnávali se vzorkem odebraným v okolí základní školy.
ZŠ Sadová, Čáslav: Cílem bylo ukázat vliv člověka na vzhled krajiny. V tomto případě jaký měla a dosud má
těžba kamene v Markovicích, kdy rozšiřování těžby vedlo k velkým změnám.
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1.7. Kompostuj.cz
Kompostuj.cz – informační podpora občanů
Projekt posiluje kompetence a osvětové možnosti pracovníků obcí, aby dokázali dlouhodobě snížit náklady
na odpadové hospodářství v obcích. Jedná se zejména o úbytek množství směsného komunálního odpadu
pomocí oddělení biologicky rozložitelné složky a jejího využití pro kompostování. Projekt se zaměřuje na
podporu vzdělávání v oblasti předcházení vzniku bioodpadů domácím a komunitním kompostováním a
lokálním zpracováním bioodpadů v malých zařízeních ve spolupráci obcí se zemědělci. Projekt vznikl za
finanční podpory SFŽP a MŽP a probíhá od 1.9.2015 do 31.12.2016. Nabízené služby a produkty projektu
Kompostuj.cz a počet zapojených obcí jsou následující: Aplikace benchmarking obcí (13), Kompostovací
poradna (2), Semináře/konzultace (11), Osvětové materiály (15), Divadlo Vivat Kompostela (13), Regionální
Miss Kompost (1), TV spoty (6), Kompostovatelné sáčky (17).
Do soutěže Miss kompost 2015 se přihlásil rekordní počet soutěžících (131), slavnostní vyhlášení proběhlo
v lednu 2016. V roce 2016 probíhá zapojování dalších obcí do projektu a plnění aktivit projektu.

1.8. MPP
Rok 2015 byl pro projekt Malý průzkumník přírody významným a úspěšným rokem. Potvrdil se zájem o náš
kroužek jak u dětí a rodičů, tak i u škol. Z původních 3 škol a 15 dětí, které nastoupily na počátku projektu v
roce 2014, jsme v lednu 2015 již měli dětí 45 na 5 školách. O prázdninách pak úspěšně proběhlo školení,
kterým prošlo 20 lektorů.
V září 2015 jsme pak díky úspěšné propagaci na dalších školách rozšířili náš kroužek na celkový počet 10
škol. Na těchto školách vzniklo celkově 15 skupin malých průzkumníků se 171 žáky. Dohromady jsme za
rok 2015 odučili 30 lekcí ve dvou pololetích na celkově 10 školách s 216 dětmi.

Ekodomov, z.s.

5

2. Zpráva o financování organizace

Ekodomov hospodaření rok 2015
Položka

hlavní činnost

vedlejší činnost

Spotřebované nákupy

203 932

2 121 008

Služby

935 452

313 697

Osobní náklady

2 685 254

373 977

Daně a poplatky

1 700

5 040

Ostatní náklady

51 822

17 828

Odpisy, prodaný majetek,

13 573

7 914

Poskytnuté příspěvky

3 000

0

Náklady celkem

3 894 733

2 839 464

Tržby za vlastní výkony a za
zboží

2 477 059

2 983 912

Ostatní výnosy

80 645

/

Provozní dotace

1 404 727

/

Výnosy celkem

3 962 431

2 983 912

Hospodářský výsledek

67 698

144 448
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