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Vážení přátelé a příznivci spolku Chocholík,       

máme za sebou zase další rok působení a aktivní práce, i v roce 2015 

zůstává již tradičně naší filozofií podpora aktivního přístupu k rodičovství. 

Především podpora maminek na mateřské a rodičovské dovolené , které 

formou dobrovolnické spolupráce zajišťují chod našeho centra.  

Nabízíme pravidelné kroužky a activity i nepravidelné jednorázové akce . 

 

 

Našim cílem je i nadále motto: 

Společné aktivity, tvoření, besedy a přednášky pro děti a rodiče,           

ale i sdílení radostí a starostí… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Činnost Chocholíku  v roce  2015:  

DOTACE A GRANTY, PODPORA: 

I v roce 2015 se nám daařilo získat finanční prostředky pro chod a rozvoj 
mateřského centra. Prostřenictvím maminek dobrovolnic jsme získali a 
realizovali  dotace a granty v oblasti rodinné politiky. 
 
V rámci podpory  Jihomoravského kraje : “ Podpora, posilování rodičovských 

kompetencí, mezigenerační soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů 

pečující o děti ”  jsme uspěli s projektem  Společně to zvládneme ….. na rok 

2015, který  nám umožnil zakoupit materiální vybavení (vybavení do kuchyně, 

nové stoly a židle,  které mají doplnit  bezpečnější  proctor), kancelářské 

potřeby, hračky a pomůcky pro děti.  Rodičům I dětem byly nabídnuty zájmové 

akce a activity, jenž umožňují snadnější sladění pracovního procesu a 

rodinného života.  

  

Podpora ze strany Města Kunštát, která je nejen ve  formě poskytnutí 

stávajících prostor, hrazení služeb (voda, topení, energie) , zároveň  i příspěvek 

na činnost Chocholíku. Pomocí které si děti mohou vyzkoušet tradiční i jiné 

výtvarné a kreativní techniky. Nabízíme dětem zajímavá odpoledne, kdy  naší 

snahou  je smysluplné trávení volného času –jako prevence rizikového chování  

a zároveň  se snažíme přispívat rodičům k zajištění hlídání dětí  během doby 

než dojedu ze zaměstnání. 

  

Materiální podpora ze strany   ROOSMANN drogérie a parfumérie 

 

Poděkování patří i maminkám a příznivcům, kteří se dobrovolnicky podílí na 

chodu  Chocholíku a  jakoukoli jejich  materiální  či  finanční podporu .  



 

Pravidelné aktivity:   

 
RARÁŠCI - pravidelný dopolední program pro děti od 2,5 roku do 5let, 
zaměřený na rozvoj sociálních a motorických schopností dětí formou her, 
zpěvu, drobných tanečků a tvořivého vyrábění.  
Cílem je poskytnout rodičům a dětem společný kvalitně strávený čas, který 
prohlubuje jejich vzájemný vztah, zároveň učíme děti přijímat jiné autority než 
jsou rodiče. 
  
TVOŘÍLCI- pravidelný odpolední program pro děti od  4 let, kdy děti tvoří 
pomocí tradičních  i netradičních  výtvarných technik a materiálů. Seznamují se 
s novými technikami a  možnostmi  kreativního tvoření.  
Cílem je aktivní spolupráce, přijímání autority, seznámení se s možnostmi 
tvoření a vyrábění,  ale i rozvoj creativity a  fantazie  dětí. 
 
HERNA -  dvě hodiny týdně, volná hra dětí s edukativními hračkami z kvalitních 
materiálů, rodiče se mohou zapojit a proložit hru kolektivní činností. 
 Cílem je socializace dětí a jejich nenásilný vstup do kolektivu. Rodičům nabízí 
možnost vzájemné komunikace, výměny zkušeností, informací, ale i odpočinku 
a oddechu. Během  roku probíhala dopoledne i odpoledne. 
 
HBITÉ  JAZÝČKY – pedagogické poradenství pro rodiče, řečová výchova pro 
děti v mladším školním věku (náprava řečových vad, konzultace, …). Probíhá dle 
dohody s  rodiči  cca 2x v měsíci odpoledne.  1x měsíčně  pedagocgické 
poradenství ve firemní školce Fantazie. 
 
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – pravidelný  program  pro děti v doprovodu 
rodičů,  kde se děti hravou  formou seznamují s anglickým  jazykem.  
 Cílem je trénink paměti  a rozvoj  jazykových schopností  (první krůčky  s  
angličtinou).  
 
ANGLIČTINA pokračování - pravidelný program  pro děti , které  kroužek  
angličtiny navštěvovali v minulém školním roce,  kde se děti hravou  formou 
dále seznamují s anglickým  jazykem.  
Cílem je trénink paměti  a rozvoj  jazykových schopností.   
 
ŠKOLÁČEK – edukativní příprava dětí na  školní docházku (řečová výchova,  
prostorová, časová  orientace, Grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, 
postřeh, pozornost, paměť) procvičení oblastí, které děti potřebují pro úspěšný  
vstup do školy.  



