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Rok 2014 byl rokem prudkého vývoje a rozjezdu. Spolek EDDA, který  
v roce 2013 zahájil činnost Montessori zařízení péče o děti, měl v roce 
2014 v plánu navázat zřízením nestátní Mateřské a Základní školy Na 
Rovině v Chrudimi. Nejen z důvodu neslučitelnosti zapsání do rejst-
říku škol a školských zařízení paralelně s provozem dětské skupiny  
v rámci projektu ve výzvě B5 se nakonec členky spolku EDDA usnesly, 
že bude zřízena školská právnická osoba Na rovině v Chrudimi sou-
kromými osobami, nikoli spolkem EDDA. Spolek EDDA při vzniku MŠ 
a ZŠ Na rovině zůstal podporujícím subjektem dle stanov z května 
2013.

V období leden až srpen probíhaly přípravy na vznik školy a školky + 
přípravy na posledních 6 měsíců provozu dětské skupiny Montessori 
Chrudim v režimu jeslí pro děti do 3 let. V tomto období běžel provoz 
zařízení péče o děti ve své druhé a třetí fázi realizace /tedy běžný pro-
voz/. Přípravy na zahájení 2 nových a jednoho inovovaného provozu 
zcela pohltily energii všech členek. Přesto jsme zvládly ve volném čase 
připravit montessori dílničky na několika akcích: Bambiriáda, Férový 
piknik, Yanderov, Maminy Run a jiné. Mimo to jsme zorganizovali náš 
první (či snad nultý) ročník Táta festu v Letním kině v Chrudimi. Akci 
navštívilo okolo 100ky účastníků a to nás velice potěšilo. Ukázalo se, 
že happening na oslavu mezinárodního dne otců a otcovství má smy-
sl. Ocenit tatínky za jejich cennou roli ve společnosti bychom chtěli 
každoročně vždy třetí neděli v červnu v Chrudimi společně s iniciátory 
tohoto festivalu v ČR Ligou otevřených mužů.
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Děkujeme všem členům a zaměstnancům organizace za aktivní spo-
lupráci v roce 2014 a těšíme se na další společnou činnost v roce 
2015. Externími zaměstnanci organizace jsou především rodiče dětí, 
kteří dochází do zařízení – těmto patří velké poděkování za podílení 
se na chodu nejen našeho zařízení péče o děti. V roce 2014 členky 
spolku a rodiče školáků, školkáčků a jesličkářů spojily všechny síly  
a dokázali spoluzaložit Mateřskou a Základní školu Na rovině v Chru-
dimi + udržet provoz dětské skupiny v režimu jesliček pro děti do 3 let 
věku. Je za námi vidět kus práce a proto věříme, že budeme moci vše 
existující dál rozvíjet a propojovat se na komunitních akcích typu Táta 
fest, Maminy Run a jiné. 

EDDA je zapsaný spolek, jehož cílem bylo v roce 
2014 provozovat tuto činnost dle platných stanov z 
20.5.2013:

• 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.

2. 3.INFORMACE O ČINNOSTI SPOLKU KONTAKTY A LIDÉ V ORGANIZACI
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LEDEN 
Den  

s Geomagem

ÚNOR
Seminář 

Play Wisely 

s Renatou 

Vodehnalovou

ÚNOR
Montessori kurz 

s MVDr. Evou 

Štarkovou

Akce ve školním roce 
2013/2014 byly společné pro 
Spolek EDDA a vznikající MŠ/

ZŠ Na rovině v Chrudimi *

4. AKCE
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KVĚTEN
Pomůckový 

workshop pro 

vznikající alter 

školy

KVĚTEN
Bambiriáda

KVĚTEN 
Férový piknik

BŘEZEN
Kurz kritické 

myšlení  

a globální 

témata  

s NaZemi

BŘEZEN
Setkání 

zakladatelů 

nestátních škol

DUBEN
Kurz respektovat 

a být 

respektován 
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PRÁZDNINY
Příměstský tábor 

Ve svém živlu      

PRÁZDNINY
Maminy Run 

2014

PRÁZDNINY
Společné 

přípravy 

na otevření 

jesliček, 

mateřské 

školky  

a základní 

školy

ČERVEN
Naše první 

zahradní 

slavnost, která 

neproběhla na 

zahradě

ČERVEN
Táta fest 2014                                                     

PRÁZDNINY
Yanderov
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LISTOPAD
Mezinárodní 

den předčasně 

narozených dětí 

s Dobrotetami

PROSINEC
Vánoční jarmark  

s Pracovnou  

ŽENY s.r.o.

PROSINEC
Vánoční setkání 

ZÁŘÍ
Den otevřených 

dveří  

v Jesličkách  

U Sovičky

ZÁŘÍ
Benefice v Agoře

ŘÍJEN
Rojení světlušek 

na Babiččině 

dvorečku  

v Licibořicích

*] Pro školní rok 2014/2015 je již většina akcí MŠ/
ZŠ a spolku EDDA oddělena – dále se píše pod 
EDDou pouze historie Jesliček U Sovičky
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Rozvaha v tis. Kč

AKTIVA
Stav k  

1.1.2014
Stav k  

31.12.2014
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 526 348
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 16 312
III. Krátkodobý finanční majetek 

celkem
493 34

IV. Jiná aktiva celkem 17 3
CELKEM AKTIVA 526 348

PASIVA
Stav k  

1.1.2014
Stav k  

31.12.2014
A. Vlastní zdroje celkem -30 -77
I. Jmění celkem 0 0
II. Výsledky hospodaření -30 -77
B. Cizí zdroje celkem 556 426
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 184 78
IV. Jiná pasiva 372 347
CELKEM PASIVA 526 348

