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Ohlédnutí za obdobím 2006-2013 

Milí příznivci občanského sdružení EDDA, držíte v ruce výroční zprávu naší organizace za rok 2013, ve 

které si také připomeneme, jak to bylo na začátku a proč jsme vlastně v roce 2013 vstali z popela. 

Naše sdružení spatřilo světlo světa poprvé na podzim roku 2006. Tehdy chtěli jeho zakládající členové 

Táňa Dynterová (nyní Zimmermannová), Ivana Hejduková (nyní Hrubá) a Marek Lehocký realizovat 

volnočasové aktivity pro děti žijící v tzv. chrudimském „Bronxu“ – v ulici Revoluční pod nádražím. 

Všichni pracovali nebo dobrovolničili v Šanci pro Tebe, která v „Bronxu“ provozovala Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež. Činnost občanského sdružení Reptilia (ano, to byl náš původní název), 

měla činnost Šance pro Tebe podporovat pořádáním různých akcí pro sociálně znevýhodněné děti 

(kterými byly zejména děti romské). Záměrem bylo jezdit s dětmi na výlety, organizovat pro ně 

tábory, doučovat je ... Nicméně sdružení se vlastně „rozpadlo ihned jak vzniklo“ a neuspořádalo ani 

jednu akci – přišla těhotenství Táni i Ivany a naše zájmy se začaly točit okolo našich vlastních dětí.  

Ale když se něco má stát, tak se to vždy stane a tak nás naše vlastní děti spojily znovu na jaře roku 

2013. V Chrudimi začala Jana Hrázská utvářet podhoubí pro vznik nestátní základní školy a školky Na 

rovině Chrudim a zároveň s tím vypsalo MPSV výzvu B5 k projektu Vznik a provoz zařízení péče o děti 

přeškolního věku. A tak jsem svolaly ženy-matky, které by se chtěly zapojit a v březnu roku 2013 jsme 

v Mraveništi v Chrudimi přijali nové členky Janu Hrázskou, Jarmilu Šmahelovou a Lenku Korejtkovou, 

sepsali jsme nové stanovy a odhlasovali nový název sdružení EDDA – edukace, didaktika, dialog, 

alternativa. Nový název i nové stanovy odpovídají novému poslání organizace – které je nyní 

podstatně širší, než jen práce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit.  

EDDA neznamená pouze edukaci, didaktiku, dialog a alternativu – 4 základní kameny okolo kterých se 

točí všechny činnosti našeho sdružení. EDDA znamená islandsky prababička. Považujeme propojení 

generací a rodičovství za jakýsi prazáklad – za něco, na čem stojí svět. Chceme se aktivně podílet na 

vzdělávání našich dětí, chceme, aby jim nikdo „nenamotával mozkové závity na tužky“. Chceme, aby 

děti uměly přijmout zodpovědnost za své činny vycházející z jejich svobodnomyslných rozhodnutí.    

V uplynulém roce jsme se věnovali především založení a provozu Montessori firemního zařízení péče 

o děti předškolního věku. O. s. EDDA společně s partnery o. s. Šance pro Tebe a o. p. s. Rytmus 

Chrudim uspělo v grantovém projektu MPSV. V srpnu 2013 jsme se pustili do úprav prostor v budově 

bývalého SOU Strojírenského Na rozhledně 766 a v září 2013 zahájili provoz. Projekt bude realizován 

ve třech 6-ti měsíčních na sebe navazujících fázích a bude ukončen v únoru 2015. Projekt je 

spolufinancován z Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Mezi další činnosti sdružení, patřilo v roce 2013 organizovaní volnočasových a vzdělávacích aktivit pro 

rodiče s dětmi. Podrobný seznam naleznete v sekci Akce. Tento rok byl tedy pro nás rokem plným 

nových začátků a my pevně věříme, že se nám bude dařit i v dalších letech naplňovat a rozšiřovat 

naše vize o respektující výchově a vzdělávání dětí a o komunitním způsobu života. 

Za tým občanského sdružení EDDA jednatelka Bc. Ivana Hrubá 



 
 

Základní údaje o sdružení 

 

 

 
 

EDDA je  občanské sdružení, jehož cílem je: 
 

 podporovat komunitní mateřskou a základní školu s prvky alternativních forem výuky;  
 

 provozovat volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a rodiče; 
 

 zajišťovat výchovnou péči v modelu dětské skupiny (hlídání dětí); 
 

 podporovat rozvoj alternativního vzdělávání; 
 

 zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu; 
 

 působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra (práce s různými cílovými 
skupinami); 

 

 sjednocujícím prvkem všech těchto aktivit je rozvoj kompetencí pro celoživotní vzdělávání 
a chuť účastnit se aktivně společenského života. 
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Kontakty 

 

IČO: 27042235 

Web: http://edda-chrudim.cz/ 

 

Tel.: 732479254 

Email: mail@edda-chrudim.cz 

 

 

 Občanské sdružení EDDA 

 

