
SPOLEK JINAK
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Je neuvěřitelné sledovat, jak myšlenky, které ještě před pár měsíci vypadaly jako z
říše snů, se stávají skutečností. V Novém Městě na Moravě vznikla alternativa ke
vzdělávacímu  systému  a  lidé  mají  možnost  si  vybrat.  Okolo  maringotky  běhají
šťastné děti a v září 2021 se otevírá i základní škola. Jen díky Vaší podpoře můžeme
pokračovat v tom, co dává smysl.

Díky, díky, díky!
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VE ZKRATCE

SPOLEK JINAK

Spolek Jinak je nezávislý dobrovolný spolek ve smyslu občanského zákoníku, IČ: 
22756141. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, a 
to pod spisovou značkou L 16286. 

Založen: 2014, pod názvem Spolek Jinak pracuje od roku 2019.

Poslání dle stanov: Aktivně přispívat k rozvoji vzdělávání, kultury a společenského 
života. 

Struktura organizace: 

Nejvyšším orgánem je sněm všech řádných členů, který volí radu. 

V roce 2020 měl spolek 7 členů. Spolek pracuje hlavně na neformální úrovni, vytváří
kolem sebe komunitu aktivních lidí, kteří chtějí svět okolo sebe měnit.

Zaměstnanci v roce 2020:

Klára Kazlepková – průvodce v lesním klubu

Dobrovolníci a příznivci (100 osob)

Celkem 0,35 úvazku (DPP)

Statutární zástupci: Ing. Tomáš Blažek – předseda (statutární orgán, jedná 
samostatně jménem Spolku). Mgr. Jaroslava Šmídková – místopředsedkyně 
(statutární orgán, jedná samostatně jménem Spolku).

Kontakty:

E-mail: skolajinaknm@seznam.cz, http://skolajinaknm.webnode.cz

Tel. : 777 045 586 (předseda), 724 947 760 (místopředsedkyně)

Sídlo: Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě
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ZŘIZOVATEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPOLU

Spolek je zřizovatelem Základní školy Spolu. Právní forma školy je školská právnická
osoba zřízená dle školského zákona. Škola je od 1.9. 2020 zapsána v rejstříku škol a
školských zařízení, svou činnost zahájí 1.9. 2021. 

Reformy v českém školství  postupují  příliš  pomalu,  a tak jsme po čtyřech letech
práce a  desítkách jednání  založili  školu  vlastní.  Školu,  která  poskytuje  bezpečné
prostředí,  kde  lidé  mohou  svobodně  přemýšlet,  bádat  a  dovolit  si  dělat  chyby.
Základem je činnost, která dává smysl sama o sobě a není podmíněna odměnou ani
trestem. Podstatou je rozvíjení jedinečného nadání každého dítěte tak, aby mohlo
zažívat radost. Učíme se co nejvíce venku a chceme k tomu inspirovat i ostatní. 

www.skolaspolu.cz https://www.facebook.com/skolaspolu   https://www.youtube.com/

MRAVENIŠTĚ – lesní komunitní centrum a lesní klub pro děti

Na okraji Nového Města na Moravě vyrostlo Mraveniště – lesní komunitní centrum a
lesní klub pro děti. Na jaře 2020 zakoupil spolek maringotku a začal s její opravou na
dočasném zimním stanovišti v Pohledci. Zapojilo se pár lidí, většinou přátelé Spolku
Jinak a rodiče dětí, kteří se těšili na lesní klub. Na začátku srpna odvážný traktorista
zacvakl oj a jelo se na Koupaliště. To už měla maringotka nový zelený kabát i novou
střechu s komínkem. Na Koupališti byla maringotka usazena mezi smrčky a na první
pohled  vypadá,  že  je  tam  odjakživa.  Dobrovolníci  pokračovali  ve  zvelebování
vnitřních  prostor,  část  vybavení  darovali  lidé  z  komunity,  část  vybavení  bylo
zakoupeno díky financím získaných od dárců nebo z Nadace Via. PPLko přivezlo
kamna, předseda stloukl se synem dvě kadibudky, firma vyrábějící vozíky darovala
kus vodě odolné překližky jako sedátko do kadibudek, zruční dobrovolníci postavili
terasu.  Lidé  okolo  vznikající  komunity  přivezli  stoleček,  židličky,  police,  koberec,
záchodové prkénko a namalovali  uvnitř  krásnou lišku, která bude dávat dětem po
obědě dobrou noc. Den před kolaudací se u maringotky odehrál zázrak. Na terase
přespalo sedm studentů z Liberce a prý, že jsou na čundru a mají pravidlo, že za
nocleh budou druhý den pracovat a že tedy pomohou.  Hurá, kolaudace na krku a
každá  ruka  dobrá.  Studenti  natírali  střechu,  brousili  lišty,  připravovali  dřevo  na
pískoviště. Kolaudace proběhla posledního srpna a v září začal fungovat lesní klub
pro děti (pondělí – úterý). Od podzimu jsme měli střídavě otevřeno a zavřeno dle
míry  vládních  opatření  a  naší  odvahy.  Na  jaře  2021  se  maringotka  opět  naplno
otevřela. Příležitostně se u maringotky konají ženské kruhy, slavnosti a kulturní akce
pro veřejnost. Od června 2021 bude v maringotce také lesní mateřské centrum a od
září družina naší základní školy. 

