výroční
zpráva
PŠL 2015

úvodní
slovo
Svíce sebe sama stravuje,
ale druhým svítí.
architekt, stavitel a mecenáš Josef Hlávka,
zakladatel České akademie pro vědu, slovesnost a umění

Máme za sebou úspěšný ročník 2015.
Dovolte mi, abych jeden významný moment z tohoto roku zvýraznil nad jiné.
Dostalo se nám neobvyklého ocenění. Nadace Pangea naší organizaci udělila
cenu Za úsilí o nápravu věcí lidských.
Cenu jsme obdrželi (cit.)
„.... za dlouholetou úspěšnou práci s mládeží a zejména za objevování
moderních metod, jimiž (naše organizace) inspiruje mladé lidi
k sebeuvědomění vlastních kvalit, k dobrovolné práci
a k angažovanému občanství...“
Je to pro nás velká čest a současně velký závazek. Chápu to jako určitou
podporu z povzdálí, jakýsi signál od starších a zkušenějších.
Říkají nám, že naše práce má hlubší dopad, než jsme si občas schopni připustit.
Že naše kurzy opravdu probouzejí v účastnících aktivitu, víru v sebe, důvěru
v lidi kolem a chuť se do něčeho pustit. Do něčeho, co má smysl.
Říkají nám, že další významnou hodnotou pro českou společnost je práce naší
organizace v její dlouhodobosti. Skutečně rád slyším ocenění faktu, že už po
čtyři desetiletí naše - počtem členů nevelká - organizace tvoří a organizuje
kurzy nabité silným emočním nábojem, kreativitou a podivuhodnou směsicí
idealismu s poselstvím humanity.
A v neposlední řadě se nám dostává připomenutí o tom, jak významným je
vedení mladých lidí k angažovanému občanství. Připomenutí toho, že úsilí
o svobodnou a demokratickou společnost není nikdy definitivně uzavřeno.
A také, že každá nastupující generace si musí znovu ujasnit a obhájit,
v jaké zemi chce žít.
Mám za to, že právě angažovaného občanství začíná být
v české společnosti skutečně zapotřebí.

Milan Hanuš
předseda Správní rady PŠL

Posláním Prázdninové školy Lipnice je
náročnými výzvami motivovat a mobilizovat
v člověku odvahu a tvořivost, které jsou
nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností.
Podporujeme takovou zkušenost, která vede
k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí
a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu,
druhým lidem a světu.
Poslání naplňujeme realizací našich kurzů,
kultivací metody a jejím šířením.

autorské
kurzy
Autorské kurzy jsou naše „srdeční záležitost“. Jsou
tepajícím srdcem Prázdninovky a jejich tvůrci do
nich vkládají svá srdce, aby zasáhli srdce jiných.
Někdy je těžké vysvětlit, co vlastně děláme.
Autorské kurzy? Slovo kurz vyvolá představu
vzdělávání, přednášejícího a sedících posluchačů
se zápisníky. A autorský se váže spíše k umění,
autora má kniha, píseň nebo obraz, ale kurz?
Na autorských kurzech se ale opravdu potkává
vzdělání ve významu původního slova educare
znamenajícího „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“,
tj. osobnostní rozvoj a rozšiřování horizontů,
s krásným uměním vznikajícím díky tvořivosti,
originalitě, nevšednosti a osobnímu vkladu autorů.
Na začátku je myšlenka, téma, představa
dokonalého okamžiku, pro kterou se tvůrčí
tým kurzu nadchne, a pak se ji téměř celý rok
snaží přetavit do „představení“ sestávajícího
z navazujících programů a her, aby dali účastníkům
zažít, poznat a pochopit něco o nich samých,
o světě. Když se to podaří, je to dobrodružství,
které zůstane ve všech zúčastněných srdcích.

OTOB	

23. – 26. 4. 2015

Jedinečný závod trojic jarní krajinou. Kombinace strategie,
nasazení, týmového ducha. 3 dny a 3 noci. Překonání. Radost.
Dobrodružství.
šéf: Karel Vašta > tým: Karel Chodil, Jana Urbanová, Hana
Veškrnová, Martina Kořínková, Matěj Cipra, Radka Zounková,
Matěj Klusáček, Zbyšek Podhrázský > Počet účastníků: 81

Napni plachty
26. – 28. 6. 2015
plavba 23. – 29. 8. 2015; 23. – 25. 10. 2015
Kurz, jehož hlavní část se odehrává při plavbě na historické
plachetnici v nizozemských mořích. Obsahuje dobrodružství,
zábavu, práci se sebou i hlubinu moře. Projdi po dně a dotkni
se hvězd.
šéf: Miroslav Žák > tým: Jakub Šneidr, Adéla Dvořáčková,
Zuzana Hájková > Počet účastníků: 24

