
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

ATMOSFÉRA, z.s. 

Atmosféra, z.s. vydává za rok 2015 výroční zprávu, 

ve které informuje veřejnost o své činnosti a o naplňování 

svého poslání: 

Připravujeme zážitky pro rozvoj jednotlivců 

a skupin, vytváříme atmosféru k osobnímu růstu 

sebe i ostatních. 

 

 

 



 

 

 

Slovo předsedy 

Vážení čtenáři, 

rok 2015 je za námi a pro Atmosféru znamenal další kroky v postupném rozvoji. Je pravdou, že to nejsou žádné skoky, 

že v některých záležitostech spíše stojíme na místě, ale v jiných máme jasně zaměřený pohled a směřujeme k cíli. 

V tomto roce se nám konečně podařilo plnohodnotně zrealizovat příměstské tábory a je velmi dobrý výhled v  jejich dalším 

rozšiřování. Další oblastí, která zažila velký posun, je informační zázemí, které bylo uspořádáno a sdíleno za pomocí Google 

disku, kde k němu podle svých práv mají přístup všichni členové Atmosféry. Velkým tématem roku 2015 byla změna 

na zapsaný spolek, která proběhla napodruhé až ke konci roku. 

Spolupráci s námi započala ZŠ Sychrov ze Vsetína, naopak byla ukončena spolupráce s Obchodní akademie T. Bati ze Zlína. 

V prvním pololetí 2015 dobíhal již třetí ročník interního vzdělávání v pedagogice zážitku pro budoucí instruktory, aby se 

v druhém pololetí – se začátkem školního roku 2015/1016 – rozběhl hned cyklus čtvrtý. Ačkoli poslední proběhlý seminář 

zaznamenal nízkou účast, vnímám, že je důležité pracovat na náboru nové krve, kterou Atmosféra potřebuje.  

Celý rozmach Atmosféry stojí na práci dobrovolníků – členů, kteří si za svůj čas a energii neúčtují peníze – chtěl bych jim tímto 

moc poděkovat a věřím, že se jejich příklad bude šířit dále a Atmosféra poroste i v roce 2016. 

Předseda Atmosféry, z.s. 
Karel Štefl 



 

 

 

Valná hromada a výkonný výbor  

Jako každý rok, i v roce 2015 se shromáždili členové Atmosféry na valné hromadě, aby hlasovali o tom, co se bude dít a co se 

změní v roce následujícím. 

Termín konání: 20. – 21. 2. 2015 

Místo konání: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 4. středisko Zlín, klubovna ulice Žabárna za Baťovou nemocnicí 

Díky přítomnosti 22 z 29 členů byla valná hromada usnášení schopná. 

Během setkání byli voleni členové do několika orgánů spolku. Do výkonného výboru byli zvoleni Mgr. Karel Štefl, Mgr. Šárka 

Kovaříková a Mgr. Bc. Renata Farná na dvouleté funkční období, Mgr. Bc. Jan Michna a Jan Rejšek na jeden rok.  

Dále se hlasovalo o členech kontrolní komise, do které byli vybráni Ing. Radek Blahuš, Mgr. Iveta Vavrušová a Mgr. Tereza 

Omelková. 

Členy rozhodčí komise se stali Mgr. Jan Drozd, Mgr. Jiří Poslt a Tomáš Coufal. 

Výkonný výbor se scházel pravidelně během roku. Projednával a řešil různé události ve fungování  organizace. 

Mezi úkoly VV bylo například zorganizování příměstských táborů, předkurzovního a pokurzovního setkání nebo no vého cyklu 

vzdělávacích seminářů pro budoucí instruktory, zapojení se do projektu Patron, vyhledávání nových rekreačních středisek 

pro partnerské školy, správa členské základny Atmosféry a přijímání nových členů. 



