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Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání

IČ: 03421201, Sídlem Hornická 900, 666 03 Tišnov

O HN Í ZDĚ 

H ISTOR IE 
Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání vzniklo v  roce 2014 jako iniciativa rodičů z Tišnovska, kteří se zajímali 

o inovativní vzdělávání a přáli si založit komunitní základní školu pro své děti. Spolek založili proto, aby měli pro školu 

formálního zřizovatele a aby spojoval a podporoval místní komunitu. V roce 2015 se stal zřizovatelem ZŠ ZaHRAda, 

v roce 2019 ZŠ CoLibri. 

POSLÁN Í 
Účelem spolku je vytváření podnětného prostoru pro vzdělávání dětí i dospělých na Tišnovsku. V rámci svého po-

slání spolek zřizuje komunitní školy, podílí se na jejich fungování a rozvoji. Podporuje iniciativy směřující k reformě 

školství a budování alternativních vzdělávacích projektů. Dále podporuje a organizuje vzdělávací, tvořivé, zážitkové, 

sebezkušenostní a jiné aktivity za účelem tělesného a duševního rozvoje dětí, mladých lidí i dospělých a podpory 

harmonického soužití s přírodou. 

ČINNOST I 
Cílem Hnízda je také budování komunity dětí, rodičů, zaměstnanců škol a jiných členů a partnerů. Klade důraz na 

společnou odpovědnost za školu a vzdělávání v regionu. Pořádá různé komunitní akce, letní rodinné tábory, pravi-

delné měsíční výpravy, ples, přednášky, diskuse, tvořivé a hudební dílny. Všichni členové jsou podporováni k vytvá-

ření a realizaci vlastních projektů a aktivit.

 

Spolek naplňuje povinnosti zřizovatele školy. Poskytuje škole ideovou, personální a materiální podporu. Rozhoduje 

o směřování školy. 

 

STRUKTURA  SPOLKU 

Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání 
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Mgr. Miroslava Vyplašilová 
Statutární zástupkyně spolku, členka výboru 

Mgr. Zuzana Kostřicová 
Statutární zástupkyně spolku, členka výboru do 12. října 2019 

Mgr. Petra Večeřová 
Statutární zástupkyně spolku, členka výboru do 1. září 2019 

Mgr. Tereza Kulhánková 
Statutární zástupkyně spolku, členka výboru od 13. října 2019 

Mgr. Radka Kaclerová 
Statutární zástupkyně spolku, členka výboru od 13. října 2019 

 

ČI NNOST I  SPOLKU  V  ROCE  20 19 

V roce 2019 Hnízdo podalo několik úspěšných žádostí o granty od Jihomoravského kraje a z evropského programu 

Erasmus + a Erasmus 2+. Po dobu dvanácti měsíců jsme hostili čtyři zahraniční dobrovolníky, z Řecka, Turecka, Rus-

ka a Španělska. Zahraniční dobrovolníci jsou velmi vítáni a plně začleňováni do života škol i celé komunity. 

1. března se konal první rodinný ples ZaHRAdy a Hnízda. Byl plný noblesně oblečených dětí a dospělých, tance, zá-

bavy a kulturních vystoupení. Výtěžek z tomboly byl věnován české pobočce Lékařů bez hranic. 

Expediční klub se vypravil každý měsíc alespoň na jednu akci do přírody za turistikou nebo sportem. Na začátku 

června se společně splouvala Morava. Na přelomu července a srpna se konal tradiční celokomunitní tábor v Chy-

tálkách tentokrát s tématy ze starých pověstí českých. Začátek školního roku jsme společně prožili na víkendovém 

setkání 7.-8.9. na blízkém Šafránkově mlýnu. Zde jsme se také více seznamovali s Montessori pedagogikou, kterou 

jsme společně vybrali pro ZŠ ZaHRAdu. 

V únoru 2019 jsme podali žádost na mobilitu pracovníků s mládeží, v rámci tohoto projektu navštívili pedagogové 

a další zaměstnanci školy spřízněné inovativní školy ve Španělsku či tematické kurzy ve Švédsku. Spolek je v rámci 

projektu koordinační a hostující organizací. 

V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Hnízdo provozovalo badatelský kroužek a na školním 

dvorku přibylo velké akvárium modelující říční ekosystém. Se spřáteleným tišnovským spolkem Hojnost jsme na 

dvorku realizovali několik tzv. Vodních dnů o využití dešťové vody. 

HO SPODAŘEN Í  SPOLKU  V  ROCE  20 19 

Účetní jednotka je veřejně prospěšným poplatníkem dle §17a zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a souvisejících předpisů. 

Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, jako veřejně prospěšný poplatník podle §17a zákona 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů měl v roce 2019 pouze příjmy, které nejsou předmětem daně (ztrátová hlavní činnost, dotace Erasmus+, dotace 

Erasmus2+ a dotace v rámci podporování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019) nebo jsou od 

daně osvobozené (členské příspěvky dle stanov, dary). Není proto podle §38mb zákona 586/1992Sb. o daních z příjmů 

povinna podávat daňové přiznání. Předmět daně je posouzen podle §18a odst.1 a §19odst.1. 



Spolek Hnízdo je financován převážně z veřejných prostředků pomocí projektů a dále členskými příspěvky členů. 

Příspěvek na rok 2019 činil 1 200 Kč. 

• Účetní jednotka k  31. 12. 2019 dosáhla výsledku hospodaření 18 000 Kč, náklady byly 565 000 Kč,  

výnosy 583 000 Kč, aktiva 701 000 Kč a pasiva 701 000 Kč. 

• Účetní jednotka nemá žádné závazky ani pohledávky v účetnictví neuvedené. Účetní jednotka nemá žádné 

závazkové vztahy, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let. 

• Účetní jednotka neposkytla žádné zálohy, závdavky a úvěry členům řídících, kontrolních a správních orgánů. 

• Účetní jednotka měla v roce 2019 tři zaměstnance na Dohodu o provedení práce v měsíci 12/2019. 

• Hlavní činnost nebyla v roce 2019 členěna na více činností a nebyla předmětem daně z příjmů dle §18 a zákona 

586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

• Účetní jednotka přijala v roce 2019 dotaci v rámci evropského programu Erasmus+, Erasmus2+ a Poskytování 

dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019 od JMK. 

• Celková maximální výše přiděleného grantu u projektu Erasmus+ na období 01. 08. 2018 – 31. 08. 2019 byla 

18 438 EUR. Organizace přijala částku ve výši 80% celkové částky. Pro období od 01. 01. 2019 do 31. 08. 2019 byla 

nevyčerpaná částka ve výši 232.392 Kč. Přijatá částka byla v roce 2019 přečerpána o 49.309 Kč. 

• Celková maximální výše přiděleného grantu u  projektu Erasmus2+ na období 01. 09. 2019 – 31. 08. 2020 

byla 890.596 Kč. Organizace přijala částku ve výši 80% celkové částky ve výši 742.164 Kč. Pro období  

od 01. 09. 2019 – 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno 156.482 Kč. Část nevyčerpaná v roce 2019 ve výši 585.682 Kč je 

zaúčtována na fondu 911 100 a bude proúčtována v roce 2020. 

• Celková maximální výše přiděleného grantu u projektu Poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdě-

lávání, výchovy a osvěty na období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 byla 77.000 Kč. Organizace přijala částku ve výši 

100% celkové přidělené částky. Dotace byla v roce 2019 vyčerpána v plné výši, celkové náklady projektu činily 

101.204 Kč. 

• Účetní jednotce byla splacena v roce 2019 půjčka Základní školy ZaHRAda, jejímž je spolek zřizovatel. Celková 

půjčka se zůstatkem k 31. 12. 2016 činila 141.872 Kč. V roce 2017 bylo splaceno 107.000 Kč a k 31. 12. 2019 byla 

splacena zbývající část 34.872 Kč. 

• Členové spolku poskytli v roce 2019 dar na činnost spolku ve výši 10.000 Kč, který byl plně použit na úhradu 

výjezdního zasedání spolku, kdy celkové náklady činily 10.500 Kč. 

• Členové spolku poskytli v roce 2016 půjčky na financování činnosti spolku. Část půjček byla v roce 2017 spla-

cena. Jejich zůstatek k 31. 12. 2016 byl 181.520 Kč a zůstatek k 31. 12. 2019 je 54.000 Kč. 

• Členka spolku Zuzana Kostřicová poskytla spolku v roce 2019 půjčku ve výši 26.251 Kč. Dále z roku 2016 byla 

půjčka Z. Kostřicové ve výši 19.720 Kč, celkem tedy je půjčka Z. Kostřicové vůči spolku ve výši 45.971 Kč. Z této 

částky jí bylo z pokladny v roce 2019 vráceno 11.065 Kč. Celková půjčka Z. Kostřicové spolku k 31. 12. 2019 je 

34.906 Kč. 

• Vedlejší hospodářská činnost v roce 2019 nebyla žádná. 

• Daňovou úsporu z roku 2015 ve výši 6.080 Kč použila účetní jednotka v roce 2016 ke krytí nákladů souvisejících 

s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Daňová úspora v roce 2016, 2017, 2018 a v roce 

2019 nevznikla. 
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