Plž	

4. – 11. 7. 2015

Kurz Plž je dobrodružství pro rodiny s dětmi ve věku 3 – 6 let.
Nabízí společný čas a zároveň inspiraci, jak vychovávat pomocí
příběhů.
šéf: Petr Válek > tým: Markéta Štreitová, Jakub Šneidr, Jana
Bouberlová, Julie Šneidrová, Martin Novák, Lukáš Musil >
Počet účastníků: 29

Okamžik

1. – 11. 7. 2015

Kurz inspiruje pro život v přítomném okamžiku, soustředit se na
jednu věc a věnovat jí plnou pozornost.
šéf: Lenka Ondráčková > tým: Šárka Křepelková, Klára
Šindelková, Josef Hruška, Matěj Cipra, Tomáš Hawel, Anna
Wolgemuthová, Vojtěch Benda > Počet účastníků: 23

Vítr ve vlasech

8. – 18. 7. 2015

Kurz s tématem svobody. O možnosti a nutnosti rozhodnout se
a odpovědnosti, které vytvářejí vlastní životní cestu.
šéf: Miroslav Londýn > tým: Kateřina Fafílková, Ivo Nečesánek,
Lucie Bártová, Lukáš Krump, Štěpánka Peychlová, Zuzana
Hájková > Počet účastníků: 24

Equilibrium	

autorské
kurzy

19. – 29. 7. 2015

Equilibrium je kurz o rovnováze v sobě i ve světě kolem.
O extrémech, protikladech a balancování mezi nimi.
šéf: Michaela Blahutová >
tým: Richard Lukáš, Veronika Králová, Lenka Ondráčková, Jiří
Šofka, Simona Trávníčková, Richard Kokeš, Robert Osman >
Počet účastníků: 24

Vlastní cestou

20. – 31. 7. 2015

Hledání opravdovosti skrze tělo a pohyb.
šéf: Andrea Kosařová >
tým: Zdenka Moosová, Šimon Grimmich, Martin Novák, Anežka
Všianská, Matyáš Grimmich, Markéta Kaizlerová >
Počet účastníků: 22

Vyhlídky

1. – 9. 8. 2015

Vyhlídky jsou kurz pro opravdu dospělé, kteří už mají kus cesty
za sebou a chtějí se podívat, kam mohou pokračovat dál. Týden
pro zastavení a hledání, jak naložit se svým bohatstvím.
šéf: Zuzana Kročáková > tým: Ludmila Houdková, Lukáš
Mikšíček, Zdeněk Jodas, Jana Pírková, Ondřej Suchý > Počet
účastníků: 22

WifiCS restart

10. – 19. 7. 2015
18. – 20. 9. 2015

Česko-slovenský zážitkový kurz pro mladé o tom,
kým jsi a kým chceš být, i o tom, v jaké společnosti
chceš žít.
šéf: Tomáš Pešek >
tým: Adéla Dvořáčková, Andrea Sihelská, Vojtěch Palát,
Anežka Dvořáková, Ľubka Véberová, Ján Smolka >
Počet účastníků: 23

Celkem bylo na autorských kurzech 253 účastníků.

Pouť

8. – 23. 8. 2015

16 mužů přecházejících rodnou zem, od severu k jihu, od
hranice k hranici. Společná setkávání a sdílení. Střídmost.
Jednoduchost. Pravidelnost. Cesta.
šéf: Jan Kolář > Tým: Jan Siegel, Michal Sankot, Jiří Glaser >
Počet účastníků: 9

Quo Vadis?
sněm	

28. 8. – 6. 9. 2015
4. – 6. 12. 2015

Kurz pro muže s pernými dny, které mají 24 hodin. Setkáš se
s tradicí a muži, kteří už mají věk i zkušenosti. Sáhneš si na
staré řemeslo i moderní myšlenky.
šéf: Vladimír Halada > tým: Pavel Kučera, Josef Šebesta,
Richard Machan > Počet účastníků: 25

aplikace metody

zakázkové
kurzy

V roce 2015 můžeme rozdělit zakázkové kurzy na již tradiční „šíření metody“, tedy
předávání základů zážitkové pedagogiky budoucím učitelům, animátorům, pracovníkům
s mládeží apod. Dále potom na kurzy vzniklé z původních autorských kurzů, DejaVu na
vlnách, Kairos, a pak na kurzy pro specifické uzavřené skupiny.
Realizovali jsme dva kurzy pro studenty pedagogiky a sociální patologie Slezské
univerzity v Opavě, jejichž cílem bylo seznámit účastníky se základy zážitkové
pedagogiky a představit jim dramaturgii adaptačních kurzů. Připravili jsme také kurz
pro Ekodomov určený budoucím lektorům volnočasového kroužku Malý průzkumník,
kde jsme se zaměřili na představení zážitkové pedagogiky a lektorských dovedností.
Kurz Kairos (pro věkovou skupinu 53+) je (neplánovaně) specifický v tom, že se na
něj přihlašuje stejná skupina účastníků doplňovaná nováčky. Pro dva letošní kurzy byl
tedy vytvořen pokaždé jiný program. V prvním se instruktoři snažili projít s účastníky