 

 

Lanové aktivity  

Kontaktní osoba: Kateřina Václavičová 

Tel.: 774 117 463 

Mail: katka.vaclavicova@atmosfera-zs.cz 

 

1. Máj Baťova vila  

Nízké lanové překážky doplněné o bungee running a slack line 

Otevřená akce pro veřejnost 

 

17.5. Zahradní slavnost 

Ostrata 

Oslava dne maminek a celé rodiny 

Nízké lanové překážky pro děti do 7 let 

 

20.6. Vítání léta 

Racková 

5.8. Tábor Eliška 

Fryšták 
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Školní výlety a školy v přírodě  

Kontaktní osoba: Lubomír Kovařík 
Tel.: 739 997 569 

Mail: lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz 

Atmosféra, o.s. zorganizovala v roce 2015 programy pro dvě základní školy na jejich pobytech v přírodě. Programy byly 
zaměřeny na podpoření vztahů mezi dětmi ve třídách, na rozvoj jejich spolupráce a na environmentální témata (třídění odpadu, 

recyklace, zdraví životní styl, ochrana přírody).  

Škola v přírodě pro 3. ZŠ Slovenská ze Zlína 

Pobyt proběhl na rekreačním středisku Revika ve Vizovicích. 

Tým instruktorů se věnoval dětem tři dny. Proběhla také noční hra, kterou si žáci moc užili. 

Škola v přírodě pro dvě třídy ze ZŠ Prostějov 

Pobyt proběhl v rekreačním zařízení Kohútka v Beskydech. 

Tým instruktorů se věnoval třídám po dobu 5 dnů.  

Krásné prostředí a parádní program si obě třídy skvěle užily. 

Školní výlet pro Gymnázium Otrokovice 

Z „tradičních“ školních výletů nám tak zbyl jen projekt Gymnázia Otrokovice, který ve svém obsahu akcentuje mediální výchovu 

jako průřezové téma. Letos jsme realizovali jeden pobyt pro dvě třídy na RS Revika. Kurzu se účastnilo přes 45 studentů, 

kteří si užili cílený program rozvíjející klíčové kompetence.
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Adaptační kurzy  

V roce 2015 nám poprvé příjmy z adaptačních kurzů přesáhly 1 milion korun. Samozřejmě – většina těchto financí byla 

okamžitě využita na ubytování a stravu účastníků, přesto to považujeme za milník a věříme, že navzdory výpadku 

způsobenému zastavením adaptačních kurzů na Obchodní akademii, se nám podaří tento výsledek zopakovat i v roce 2016. 

Kurzů se zúčastnilo celkem 842 studentů, 796 ze středních škol, 26 ze ZŠ Sychrov a 20 ze ZŠ Liptál. Celkem většinou 

tříčlenné lektorské týmy zrealizovaly 34 převážně třídenních kurzů. Instruktoři Atmosféry odpracovali celkem 97 kurzo-dnů, 

na kterých bylo přítomno také 34 třídních učitelů, 4 metodici prevence a 3 ředitelé škol.  

 

celkem  
SŠHS 

Kroměříž 

GJAK 
Uherský 

Brod 
OA Zlín SPŠ Zlín COP Zlín ZŠ Liptál 

SOUŠ 
Vizovice 

ZŠ 
Sychrov 

 středisko 
Hotel 

Rusava 
RS Kopánky RS Revika RS Revika RS Revika RS Revika RS Revika 

H.Chata 
Nivka 

97 kurzo-dnů 12 9 12 24 21 2 15 2 

90 lektorů 8 9 12 24 20 2 13 2 

842 účastníků 66 86 107 233 190 20 114 26 

Ve spojení s adaptačními kurzy jsme řešili 2 pojistné události, které krylo úrazové pojištění ČRDM, jejíž jsme skrze 

Spektrum – Krajskou radu dětí a mládeže Zlínského kraje členy. 



 

 

 

Kurzy pro podporu třídního kolektivu 

Na podzim 2015 se nám podařilo zrealizovat 2 dvoudenní kurzy pro ZŠ Želechovice. Jejich cílem bylo zlepšení vztahů 

v třídním kolektivu. Kurzy letos probíhaly pouze ve škole (školní družina, školní hřiště) s možností v příštím roce rozšířit 

program i mimo školu, anebo zajistit možnost přespání ve škole. Třídní učitelky byly velmi spokojené a značka Atmosféra 

získala na této škole další kredity.  

V roce 2016 by se měla uskutečnit prezentace pro celou sborovnu školy o možnostech spolupráce a pomoci ve výchovném 

působení ze strany našeho spolku. 



