
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2011 



Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor vznikla v listopadu roku 1999 
přeměnou z Nadace Venkovský prostor. 

 
Společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci projektů:  

• podporujících trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí v Euroregionu Nisa se zvláštním 
důrazem na podporu spolupráce a vzájemného poznávání mezi  obyvateli, organizacemi 
a institucemi v příhraničních oblastech České republiky a Svobodného státu Sasko a utužo-
vání dobrých mezilidských vztahů v této příhraniční oblasti 

• zaměřených na ochranu životního prostředí, péči o krajinu, krajinotvorbu a ekologickou vý-
chovu a osvětu dětí a mládeže v oblasti Euroregionu Nisa 

• zaměřených na podporu a rozvoj zemědělské malovýroby, ekologického zemědělství, les-
nictví, sadařství a zahradnictví včetně spolupráce s příslušnými školami, učilišti, organizace-
mi, firmami a dalšími subjekty působícími v Euroregionu Nisa 

• zaměřených na zdravou výživu a výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu 
a odpovědnosti vůči vlastnímu zdraví v Euroregionu Nisa 

• zaměřených na celoživotní vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce 
v Euroregionu Nisa. 

O SPOLEČNOSTI 
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Správní rada: 
 
Thaddeus Ziesch – předseda 
Jiří Teplý – člen 
Helmut Müller  – člen  
  
Dozorčí rada: 
 
Ing. Martin Mrázek – člen  
Ing. Jitka Tvrzníková – člen 
Libor Uzel – člen  
 
Výkonný ředitel: 
 
Jan Tandler 
 
Projektoví manažeři: 
 
Dipl.-Kfm. Jan Hanzl 
Dipl.-Kfr. Kateřina Sýkorová 
Mgr. Helena Friolová 
 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
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INOVACE VÝUKY NA PŘÍKLADU DOPRAVNÍ VÝCHOVY 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátor projektu: Jan Tandler 
Partner projektu: HBH Projekt s.r.o. 
Území dopadu: Liberecký kraj 
Období realizace: 1. října 2009 - 30. června 2012  
 
Obecný cíl projektu spočívá ve zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách v Li-
bereckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt 
usiluje o rozvoj profesních kompetencí pedagogů směrem k využívání moderních a inovativních 
forem výuky, zdokonalení ICT gramotnosti a zvládnutí vnímat výuku v souvislostech a v návaz-
nosti na jiné obory. Společným tématem pro dosažení těchto cílů bude dopravní výchova a pre-
vence nehodovosti. V souvislosti s přechodem k rámcovému vzdělávacímu programu ztratila tato 
tematická oblast na důležitosti a to i díky tomu, že se jí již nedostává titulu samostatného před-
mětu. 

Projekt byl oficiálně zahájen v říjnu roku 2009. V průběhu roku 2011 byly v rámci realizace pro-
jektu dokončeny rozsáhlé metodicko-didaktické materiály pro pedagogické pracovníky základních 
i středních škol. Vznikla také jejich elektronická verze, která byla postupně vkládána do vědo-
mostní knihovny na stránkách projektu. Ty změnily adresu na www.inovativni-vyuka.cz, která 
více odpovídá komplexnímu zaměření projektových aktivit. Dále byl akreditován také druhý vzdě-
lávací program určený pedagogům středních škol. Jako nadstavba oproti projektové žádosti začala 
vznikat interaktivní cvičebnice využívání interaktivních tabulí ve výuce. 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO KONKURENCESCHOPNOST 
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MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ PRAXE 
Lead-partner: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Kooperační partner: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátoři projektu: Juliane Lehmann, Jan Hanzl 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. dubna 2009 – 31. března 2012 
  
Záměr projektu reaguje na současnou situaci ve vzdělávání žáků odborných učilišť v České repub-
lice v porovnání s úrovní školství v zemích EU a zároveň se snaží řešit nedostatky v praktické od-
borné výchově, obzvláště v takzvaných znevýhodněných oblastech, jako je právě Trojzemí     
Česko-Polsko-Německo.  
 

Jedním z cílů přeshraniční spolupráce je podpora rozvoje zemědělství a školství na venkově. Tento 
projekt se zaměřuje na praktickou výuku českých žáků a učňů v saských školících zařízeních, kde 
jsou k dispozici nejmodernější technologie a technika. Uvedená školící střediska jsou spravována 
Saským zemským úřadem pro zemědělství, životní prostředí a geologii. Prokázalo se, že odborné 
zahraniční praxe pomáhají studentům lépe se orientovat v současných podmínkách a získat mno-
hé praktické zkušenosti a dovednosti, jež jim pomohou v jejich dalším vzdělávání i v praxi. 
 