Prázdninová škola Lipnice připravuje na základě poptávky škol,
nadací i neziskových organizací jedinečné rozvojové kurzy. Vycházejí
ze specifické zakázky a metod PŠL, které následně naplňují
společnou cestu představ zadavatele i poslání organizace. Lektorský
tým složený z členů PŠL přistupuje ke každému kurzu jako k výzvě,
v níž vytváří programový produkt směřující k pozitivní změně
skupiny i jednotlivce. Přináší tak pro zadavatele nové principy
a metody uplatnitelné v praxi osobnostního rozvoje a sociálního
učení. I v tomto roce se nám dařilo navazovat na dlouhodobou
spolupráci se zadavatelskými organizacemi a získávat zakázky nové.
jejich dosavadní životní příběhy, částečně je reflektovat a nalézt v nich inspiraci pro
vyprávění jejich blízkým. V druhém byli účastníci postaveni před výzvu zažívat své
obvyklé situace jinak a přivézt si inspiraci do svých životů.
Kurz DejaVu na vlnách (kurz na plachetnici pro věkovou skupinu 55+) je zajímavý
tím, že do programových plánů promlouvají specifické podmínky spojené s pobytem
na lodi. A tým i účastníci se musejí přizpůsobovat rytmu počasí, nedostatku prostoru,
vlnám, kapitánovi, přílivu a odlivu i síle proudů. Program byl zaměřený především na
seznámení s ostatními a prožívání dobrodružství v každém věku.
Dalšími kurzy pro specifické cílové skupiny byly letos např. Nadáči to roztáčí určený
talentovaným dětem, kurz pro sociální pracovnice Denního stacionáře Vyšší Hrádek,
pokračující kurzy pro dětské domovy Vzhůru do života nebo kurzy pro zaměstnance
a mentory organizace Romea.

V roce 2015 jsme realizovali 15 zakázkových kurzů pro 253 účastníků v celkové délce 51 dnů.
Termín
Vzhůru do života I – zima
Vzhůru do života II – zima
Mokoša
Kairos II	
Vzhůru do života afterwards – zima
Romea
Nadáči to roztáčí
Ekodomov
Vzhůru do života I – podzim
DejaVu na vlnách
Kohezivní kurzy Slezská un. v Opavě
Kairos III	
Vzhůru do života II – podzim
Denního stac. Vyššího Hrádku, p.s.s.
Vzhůru do života afterwards

Šéf	Tým	Účast.

9. – 11.1.
Jan Kolář	Richard Lukáš, Anežka Dvořáková, Jana Bouberlová, Dominika Mrázková, Zbyněk Riedl
6. – 8.2.
Jan Kolář	Helena Šaldová, Zbyněk Riedl, Dominika Mrázková
14. – 19.4.
Petra Drahanská	Simona Trávníčková, Martina Kučerová, Hana Štěpánová, Hana Burianová, Vlasta Jančová, Kristýna Maková
16. – 19.4.
Michal Dvořák	Helena Šaldová, Lukáš Šilc
17. – 18.4.	Richard Lukáš
Jana Bouberlová, Dominika Mrázková
30. – 31.5.	Helena Šaldová	Karel Chodil
6. – 9.8.
Jan Labohý
Michal Dvořák, Radka Zounková, Dominika Mrázková
21. – 22.8.	Helena Šaldová	Karel Chodil, Martina Kořínková
25. – 28.9.
Jan Kolář	Richard Lukáš, Anežka Dvořáková, Klára Šindelková, Jan Siegel
29.8. – 4.9.
Miroslav Žák
Jakub Šneidr, Zuzana Hájková, Adéla Dvořáčková
19. – 22.10.
Zbyněk Riedl
Jakub Šneidr
22. – 25.10.
Michal Dvořák	Helena Šaldová, Lukáš Šilc
23. – 25.10.
Jan Kolář	Richard Lukáš, Anežka Dvořáková, Klára Šindelková, Jan Siegel
2. – 3.11.	Karel Chodil
11. – 12.12.	Richard Lukáš	Anežka Dvořáková

			