 

 

 

Vzdělávání a akreditace  

V roce 2015 se uskutečnil akreditovaný vzdělávací kurz Instruktor zážitkové pedagogiky pro naše nové elévy. 

Proběhly celkem 4 víkendové semináře na téma historie zážitkové pedagogiky, hra, motivace, skupinová dynamika, 

dramaturgie a cílování, cílená zpětná vazba, risk management a pedagogicko - psychologické základy. Účastníci se po splnění 

zkoušky stali instruktory zážitkové pedagogiky. 

V červenci proběhl akreditovaný seminář Instruktor nízkých lanových překážek. Účastnilo se ho celkem 14 účastníků, 

z toho čtyři si licenci jen prodlužovali, 5 našich členů si dělalo licenci novou a 5 účastníků se nám podařilo přilákat zvnějšku. 

Kurz tak měl velký úspěch. 



 

 

 

Hospodaření v roce 2015 

Celkové příjmy Atmosféry v roce 2015 dosáhly 1.385 tis. Atmosféra hospodařila s přebytkovým rozpočtem, přičemž finance 

budou využity pro další rozvoj spolku. Více o konkrétních částkách je k nalezení v účetní uzávěrce spolku. 

Příjmy za rok 2015 

Příjmy celkem 1 385 389 Kč 

Tržby za pořádání adaptačních kurzů 959 178 Kč 

Tržby za pořádání školních výletů 215 570 Kč 

Tržby za pořádání lanových programů 9 300 Kč 

Tržby za pořádání lukostřeleckých programů 4 600 Kč 

Tržby za pořádání interních akcí 18 850 Kč 

Tržby za pořádání ostatních akcí 155 041 Kč 

Členské příspěvky 4 350 Kč 

Dary 5 000 Kč 

Ostatní příjmy 13 500 Kč 
 

Největší oblastí, která plní rozpočet Atmosféry jsou jako vždy Adaptační kurzy. Jejích podíl na celkových prostředcích Atmosféry 

oproti loňskému roku ještě vzrostl. Školní výlety a školy v přírodě jsou již stálicí v repertoáru našich kurzů, přesto jich letos 

nebylo tolik, na kolik jsme zvyklí. S ukončením grantového projektu „Vím, co chci a vím, jak na to“ jsme přišli o  významné 

příjmy z ostatních kurzů. Částečně je nahradily příjmy z „ostatních akcí“, do kterých jsme započítali především Otrokovické 

Experimentárium.  



 

 

 

Výdaje za rok 2015 

Celkové výdaje v roce 2015 činily 1.239 tis. Největším výdajem jsou strava a ubytování účastníků našich kurzů.  

V roce 2015 jsme na valné hromadě změnili interní pravidla pro nakládání s přebytky z činnosti sdružení. Součástí těchto 

pravidel je využití přebytků na podporu rozvoje členů (supervize na kurzech, mentorování pro začínající šéfinstruktory) a 

vytváření průběžné rezervy pro nenadálé výdaje. 

 

Výdaje celkem 1 239 319 Kč 

Ubytování a strava účastníků 769 025 Kč 

Ostatní služby  211 245 Kč 

Nákup materiálu 39 449 Kč 

Osobní náklady 212 696 Kč 

Ostatní výdaje 6 904 Kč 

 



 

 

 

Závěrečné slovo 

Atmosféra v roce 2015 zrealizovala rekordní počet kurzů pro zatím největší počet účastníků. Rád bych zde však zdůraznil, 

že cestou atmosféry není jen zvyšování počtu účastníků a počtu kurzů, ale i zvyšování kvality, kvalifikace a odbornosti 

instruktorů, zlepšování procesů a předávání informací v organizaci i komunikace naší práce navenek. Věřím, že tak jako se nám 

daří v oblasti první, budeme v roce 2016 úspěšně pracovat na rozvoji i v oblasti druhé. 

Předseda Atmosféry, z.s. 

Karel Štefl 



 

 

 

 

ATMOSFÉRA, z.s., Vlnitá 18, 763 14 Zlín – Velíková, tel: 774 699 567 
e-mail: info@atmosfera-zs.cz, web: www.atmosfera-zs.cz 