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč

A. NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 212 0 212
II. Služby celkem 267 294 561
III. Osobní náklady celkem 657 119 776
IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem 16 0 16
VI. Odpisy, prodaný majetek, 

tvorba rezerv a opravných 
položek celkem

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM 1.152 413 1.565

B.VÝNOSY

I. Tržba za vlastní výkony a 
zboží celkem

224 361 585

II. Změna stavu 
vnitroorganizačních zásob 
celkem

III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem 53 65 118
V. Tržby z prodeje matejku, 

zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

VI. Přijaté příspěvky celkem 68 68
VII. Provozní dotace celkem 747 747
VÝNOSY CELKEM 1.092 426 1.518
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

PŘED ZDANĚNÍM
-60 13 -47

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PO ZDANĚNÍ

-60 13 -47

5. FINANČNÍ ZPRÁVA 2014
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6. PODĚKOVÁNÍ

SPOLUPRACOVNÍKŮM
Děkujeme Vám, našim kmenovým zaměstnancům i externím spo-

lupracovníkům, 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 neziskovým organizacím 

Šance pro Tebe a Rytmus Chrudim za to, že nám věřili a šli s námi do 

společného projektu na „firemní školku“. Jsme rádi, že zaměstnan-

ci obou organizací naše zařízení skutečně využili a že jsme projekt 

úspěšně zrealizovali. Děkujeme jídelně Zdravíčko, za zajištění celo-

denní stravy v druhé polovině školního roku 2013/2014. 

DONORŮM
Děkujeme našim dárcům a sponzorům za všechny dary a dotace, 

které jsme v roce 2014 dostali. Děkujeme společnosti Provident, že 

nás podpořila částkou 10.000,-Kč při otevírání dětské skupiny v rám-

ci jejich projektu Pomáháme s Providentem. 

Děkujeme panu Kuštovi, majiteli firmy K2 invest s.r.o., že investoval 

do svých prostor a uzpůsobil je provozu dětské skupiny a mateřské 

školy. Dále děkujeme Městu Chrudim za finanční dar 20.000,-Kč po-

skytnutý na vybavení jesliček nábytkem. 

Děkujeme také všem dárcům, kteří se zapojili do Vánoční sbírky na 

nákup didaktických pomůcek – jmenovitě Kristýna a Petr Urbanovi, 

V+M+M Císlerovi, Jaroslav Pohl, manželé Smyslovi, Václav Váško, 

Play Wisely Vodehnalová, Bronislava Burdová, manželé Ludvíčko-

vi, Petr Řezníček – díky této akci jsme nakoupili „hračky“ do jesliček  

v hodnotě 15.974,-Kč!  Za zrealizování Vánoční sbírky děkujeme Janě 

a Janu Zemanovi, kteří jsou matkou a otcem myšlenky i jejího doko-

nalého provedení. 

Děkujeme panu starostovi Řezníčkovi, že na nás také myslel, když 

rozdával svoji finanční odměnu za dozorování činnosti Elektrárny 

Opatovice. 

Na závěr děkujeme Úřadu práce Chrudim, že nás podpořil částeč-

ným dotováním mezd pečujících osob. 

A samozřejmě děkujeme Ministerstvu práce a sociální věcí, že nám 

umožnilo zrealizovat projekt Montessori Chrudim v rámci Operační-

ho programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního 

fondu. Bez Vás naši milí dárci, bychom nedokázali nic z toho, co nyní 

naplňuje dny našich dětí radostí a štěstím!

Děkujeme Um Sem Um Tam, že nás vybrali a umožnili nám představit 

se prvně na veřejnosti na konferenci Profesionálové v Praze v HUBu. 

Díky této příležitosti jsme navázali nové kontakty a posunuli jsme se 

zase o krok kupředu!

Kdo nás však do slova a do písmene zachránil před koncem roku 2014, 

byla Nadace rozvoje občanské společnosti svojí bezúročnou překle-

novací půjčkou v částce 100 000,- Kč k projektu CZ.1.04/3.4.04/

B5.00031 Montessori Chrudim. Vážíme si této pomoci.

16 17



7. PARTNEŘI

Děkujeme Janě Kopecké a její firmě 

KOPKO Sobětuchy za úžasnou plošinu 

na hraní a velký padák – užijeme s těmi-

to pomůckami spoustu radosti!

Firmě BASF Stavební hmoty vděčíme za 

velké množství lavic a židlí v hodnotě 

20.000Kč

Petra Michková a její Buga - naše 

hlavní sponzorka Benefice 2014 - trička 

Oblikame.cz potěšila návštěníky i kapely 

- děkujeme!!!

Tomášovi Spálenskému a týmu jeho 

Truhlářství Spalto děkujeme za nábytek 

do jesliček a školky, který je vyrobený  

S LÁSKOU a navíc „last minute“!

Renatě Kašparové a její Pracovně ŽENY 

s.r.o. Chrudim děkujeme za spolupráci, 

která má potenciál se v roce 2015 pro-

hloubit až vzájemně prolnout v rámci 

nabízených služeb a v budování komu-

nity nejen podnikavých žen!

Děkujeme Zdeňku Braborcovi z firmy 

Zebra Q za sponzorský dar v podobě 

umístění bezpečnostní fólie na skleněné 

dveře v budoucí ZŠ.

Honzovi Zemanovi jsme vděční za prac-
nou přeměnu naší výroční zprávy z laic-
ké kategorie „MS Word“ do kategorie  
„O fous hezčí pdf“!
Děkujeme za trpělivost, pochopení, ochotu  
a XY, Z hodin dobrovolné práce.
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Před obětavým Honzou
Kožíškem, který nám vyrábí 

nová a nová pískoviště zdarma
smekáme!

ZDARMA

ZaRANEC

LASTminit

max 
do 5

minut