Celkem

14
14
24
20
14
15
25
23
13
23
20
14
13
8
13

253 účastníků

aplikace metody

zakázkové
kurzy

SPOLUPRÁCE
S NADACÍ O2
SmartUp
V září 2014 se uskutečnil poslední z kurzů Think Big, projektu Nadace Telefónica,
jehož byla PŠL hlavním vzdělávacím partnerem. Na jaře letošního roku vyhlásila
Nadace O2 výběrové řízení pro nový program SmartUp, které jsme v konkurenci 14
dalších organizací vyhráli.
SmartUp pomáhá na svět zajímavým a originálním nápadům mladých lidí ve věku
15 – 26 let, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Program poskytuje
mladým lidem finanční podporu, telekomunikační vybavení, vzdělání potřebné pro
realizaci jejich projektů a mentora z řad zaměstnanců O2.
PŠL je partnerem pro vzdělávání v programu SmartUp. Ve spolupráci s Nadací O2
organizujeme a vytváříme náplň jedno- a vícedenních vzdělávací kurzy, v nichž
zážitkovou metodou posilujeme znalosti a dovednosti účastníků v oblasti týmové,
práce, leadershipu, komunikace a vyjednávání, propagace apod., tedy oblastech, které
jim pomohou projekt úspěšně dokončit.

Ambassadoři
Je to koncept „celoročního vzdělávání“ pro mladé lidi, kteří prošli programem
Think Big a stali se Ambassadory. Jejich úkolem je pomáhat Nadaci O2 s propagací
programu SmartUp, mentorovat nové projekty SmartUp, přinášet inspiraci a nové
podněty a pracovat dál na svém rozvoji. Hlavním cílem vzdělávání Ambassadorů byla
individuální podpora v oblasti vedení lidí a projektů.
Nadace O2	Termín

Šéf	Tým	Účast.

SmartUp Ambasadoři – 1. setkání 17. – 18. 4.	Karel Štefl
SmartUp Ambasadoři – 2. setkání 16. 5.	Karel Štefl
SmartUp Ambasadoři – 3. setkání 27. 6.	Karel Štefl
SmartUp Ambasadoři – 4. setkání 5. 9.	Karel Štefl		
SmartUp
11. – 13. 9.	Helena Macků
Michal Dvořák, Lukáš Šilc, Josef Hruška, Zuzana Kročáková, Julie Šneidrová, Šárka Křepelková,
			Kamil Coufal, Jan Labohý, Tatiana Čabáková, Jana Haková
SmartUp Ambasadoři – 5. setkání 17. 10.	Karel Štefl
SmartUp Ambasadoři – 6. setkání 21. – 22. 11.	Karel Štefl
SmartUp
11. – 12. 12.	Helena Macků
Michal Dvořák, Lukáš Šilc, Josef Hruška, Zuzana Kročáková, Julie Šneidrová, Šárka Křepelková,
			Kamil Coufal, Jan Labohý, Tatiana Čabáková, Zuzana Andresová

Celkem

10
8
9
6
105
7
9
105

259 účastníků

aplikace metody

metodické
kurzy

Součástí poslání Prázdninové školy Lipnice je rozvíjet a šířit metodu zážitkové pedagogiky a směřovat PŠL k pozici
respektovaného metodického centra zážitkového vzdělávání. Dvakrát ročně proto realizujeme certifikovaný výcvik
metody zážitkové pedagogiky. Výcvik cílí na zvýšení profesní výbavy lektorů, učitelů, vedoucích volnočasových aktivit,
koučů, trenérů apod.
Skládá se z pěti víkendových kurzů, z nichž každý je samostatně akreditovaný MŠMT v systému DVPP.
Kurzy představují v kostce celou metodu zážitkové pedagogiky, naučí účastníky pracovat se hrou jako prostředkem,
zpracovat prožitky ze hry a využít je k učení, pracovat se skupinou a její dynamikou, účinně sestavovat program,
pracovat s psychickou zátěží a mnoho dalších věcí tak, aby účastník na konci výcviku uměl účelně používat metodu
zážitkové pedagogiky ve své práci.
Nabídka OMK byla v roce 2015 rozšířena o samostatné neakreditované kurzy:
• Herní

víkend (ochutnávková sehrávka her a programů v prázdninovkové atmosféře)
• Lidé, týmy, projekty (uplatnění zážitkové pedagogiky při výuce měkkých dovedností)
• Rituál v zážitkové pedagogice (využití specifického programového prostředku)

Na O tevřených m etodických k urzech v roce 2015 pracovali:
Název kurzu	Termín
Zážitková pedagogika v praxi I	
Hra I	
Review I	
Dramaturgie zážitkové pedagogiky I	
Řízení psychického rizika I	
Zážitková pedagogika v praxi II	
Hra II	
Dramaturgie zážitkové pedagogiky II	
Review II	
Řízení psychického rizika II	
Herní víkend/jaro
Herní víkend/podzim
Lidé, týmy, projekty
Rituál v zážitkové pedagogice

Šéf	Tým	Účast.