Praxe byly v roce 2011 naplánovány a zrealizovány pro obor zahradnictví v termínu od 22. srpna 
do 9. září a pro obor zemědělství od 5. do 23. září. Jazyková příprava pro budoucí účastníky pro-
bíhala v tomto roce krátce před začátkem praxí formou zajištění pracovních listů pro potenciální 
účastníky. 

PROGRAM CÍL3 
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NOVÉ CESTY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V SASKU A ČECHÁCH 
(RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EOKOLOGICKÉ VÝCHOVY) 
Vedoucí partner: Sächsische Landestiftung für Natur und Umwelt 
Kooperační Partneři: Venkovský prostor o.p.s., Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V., Schola Humanitas 
Koordinátoři projektu: Katrin Weiner, Jan Tandler, Sebastian Klotsche, Michal Tarant 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. června 2010 – 31. března 2013 
  
Uvedený projekt je jedním z nejrozsáhlejších v historii společnosti. Jeho hlavním cílem je provázání 
standardů pro ekologickou výchovu na území podél česko-saské hranice. Do projektu jsou zapojena 
vzdělávací zařízení i odborná veřejnost, která touto tématikou zabývá. Projekt využívá ke zvýšení 
úrovně v této vzdělávací oblasti řadu prostředků, ke kterým patří realizace cyklů dvoudenních semi-
nářů ale i samostatných školení, pořádání regionálních konferencí a exkurzí za příklady dobré praxe, 
či tvorba nových vzdělávacích nabídek posléze volně dostupných zapojeným partnerům. 
 

V roce 2011 měly výše zmíněné akce téměř jeden tisíc účastníků. Ti měli možnost zúčastnit se na-
příklad cyklu seminářů ekologické pedagogiky, setkání na téma vodního hospodářství, několika regi-
onálních konferencí nebo v případě českých lektorů také jejich regionálních setkání v Liberci, Litvíno-
vě či Karlových Varech se vzdělávací náplní. 
 

Ještě rozsáhlejší nabídka akcí byla poté naplánována také pro rok 2012. 

PROGRAM CÍL3 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DĚLÁ ŠKOLU – ŽÁKOVSKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ S.R.O. 
Lead-partner: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Kooperační partner: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátor projektu: Stefanie Melzer, Zdenka Hanáková  
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. dubna 2009 – 31. března 2011 
  
Záměrem tohoto projektu bylo motivovat a vzdělávat žáky základních a středních škol z dotačního 
území, přiblížit jim poutavou formou současné trendy ekologické výchovy, ekologického zeměděl-
ství a péče o krajinu a umožnit jim setkání a navázání kontaktů s jejich vrstevníky ze Saska. Koo-
peračními partnery projektu se staly CEV VIANA se sídlem v Litvínově a OHK Most. Z na počátku 
projektu oslovených škol byly pro účast v žákovských firmách vybrány následující: Střední prů-
myslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň, Střední zemědělská a ekologická škola Žatec 
a Gymnázium Chomutov. 

Po dvouleté spolupráci všechny firmy prezentovaly a vyhodnotily svou činnost na společném  zá-
věrečném setkání dne 2. února 2011. Jeho náplní bylo i vyhlášení výsledků soutěže o nejúspěš-
nější žákovskou firmu. Jejími vítězi se stali zakladatelé žákovské firmy ArboreA Střední školy ze-
mědělské a ekologické Žatec se svým podnikatelských záměrem založení školky a vytvořením na-
učné stezky. Druhé místo obsadily žákyně ze School designs Nature, žákovské firmy Evangelische 
Schulgemeinschaft Erzgebirge Annaberg-Buchholz společně se zakladateli EkoSchool, žákovské 
firmy Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň. 

Na závěr projektu byl vydán 5. Newsletter shrnující průběh posledních měsíců realizace a také 
rozsáhlá dvojjazyčná publikace s veškerými podrobnostmi o fungování žákovských firem. 