Sídlo sdružení: Korbářova 323, 537 01 Chrudim  

Transparentní účet sdružení: 2300432752/2010 

 

 

 Montessori firemní zařízení péče o děti předškolního věku 

 

Místo realizace projektu: Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim  

Transparentní účet projektu: 2600450741/2010 

 

 

 

Lidé v naší organizaci 
 

Jednatelka: Ivana Hrubá 

Rada sdružení: Jarmila Šmahelová, Jana Hrázská, Táňa Zimmermannová, Lenka Korejtková 

Revizní komise: Veronika Němcová, Leona Nosálová, Marie Brožová 

Počet členů: 10 

 

Děkujeme všem členům a zaměstnancům organizace za aktivní spolupráci v roce 2013 a 

těšíme se na další činnost v roce 2014. Externími zaměstnanci organizace jsou rodiče dětí, kteří 

dochází do zařízení – především jim patří velký dík za aktivní účast na chodu nejen našeho 

zařízení péče o děti. Budeme Vás potřebovat i v roce 2014 při rozjezdu školy a školky Na rovině 

Chrudim a také pro udržení chodu Firemního zařízení péče o děti, které se bude transformovat 

do dětské skupiny Jesličky U Sovičky! 
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Akce 
 

 24. 5. 2013 
Na rovině na Bambiriádě v Chrudimi 
Nabídka Montessori aktivit pro děti od dvou do sedmi let a možnost seznámit se s 
učitelkami budoucí Chrudimské pobočky MŠ a ZŠ Na rovině. 
 
 

 29. 5. 2013 
Street meeting 
Připojili jsme se k tradičnímu Street meetingu, který pořádá Šance pro Tebe, s dílnou  
Pokusy a omyly. 
 

 
 
 

 4. – 5. 7. 2013 
Festival Yanderov 
Připravili jsme nabídku aktivit vhodných nejen pro děti. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 6. 8.  a 24. 8. 2013 
Úpravy prostor 
S pomocí rodičů jsme vymalovali, uklidili a zabydleli nové prostory pro zařízení péče o 
děti.  
 

 
 
 

 2. 9. 2013 
Zahájena činnost Montessori firemního zařízení péče o děti 
 

 
 

 14. – 15. 9. 2013 
Pomůckový workshop 
S aktivními rodiči, členy sdružení a se spřátelenými skoro pobočkami ZŠ Na rovině jsme 
vyráběli didaktické pomůcky nejen pro předškolní firemní zařízení. 
 

 



 
 

 27. 9. 2013 
Zahájeny Přírodovědné workshopy pro děti 
S podporou grantu z Odboru životního prostředí Pardubického kraje se u nás konaly pod 
hlavičkou ZŠ Na rovině dvě dvouměsíční série Přírodovědných workshopů pro děti ve 
věku 5 až 10 let. Na těchto workshopech dobrovolně spolupracovaly naše budoucí paní 
učitelky základní školy. 
 

 
 

 22. 10. 2013 
Promítání filmu Zakázané vzdělávání v Agoře 
Promítání proběhlo v pokojné atmosféře ve spolupráci s Šancí pro Tebe. Byla pozvána 
odborná i laická veřejnost a zástupci města Chrudim. 
 

 24. 10. 2013 
Přednáška Petry Polokové: Vliv rodinného prostředí na vývoj dítěte 
Poprvé jsme se u nás setkali s terapeutkou Petrou Polokovou, která skupince cca 20-ti 
rodičů příjemnou formou předala své zkušenosti a rady z praxe týkající se výchovy dětí. 
 

 1. 11. 2013 
Rojení světlušek na Babiččině dvorečku 
S maminkami z Babiččina dvorečku v Licibořicích jsme úspěšně zrealizovali první ročník 
Rojení světlušek – účast byla hojná, lampionový průvod rozsvítil celou vesnici.   

 



 
 

 8. 11. 2013 
Zahájení druhé série přírodovědných workshopů 
 

 9. 11. 2013 
Účast na Montessori výstavě v Praze 
Na celostátní výstavě montessori škol každoročně prezentuje práci Základní škola Na 
rovině. Letošního ročníku se zúčastnily i členky o.s. EDDA. 
 

 
 
 
 
 

 15. 11. 2013 
Keramická dílna 
Započali jsme s dětmi ze zařízení a s jejich rodiči tvoření v keramické dílně DDM Chrudim. 
Děti mají zážitek nejen z práce s hlínou, ale také z cesty zpět Na Rozhlednu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 16. 11. 2013 
Ukázková výuka pro rodiče 
Den pro rodiče byl koncipován jako výuka v ZŠ Na rovině. Rodiče si mohli vyzkoušet práci 
s montessori pomůckami a práci na projektu s tématem Amazonského deštného pralesa. 
 

 
 
 
 

 18. 11. 2013 
Seymour Koblin: Skupinová zdravotní konzultace 
Prvně jsme se také setkali s panem Seymourem Koblinem, člověkem, který založil 
International School of Healing Art a umí zkušenosti ze své životní cesty předat dál. 
Děkujeme a těšíme se na pravidelná setkávání v roce 2014. 
 