23. – 25. 1.
Petra Drahanská
13. – 15. 2.
Michal Dvořák
20. – 22. 3.
Josef Šebesta
6 – 8. 3.
Jana Haková
10. – 12. 4.
Jana Haková
18. – 20. 9.
Petra Drahanská
16. – 18. 10.
Michal Dvořák
6. – 8. 11.
Jana Haková
20. – 22. 11.
Josef Šebesta
11. – 13. 12.
Jana Haková
1. – 3. 5.	Simona Trávníčková
6. – 8. 11.	Simona Trávníčková
23. – 25. 10.
Petra Drahanská
5. – 6. 12.
Petra Drahanská

16
17
18
17
14
16
16
16
16
16
21
18
6
6

Zuzana Andresová
Jana Špinarová Dusbábková
Petr Válek
Zuzana Andresová
Jana Špinarová Dusbábková
Petr Válek

Celkem

213

Mezinárodní konference o předškolním vzdělávání Školky zážitkem zakončila v červnu
2015 úspěšný projekt Školky přes hranice. Ten podpořil pedagogické vize účastníků,
vzdělával předškolní pedagogy prostřednictvím zážitkové pedagogiky, vytvořil
a předal novou metodiku, nabídl novou zkušenost prostřednictvím individuální stáže
ve finských školkách. Projekt financovaly ESF v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost MŠMT. Celková doba realizace: květen 2014 – červen 2015
Rozpočet: 4

342 866,45 CZK

Účastníky projektu byli zaměstnanci předškolních zařízení z celé ČR s výjimkou města
Prahy. Celkem 69 účastníků rozdělených do čtyř skupin absolvovalo čtyři navazující
aktivity projektu (zážitkový víkend, vzdělávací bloky, stáž a konferenci).
Školky přes hranice	Termín

aplikace metody

metodické
kurzy

Školky
pRes
hranice
ŠKOLKY PŘES HRANICE

Během projektu se podařilo:
• Realizovat celkem 20 metodických kurzů v Brně a v Praze, čtyři týdenní stáže ve
Finsku a mezinárodní konferenci o předškolním vzdělávání Školky zážitkem.
• Vydat metodickou publikaci o zážitkové pedagogice pro předškolní vzdělávání.
• Vytvořit originální programy pro předškolní vzdělávání, a ty přenést skrze účastníky
do předškolních zařízení v celé ČR.
• Pomoci učitelům rozvíjet jejich vlastní nápady a přetvářet je do originálních programů
na principech zážitkové pedagogiky.
• Propojit, vzdělat a inspirovat 69 pedagogů z předškolních zařízení.

Šéf	Tým	Účast.

Podpora mentoringu/ červená
9. – 11. 1.
Zuzana Kročáková	Karel Štefl, Jakub Šneidr, Josef Regner, Kristýna Anna Skutková
Podpora mentoringu/ žlutá
16. – 18. 1.
Jakub Šneidr	Karel Štefl, Daniel Svoboda, Martina Holcová, Anežka Dvořáková
Konstruktivistické učení zážitkem/ červená
30. 1 – 1. 2.
Zuzana Kročáková
Josef Regner
Konstruktivistické učení zážitkem/ žlutá
30. 1. – 1. 2.	Karel Štefl
Jakub Šneidr
Aktivizující prožitkové programy/ červená
13. – 15. 2.
Jakub Šneidr	Karel Štefl
Aktivizující prožitkové programy/ žlutá
13. – 15. 2.
Daniel Svoboda
Martina Holcová
Reflexe a formativní hodnocení/ červená
6. – 8. 3.	Karel Štefl
Zuzana Kročáková
Reflexe a formativní hodnocení/ žlutá
6. – 8. 3.
Jakub Šneidr
Martina Holcová
Ped. konc. konstruktivistického učení/ zelená
23. – 25. 1.	Aleš Jaroš	Helena Šaldová
Ped. konc. konstruktivist. učení/ červená
27. – 29. 3.
Josef Regner
Zuzana Kročáková
Ped. konc. konstruktivistického učení/ žlutá
27. – 29. 3.	Karel Štefl
Jakub Šneidr
Praktické uplatnění/ zelená
20. – 22. 2.	Renata Trčková
Daniel Svoboda
Praktické uplatnění/ červená
17. – 19. 4.	Karel Štefl
Jakub Šneidr
Praktické uplatnění/ žlutá
17. – 19. 4.
Martina Holcová
Daniel Svoboda
Stáž ve Finsku/ modrá
17. – 25. 1.	Kristýna A.Skutková	Barbora Danielová
Stáž ve Finsku/ zelená
21.– 29. 3.	Kristýna A.Skutková	Barbora Danielová
Stáž ve Finsku/ červená
2. – 10. 5.	Karel Štefl	Barbora Danielová
Stáž ve Finsku/ žlutá
9. – 17. 5.
Jakub Šneidr	Barbora Danielová
Konference Školky zážitkem
4. 6.	Helena Macků	Kristýna A. Skutková, Barbora Danielová, Lukáš Šilc, Zdenka Holubcová,
			