Na opravě maringotky a činnosti lesního klubu se podílí desítky dobrovolníků, řada
místních lidí a firem nám přispěla ať materiálně či finančně.
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Akce Mraveniště 2020
28.8. Prezentace na farmářských trzích
1.9. Den otevřených dveří v Mraveništi
19.12. Vánoční slavnost v Mraveništi

Sledujte nás na fb a nic Vám neunikne! https://www.facebook.com/lesnicentrum

SVĚT NA JEVIŠTI
Od roku 2019 běží oblíbený cyklus vzdělávacích, cestopisných i humorných besed
pod naším spolkem. Besedy se konají obvykle dvakrát do měsíce, pokud se tedy
mohou konat.

Besedy Světa na jevišti 2020
15.1. Dušan Mach: Po třech letech na druhé straně fronty
29.1.  Roman  Kyzlink  a  Radim  Jachek:  Mozkologie  a  lexikálně-sémantická
komplementarita
13.2.  Bohuslava Horská: Být člověku člověkem
26.2.  Radek Kašpar: Argentina, hořká země
4.3.  Petr Pazdera Payne: Albert Camus a Čechy
8.3.  Toman Brod: Pamatuj
24.9.  MUDr. Jaroslav Pilný: Pohyb dříve a dnes
14.10.  ONLINE:  Kateřina  Bukáčková:  Vnitřní  dítě  –  cesta  k  svobodě,  tvořivosti  i
uzdravení

Pozvánky na besedy najdete ve zpravodaji Novoměstsko, na výlepních plochách, na
fb a webu.
http://svet.najevisti.info/             https://www.facebook.com/svetnajevisti/

PROJEKTY 2020

Mraveniště – místo pro život a setkávání 
V programu Živá komunita Nadace Via jsme uspěli s naším projektem Mraveniště.
Díky získané finanční pomoci jsme mohli opravit a zčásti vybavit maringotku tak, aby
mohla sloužit pro aktivity lesního komunitního centra a lesního klubu pro děti.

Darujme.cz
Jako  grantisté  Nadace  Via  jsme  zahájili  kampaň  na  Darujme.cz.  Díky  vybraným
penězům  jsme  mohli  holomaringotku  přetvořit  v  inspirativní  prostředí  pro  děti  i
dospělé. 

Veřejná sbírka 
Veřejná sbírka za účelem vzdělávacích a osvětových aktivit, zejména pak na řízení a
financování Základní školy byla zahájena 15.1.2020. Sbírka probíhá prostřednictím
transparentního účtu č. 2401710651/2010 a sbírkových kasiček.
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Komunitní ovocný sad
Zúčastnili  jsme  se  prvního  ročníku  participativního  městského  rozpočtu  a  ve
veřejném  hlasování  jsme  získali  druhé  místo.  Komunitní  sad  se  začne sázet  u
Koupaliště na podzim 2021.
 
New town swing / Novoměstská houpačka aneb tančíme pro ŠKOLU SPOLU
První velký swingový večer s workshopem na podporu nové základní školy se konal
15.2.2020.  Užili  jsme  si  taneční  vystoupení  manželů  Fojtů,  pěvecké  vystoupení
vokálního kvarteta ZEVL a olizovali se nad domácími dobrůtkami v kavárně Školy
Spolu,  která  byla  neplánovaně  v  režimu  zero  waste.  Díky  pomoci  asi  třicítky
dobrovolníků jsme si užili skvělý večer.

A ještě tu máme skoro pravidelný Newsletter 
Rádi Vám jej budeme posílat asi tak jednou měsičně, když nám o sobě dáte vědět na
mail skolajinaknm@seznam.cz nebo na info@skolaspolu.cz.

Spolek Jinak

Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě

Zpracovala: J. Šmídková
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1 x příslušnému fin. orgánu

Spolek Jinak
Monseova 355
Nové Město na Moravě
592 31(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

22756141

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 103

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 103A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 4344
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkemB. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 44 43B. III.

10Jiná aktiva celkemB. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 14644

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 13544

13Jmění celkem 44A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 135A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 11
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 11B. III.
19Jiná pasiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 14644

vzdělávání, kultura

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.04.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