 

 

Akce, aktivity pro děti a rodiče realizované v 2015: 

• Ve spolupráci s kulturní komisí Divalo Duha  O perníkové chaloupce 
• Prvomájový  branch   -  snídaně na veřejném hřišti 1.5.2015 
• Ukliďme  česko, aneb mějme čistý Kunštát 18.4. 2015 
• Den  Země  - 22.4.2015 ve spolupráci s MŠ akce  pro děti, rodiče či 

prarodiče  tvořivé dílny týkající  se  přírody  a ekologické výchovy.   
• Úprava (prořezání) a úklid veřejného  hřiště u  MŠ   
• Příměstský tábor  - Z pohádky do pohádky  - týdenní program pro 

děti z Kunštácka   ( srpen 5.-10. – denně 7 – 16,30 hod. ) 
• Oslava  5.narozenin  MC Chocholík   27.10.2015 
• Svatomartinská tvořivá dílna  10.11.2015 
•  lampionový průvod za Svatomartinským pokladem   
• Vánoční krmení zvířátek   - procházka  do  lesa s cílem obdarovat  

lesní zvířátka 
 

Besedy, workshopy a akce pro rodiče a veřejnost:  

• Tvořivé  vyrábění  - Korálkování  25.3.2015 
• Beseda pro rodiče  -  Děti 
• Textil zpět  - recyklace  použitého textilu 
• Večernice  - Jarní a velikonoční tvoření   - duben 2015 
• Večernice -  Adventní dekorace 26.11. 
• Večernice – výroba drobných dárečků a pozorností 19.10 
•  Večerní setkání pro maminky, které se chtějí aktivně podílet na 

chodu našeho klubu (organizační záležitosti, plánování akcí)  3x 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Počty účastníků , návštěv, programů a akcí: 

 
• dopolední program RARÁŠCI a HERNA 
rodičům bylo nabídnuto 48 setkání zůčastnilo se 346 dětí  za doprovodu 
237 rodičů 
  
 
• odpolední  program  Tvořílci  (období leden – červen 2015 ) 
bylo  nabídnuto 14 setkání  jichž  se zůčastnilo  98 dětí 
 
•  odpolední program  Angličtina pro nejmenší-probíhají  dvě skupiny :                    
I. skupina - rodičům bylo nabídnuto (za rok 2015) 26 setkání pro 182 dětí 
II. skupina – rodičům bylo nabídnuto   26 setkání pro 208 dětí 
 
• odpolední  program  Školáček – edukativní příprava na školu  
(období  říjen – prosinec 2015 ) 
bylo  nabídnuto   10setkání  jichž  se zůčastnilo  84dětí 
 
pravidelné activity a kroužky navštívilo v roce 2015  - 845 dětí 
 
 
 
Jednorázové akce a activity :  

� Některé akce  jsou ve spolupráci s další organizace-u těchto akcí se 
obtížně určuje počet účastníků;                                                                    
příklad -  oslavy Dne Země (spolupráce s MŠ) cca 85 dětí 

� Svatomatinský lampionový průvod  -  cca 40 dětí 
� Ukliďme  Česko, aneb mějme čistý Kunštát  -  5 rodičů  - 9 dětí 
� Tvořivé vyrábění  + večernice  5 setkání   36 osob 
� Besedy a  sekání pro maminky   4 setkání  29  osob 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Fotodokumentace 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Oslavy    Dne  Země  - Smeťáci 

 
 

                    
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Angličtina  pro nejmenší 

 
    Rarášci  - dopolední hraní 

 



hospodářský výsledek v roce 2015 

  

  

 

Příměstský   tábor   týden  5.-10. srpna 

Ukliďme ČESKO,  
aneb mějme čistý 
Kunštát 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do roku 2016 si odnášíme dobrý  pocit z vykonané práci, zároveń i 

motivaci pro další praovní nasazení.  Pokračujeme a  připravujeme  

jednorázové akce i aktivity,  pokračují  i  nadále pravidelné kroužky  a 

aktivity. Opět  bychom  rádi  nabídli příměstský tábor, a další zajímavé  

možnosti  pro rodiče , děti a širokou veřejnost jenž  mají napomoct sladit 

rodinný a pracovní život, využít smysluplnné trávení volného času. 

 

 

 

 

 

 



Kontaktní a identifikační data 

 

 

Organizační struktura Chocholíku 

Organizační strukturu sdružení tvoří sněm, rada a  předseda. 
- Sněm je nejvyšším orgánem sdružení.  
Sněm tvoří všichni členové sdružení. 
 -Rada je statutárním orgánem sdružení, koordinuje činnost sdružení. 
- Předseda(kyně) je zodpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení a 
plynulý chod sdružení. 
 

 

Předsedkyně:  

Mgr. Ivana  Dlapová  tel.:775 181 016 

koordinátorka, lektorka, programy pro děti a rodiče 

Místopředsedkyně:  

Ing.  Marie Mikulková tel.: 774 664 782 

    lektorka, programy pro děti a rodiče  

 

Členové rady:  

Martina Hosová Dis.   tel.: 776 043 651  

Kateřina Posedníková 

Ing. Alena Hynková 

Ing. Bohumila Najvarová  

 
 
Název organizace:  Chocholík, klub rodičů v Kunštátě 

Forma organizace: spolek 

Číslo a datum registrace:   VS/ 1-1/81700/10 - R 

Sídlo:  Kunštát, Nám. Krále Jiřího 102 

Provozovna: (klubovna) Kunštát, Lipka  43, 

E-mail: chocholik.kunstat _gmail.com 

Web: www.chocholik.cz 

IČO: 22851267 

Statutární zástupce:  Mgr. Ivana Dlapová,  Ing. Marie Mikulková 

Bankovní spojení: FIO Bank    číslo účtu: 2900285581/2010 
 