Zdenka Moosová, Nikola Frollová, Zuzana Hájková

20
18
20
18
20
18
20
18
15
20
18
15
20
18
14
14
20
18
180
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život organizace
Prázdninová škola Lipnice je občanským sdružením členů – dobrovolníků,
kteří sami sebe označují jako instruktorský sbor. Tito lidé jsou zdrojem nových
nápadů a myšlenek a zároveň těmi, kteří je uskutečňují. Charakteristickým rysem
instruktorského sboru je vysoká rozmanitost profesí a zájmů, která společně
s angažovaností vytváří kvalitu a potenciál organizace. Instruktorský sbor tvoří
pedagogové, psychologové, ekonomové, právníci, podnikatelé, lékaři, publicisté,
výtvarníci, architekti i studenti vysokých škol. Ti všichni se činnosti v PŠL věnují
dobrovolně ve svém volném čase. Pokud je potřeba se věnovat odborné činnosti
a kurzům i mimo rámec volného času, je práce lektorů a instruktorů placená. Většina
placených profesionálů je součástí dobrovolnické základny instruktorského sboru.

lidé v PŠL
V roce 2015 tvořilo instruktorský sbor PŠL:
94 instruktorů
22 prvoelévů
61 elévů
18 členů
6 čestných členů

Struktura organizace k 31. 12. 2015
Nejvyšším orgánem organizace je Valná hromada, která se skládá
z registrovaných instruktorů, schází se jednou ročně a volí své zástupce do
Správní rady. Správní rada je řídící a kontrolní orgán, který určuje
strategii organizace, podporuje a kontroluje činnost organizace skrze jejího
ředitele.

Poděkování
Velké poděkování patřím všem dobrovolníkům, elévům, instruktorům a lektorům, kteří
se podíleli na přípravě prázdninovkových kurzů, interních akcí a dalších našich aktivit.
Velké díky patří práci členů správní rady, revizní komise, metodického uskupení a také
kolegům v kanceláři, kteří i přes svou velkou vytíženost znovu dokázali kvalitně
zajistit běh celé organizace a poskytnout nadstandardní servis všem kurzům.
Vysoká náročnost je v Prázdninovce již tradicí. Jsme nároční na kvalitu našich kurzů
i jejich přesah. Jsme nároční ke druhým, ale také k sobě. To z nás dělá organizaci,
na kterou jsme hrdí. Při vší náročnosti je ovšem neméně důležité nezapomínat na
respekt, úctu a lidský přístup. To z nás dělá organizaci, kterou nosíme v srdci!
Helena Macků
Výkonná ředitelka

Office
Helena Macků, výkonná ředitelka
Zdeňka Holubcová, office manažerka
Matěj Cipra, externí skladník
Petra Drahanská, externí manažerka OMK

Správní rada
Michaela Picková, Michaela Blahutová, Milan Hanuš, Simona Trávníčková,
Michal Sankot, Karel Vašta, Jan Kolář

Revizní komise
Pavel Volejníček, Pavel Paták, Jana Bouberlová

život organizace

interní
akce
Smyslem interních akcí je setkávání se a vzájemná
výměna zkušeností, inspirace, vzdělávání.

T r a d i čn í a k c e

IK 2015 – Instruktorský kurz je metodickým kurzem, jehož cílem je završit
vzdělávání elévů a ověřit jejich schopnosti stát se instruktory PŠL.
Prvosen – vstupní zážitkový a vzdělávací kurz pro nové elévy a členy PŠL
K+ – metodické ohlédnutí za uskutečněnými kurzy
SIS – Soustředění instruktorského sboru, které je valnou hromadou PŠL a zároveň
výročním setkáním s vyhodnocením uplynulé sezóny a plánováním následující.

N ov i n k y

Psychoseminář – seminář o psychické zátěži na kurzech a práci s ní.
Drobničky – Inspirativní herní seminář krátkých a na přípravu nenáročných her.
Trénink prezentačních dovedností
	Termín
IK 2015

Drobničky
Psychoseminář
Prezentační dovednosti
Prvosen
K+
SIS	

Šéf	Tým	Účast.

7. 11. 2014
Milan Hanuš
Miroslav Hanuš, Daniel Drahanský, Jana Haková, Zdeněk Beneš, Aleš Pokorný, Adéla Dvořáčková,
19
16. 1. 2015		
Jan Holeyšovský, Radek Hanuš, Zuzana Andresová
5. – 8. 2. 2015 a 14. – 23. 8. 2015			
4. 3.	Simona Trávníčková
14
26. – 28. 3.
Petr Válek/Jan Polák
Jana Haková, Martin Ondrejkovič
18
16. 4.	Aleš Pokorný
10
26. – 28. 9.
Nikola Frollová	Boris Janča, Daniel Svoboda, Dominika Mrázková, Helena Šaldová, Zuzana Poláková
22
16. – 18. 10.
Martin Javůrek	Veronika Beranová, Irena Lištiaková, Markéta Štreitová, Štěpánka Černá
76
27. – 29. 11.
Jana Pírková
Monika Kadaňková, Martina Kořínková, Helena Macků, Anežka Dvořáková, Jana Urbanová, Ondřej Suchý, Jan Siegel
120
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život organizace