 

 2. 12. 2013 
Výlet do záchranné stanice a ekocentra Pasíčka  
Za krásného slunečného dne vyjeli děti za doprovodu rodičů na společný výlet do Pasíček. 
Sluníčko svítilo, takže nadšení dětí neopadávalo ani s únavou.  
 

 
 
  

 6. 12. 2013 
Fotografování 
I v našem zařízení proběhlo předvánoční fotografování dětí – děkujeme panu fotografovi 
Stanislavu Korejtkovi z Chrudimi.  
 



 
 

 
   •   19. 12. 2013 
Vánoční setkání  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanční zpráva 
Rozvaha v tis. Kč 

AKTIVA Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013 

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

0 0 

B. Krátkodobý majetek celkem 0 526 

I. Zásoby celkem 0 0 

II. Pohledávky celkem 0 16 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 0 493 

IV. Jiná aktiva celkem 0 17 

CELKEM AKTIVA 0 526 

   

PASIVA Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013 

A. Vlastní zdroje celkem 0 -30 

I. Jmění celkem 0 0 

II. Výsledky hospodaření 0 -30 

B. Cizí zdroje celkem 0 556 

I. Rezervy 0 0 

II. Dlouhodobé závazky 0 0 

III. Krátkodobé závazky 0 184 

IV. Jiná pasiva 0 372 

CELKEM PASIVA 0 526 

 
 



 
 

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 
A. NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem 135 0 135 

II. Služby celkem 123 3 126 

III. Osobní náklady celkem 182 0 182 

IV. Daně a poplatky celkem    

V. Ostatní náklady celkem 1 0 1 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem 

   

VII. Poskytnuté příspěvky celkem    

VIII. Daň z příjmů celkem    

 Náklady celkem 440 3 443 

B.VÝNOSY    

I. Tržba za vlastní výkony a zboží celkem 33  42 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem 

   

III. Aktivace celkem    

IV. Ostatní výnosy celkem    

V. Tržby z prodeje matejku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem 

   

VI. Přijaté příspěvky celkem 26 0 26 

VII. Provozní dotace celkem 345 0 345 

 Výnosy celkem 404 9 413 

     

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -36 6 -30 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -36 6 -30 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme Vám, našim kmenovým zaměstnancům i externím  spolupracovníkům, kteří svěřili 

své děti do péče našich pečujících osob a kterým se u nás líbí. Děkujeme za Vaši přízeň a 

podporu. Děkujeme za zpětnou vazbu, kterou od Vás máme, a která nám pomáhá naši činnost 

zdokonalovat a rozvíjet. 

Děkujeme našim dárcům a sponzorům za všechny dary a dotace, které jsme v roce 2013 

dostali. V neposlední řadě děkujeme panu Kuštovi, majiteli firmy K2 invest s.r.o. , že nám 

umožnil ve svých prostorech projekt firemního zařízení péče o děti realizovat a zároveň je nám 

i nadále nakloněn během příprav ke spuštění provozu ZŠ a MŠ Na rovině.  

V roce 2013 nás podpořily: 

Evropská unie z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt pod názvem 

Montessori firemní zařízení péče o děti předškolního věku v Chrudimi naleznete pod 

číslem CZ.1.04/3.4.04/B5.00031. 



 
 

 

Didaktické hry pro děti v ceně 5000Kč nám darovala paní Kopecká -
 http://kopko.cz, http://www.facebook.com/kopkocz?fref=ts 

 

 
 

Velké množství vyřazených židlí, stolů, košů, hodin a kupy dalších věcí nám daroval Jiří 
Kubeš – Jazyková škola Chrudim 

 
 

Volanty a papírové potřeby pro děti nám daroval pan Desenský -
 http://www.autovraky-desensky.cz 

 
 
 
 

Volanty, pneumatiky a kola na zahradu nám daroval pan Růžička -
 http://www.autobazar-skoda.com 
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Lego duplo a vláčky nám darovala Terapie srdcem – http://www.terapiesrdcem.com 

 
 
 

Pískoviště a další dřevěné prvky vyrobil a daroval Jan Kožíšek - http://www.koseni.cz 

 
 
 

Celodenní stravování v roce 2013 zajišťovala alternativní jídelna Kruh zdraví -
 http://www.kruhzdravi.cz/ 

 
 
 

Kopírku nám darovala realitní kancelář RE/MAX Chrudim 
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V roce 2013 jsme navázali spolupráci s:  
 

Dům dětí a mládeže Chrudim - http://www.ddm-chrudim.cz/  

 
 

 Občanské sdružení Šance pro Tebe - http://www.chance.chrudim.cz/ 
 

 
 

Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim - http://www.rytmuschrudim.cz/ 

 

Babiččin dvoreček Licibořice - http://www.dvorecek-liciborice.cz/ 

 

Základní škola Na rovině Lázně Bohdaneč - http://narovine.cz/ 

 

Fotograf Stanislav Korejtko - http://www.stanislavkorejtko.cz/ 
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