PROGRAM CÍL3 

7 



FÓRUM VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 2011 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Koordinátoři projektu: Helena Friolová 
Partner projektu: Kalokagathie s.r.o. 
Území dopadu: České republika 
Doba realizace projektu: 1. února 2011 - 30. června 2011  
  

Fórum výchovy ke zdraví se v uplynulých letech stalo plnohodnotnou konferencí pro pedagogy 
a pedagogické pracovníky a odborníky na výchovu ke zdraví z celé ČR. V roce 2011 proběhlo 
v termínu od 15. do 17. dubna. Program Fóra jako vždy respektoval schválené kurikulární doku-
menty MŠMT - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání pro vzdělávací oblast Člověk 
a jeho svět a Člověk a zdraví - vzdělávací obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“, Rámco-
vý vzdělávací program pro gymnázia i se sportovní přípravou pro vzdělávací oblast Člověk a zdra-
ví - vzdělávací obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“ a Rámcové vzdělávací programy 
pro obory středního vzdělání pro vzdělávací oblast „Vzdělávání pro zdraví“. Součástí vzdělávacího 
semináře v rámci Fóra byly možnosti realizace těchto vzdělávacích oblastí na školách podle škol-
ních vzdělávacích programů. Fórum má v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků již 
svoji tradici a je v dané oblasti jedinou akcí svého druhu v ČR.  

V průběhu projektu došlo v roce 2011 také k vytvoření samostatné internetové prezentace konfe-
rence umístěné na adrese www.forum-zdravi.cz. 

ALBERT POMÁHÁ 
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Společnost realizuje také tzv. doplňkové činnosti, které mají za cíl získání finančních 
prostředků pro financování hlavních obecně prospěšných činností a projektů. Těmito 
doplňkovými činnostmi byly v roce 2011 následující především publikační činnosti, služ-
by v oblasti řízení projektů a překladatelské a tlumočnické služby: 
 
 
• Spoluúčast na pořádání či zajištění účasti českých seniorů na přeshraničních akcích ve spo-

lupráci s partnerskou organizací Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V. zahrnující 
mimo jiné Mezinárodní den seniorů 2011, Saské zemské dožínkové slavnosti a další. 

• Odborné konzultace pro Nadaci rozvoje občanské společnosti v rámci druhé fáze 1. výzvy 
vzdělávacího grantového programu Zdravá Pětka. 

• Překladatelská a tlumočnická činnost pro projekt NISA GO Krajského úřadu Libereckého 
a Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien - ZVON. 

• Překladatelská a tlumočnická činnost pro Landkreis Görlitz,  Liberecký kraj, města Liberec 
a Jablonec nad Nisou, Euroregion Nisa a další.   

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
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PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ—ROZVAHA (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 

AKTIVA Počáteč-
ní stav 

Konečný 
stav 

Dlouhodobý ne-
hmotný majetek 
celkem 

+17 +17 

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

+1 215 +1 215 

Oprávky k dlouho-
dobému majetku -631 -654 

Pohledávky celkem +10 377 +7 385 

Krátkodobý finanční 
majetek  

+308 +170 

Jiná aktiva celkem +8 +7 

Součet aktiv +11 294 +8 110 

PASIVA 
Počáteční 

stav 
Konečný 

stav 

Jmění celkem +10 116 +6 494 

Výsledek hospo-
daření celkem - 120 -105 

Krátkodobé závaz-
ky celkem +1 298 +1 721 

Jiná pasiva cel-
kem 

+10 +9 

Součet pasiv +11 294 +8 110 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Hospodářský výsledek         + 15 190,- Kč 
 
 

 
Výrok auditora společnosti O-Consult s.r.o. se sídlem 460 01 Liberec, Baarova 48/4 k řádné účetní uzávěrce 
obecně prospěšné společnosti Venkovský prostor k datu rozvahového dne 31.12.2011: 
 
„Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti Venkovský prostor, o.p.s. k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Auditor vydává výrok: BEZ VÝHRAD.“ 

NÁKLADY   
Spotřeba materiálu +29 
Spotřeba energie +18 
Ostatní dodávky +29 
Cestovné +108 
Náklady na reprezentaci +5 
Ostatní služby +1 436 
Mzdové náklady +1 346 
Zákonné sociální pojištění +331 
Daně a poplatky +3 
Ostatní náklady +1 042 
Náklady celkem +4 370 

VÝNOSY   

Tržby z prodeje služeb +729 

Ostatní výnosy celkem +1 

Provozní dotace +3 669 

Výnosy celkem +4 399 

Daň z příjmu +14 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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