Lipnický
stipendijní
fond
Fond vznikl v roce 1995. Zakladateli LSF jsou Petr Hořejš, Radek Bajgar, Allan Gintel,
Jiří Gregor, Ota Holec, Ludmila Karlachová, Petr Kříž, Antonín Rosický a Jiří Walder.
Stálými přispěvateli jsou také bývalí účastníci kurzů PŠL.
Posláním fondu je umožnit absolvování kurzů lidem, jejichž sociální situace by jim
účast na kurzu jinak znemožnila. Příspěvek je jednotlivým žadatelům poskytován
na základě žádosti a má formu stipendia, nebo půjčky. O přidělení a výši prostředků
rozhodují každoročně – obvykle do konce května – správci fondu.

Aktuálními správkyněmi fondu jsou:
Olga Petrová, Jarmila Ledvinová a Dana Holendová.
V roce 2015 bylo přijatých 16 žádostí, z toho bylo vybráno 12, které byly podpořeny.
Na stipendia bylo v roce 2015 uděleno celkem 47 850 Kč. Tato částka byla rozdělena
na dva příspěvky pro konkrétní projekty Apalucha (12 950 Kč) a WifiCS (15 000 Kč)
a 19 900 Kč na stipendia jednotlivým účastníkům..
Výroční zasedání LSF (setkání patronů, správců a hostů): každoročně obvykle o třetí
nebo čtvrté březnové středě v podvečerní a večerní čas (upřesňováno pozvánkou).

Kontakty:
mobil: 608 277 907
e-mail: reditel@psl.cz

Bankovní spojení: Fio banka. Číslo účtu LSF je: 2700093876 / 2010

život organizace

česká
cesta

V roce 2015 uběhlo již 23 let od založení dceřiné společnosti Outward Bound – Česká
cesta, jejímž cílem je šířit efektivní způsob rozvoje osobnosti a týmové spolupráce
mezi komerčními subjekty. Česká cesta patří k nejstabilnějším vzdělávacím
společnostem na trhu, u jehož vzniku v roce 1993 stála. Její portfolio služeb se
neustále rozvíjí na základě nových a nových požadavků spokojených klientů. Stále
však platí, že klíčovým „výrobním prostředkem“ jsou zážitky a zážitková pedagogika.
Svými zisky se podílí na financování provozu Prázdninové školy Lipnice. Symbiotický
s Českou cestou funguje především na základě sdílení lidského kapitálu a knowhow z podnikání v oblasti dalšího vzdělávání mládeže a dospělých v neziskovém,
soukromém i veřejném sektoru.
V loňském roce realizovala Česká cesta rozsáhlou reorganizaci vnitřního uspořádání,
které umožnilo výrazný nárůst realizovaných zakázek již v roce 2014 s dalším
očekávaným růstem v příštích letech. Více než 320 realizovaných akcí a 10000
účastníků je rekordním výsledkem v celé historii. Základním kamenem tohoto úspěchu
je trvalá kvalita dodávaných služeb, netradiční a velmi efektivní přístup (založený i na
zkušenostech se zážitkovou pedagogikou v PŠL), smysl pro detail odvaha vrhat se
i do málo strukturovaných požadavků a zadání ze strany klientů. Nově tak Česká cesta
profiluje své služby ve třech základních produktových řadách.
Vzdělávání a rozvoj – posilování manažerských, komunikačních a prodejních
dovedností, rozvoj v oblasti sebeřízení a work-life balance.
Synergie týmu – programy na podporu a rozvoj efektivní týmové spolupráce, např.
s prvky týmové improvizace.
Firemní akce – konference, setkání se zákazníky, sportovní dny, dny otevřených dveří,
vánoční večírky a další podobné akce až pro 2000 osob.
V rámci jednotlivých produktových řad vznikly specializované produktové týmy, jejichž
cílem je rozvoj a inovace produktů a rozvoj odborníků a realizátorů kurzů a akcí.

rozvaha

finance

AKTIVA

výkaz zisku a ztráty
Název položky
A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
4. Prodané zboží
Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Tvorba opravných položek

II.

III.

IV.
V.
VI.

Náklady celkem
B.	Výnosy
I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodané zboží
II. Změna stavu zásob výrobků
IV. Ostatní výnosy celkem
14. Platby za odepsané pohledávky
		15. Úroky
		16. Kurzové zisky
		17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace

Výnosy celkem
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním
D.	Výsledek hospodaření po zdanění

Činnost hlavní
733
722
11
5 473
3
77
118
5 275
1 669
1 426
243
33
72
400

8 380
3 775
3 733
41
-2
79
1
2
1
44
31
281
281
631
511
120
3 129
3 129

7 893
-487
-487

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účet. období.

A. Dlouhodobý majetek celkem

48

48

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

48
48

48
48

B. Krátkodobý majetek celkem

8 903

7 543

II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období

37
0
37
0
0
8864
55
8 809
2
2
0

306
16
0
690
-400
6 788
27
6 761
425
3
422

AKTIVA CELKEM

8 951

7 591

pasIVA

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účet. období.

A. Vlastní zdroje celkem

7 575

7 131

I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

803
209
594
6 772
x
94
6 678

846
209
637
6 285
-487
x
6 772

B. Cizí zdroje celkem

1 376

460

III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
3 Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veř. zdrav. pojištění
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období

440
75
0
36
99
37
12
32
79
70
936
0
936

301
107
16
13
60
18
7
24
25
31
159
55
104

PASIVA CELKEM

8 951

7 591

Účetní uzávěrka ke dni 31. prosince 2015 • Účetní uzávěrka v plném rozsahu je k dispozici na www.psl.cz • Částky jsou uvedeny v tisících.

summary
Vacation School Lipnice – Qualified in experience
The mission of Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate people through various
challenges and mobilize their courage and creativity that is necessary for active
acquiring of experiences, which is provided and fulfilled by courses and various
projects. Since 1993 VSL is a respected member of the global organisation Outward
Bound International.

Methodological Courses
To develop and spread the method of experiential learning is a part of our mission.
one of the ways to achieve this is by organizing methodological courses. Twice
a year we organise a certified training of this method accredited by Ministry of
Education as a retraining programme. The training consists of five weekend courses:
Experiential learning in practice, Games, Review – working with groups, Dramaturgy
in experiential learning and Managing psychological risk.

People in VSL

“The world is a reflection of ourselves and all its problems are reflected (mirrored) in
each one of us. The key to their solutions is something that we have to seek within
ourselves.” /The Mission Statement/

Vacation School Lipnice is a civic association whos members, merely volunteers
are part of the instructor‘s squad. The foundation of the organization constitutes
a source of new ideas as well as energy necessary to implement them into the
education process. A characteristic feature and simultaneously a determining
sign of quality and potential congregation was a high diversity of professions and
interests. Instructor corps consists of educators, psychologists, economists, lawyers,
entrepreneurs, doctors, writers, artists, architects and university students.

Experimental Courses

In 2015 instructor squad of VSL consisted of: 94 instructors, 22 recruits, 61 junior
reporters, 18 members and 6 honorary members.

Experimental courses of Vacation School Lipnice raise among the participants
excitement, adventure, risk, as well as exhilaration and risk control. The goal is to
recast all that into experience which helps the participants to be themselves, to
identify with life’s challenges, goals, expectations and to influence their common
public space.
Experienced and professional course teams create programme and choose adequate
methods to be used to exceed the widest efforts. Suitable venue, various experience
games and events that accentuate the theme are the core of the experimental
courses. The unexpected which creates the tension are often the participants. Shared
experience helped to test the experiential method developed by Vacation School
Lipnice since 1977.

custom-made courses
Several dozens of courses based on approved method of experiential learning are
prepared annually upon request for other organisations, companies and institutions
(schools, foundations, non-profit organisations and others are among our clients).
We also run courses for specific groups of children from children’s homes, or foster
families and for probation service clients. With our long term partner O2 and O2
Foundation we prepare SmartUp programme which provides support and financial
means for young people under 26 years who have interesting and engaging ideas and
are seeking for backing. Apart from financial contribution, projects also gain nonmaterial support (including an educational weekend organized by VSL). Successful
Think Big project implementers help with new SmartUp projects. They have
participated in a sequel of leadership aimed courses Ambassadors.

Club of supporters
The club aims to bring together those interested in the activities of Vacation School
Lipnice, who care about the mission and activities and wish to help to fulfill them.
Friends are recruited from the rank of course graduates, from a group of supporters of
experiential learning and from VSL public events visitors. In 2015 the club consisted
from over 700 members. All our friends are regularly informed about events in the
VSL and activities of their members, receive electronic newsletters and are invited to
join our meetings and public events. You can join our club too!

Lipnice Scholarship Fund
The aim of the fund is to support people who are not able to participate in a VSL
course because of financial reasons. The fund was established in 1995 and all its
funds come from individual donators. Participants can apply for subsidy from LSF to
get the opportunity to participate in any course available during the year.

Donors club
For those who can and want to make a financial contribution for our activities we
have started a Club of donors. Each member of the club contributes to activity of
VSL either as one-off donation or on regular basis. Donors are entitled to various
discounts and are invited to interesting events organized by VSL. In 2015 the club of
donors consisted of 32 contributors.

Contact
Helena Macků, director of PŠL, reditel@psl.cz, tel.: +420 608 277 907
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