
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



2 
 

 

 

Obsah výroční zprávy 

 

Úvodní slovo ……………………………………………………………………………………….. 3 

Činnost organizace ……………………………………………………………………………… 4 

Organizační struktura …………………………………………………………………………. 6 

Spolupracovníci spolku….………………………………………………….…………………. 7 
TVOR z. s. v roce 2020…………………………………………………………………………. 8 

Finanční a ekonomické údaje ……………………………………………………………… 18 
Podpořené projekty…………………………………………………………………………….. 19 

Poděkování dárcům a sponzorům ………………………………………………………. 19 

Plán činností na rok 2021….….…………………………………………………………….. 20 

Kontakty…………..…………………………………………………………………………………. 21 
 



3 
 

Úvodní slovo 
 
Rok 2020 bude rokem, který se zapíše do dějin. Potkalo nás něco, co člověk ještě nezažil. 
Svět ovládl koronavirus, spíše strach z této nákazy. Jak reagovat a podle čeho se rozhodovat? 
Jak si udržet morální zásady? Jak přežít, když člověk nemůže pracovat? Jak dodržet to, co jsme 
slíbili? Jak ustát všechen ten zmar? Kde nabrat síly? Mysl člověka zaplavuje strach z nejistoty 
a otázka zní: Co nás ještě čeká? Nejde plánovat. Zbývá jen věřit a doufat.                                                                                   
     

Naštěstí jsme rok 2020 přežili, dostáli svým závazkům, ale stále je tu s námi ten koronavirus. 
Přála bych nám, abychom se přizpůsobili, byli k sobě ohleduplní, mohli opět pracovat, dělat 
to, co nás baví, společně sdílet a radovat se.      
      

Děkuji všem, kteří při nás stojí, obzvláště v těchto nelehkých dnech, a že spolu s námi věří 
v lepší zítřek.  

Jsem ráda, že Vás mám, bez Vás bych to už vzdala. Děkuji, že jste. 

 
            Marie Ondřichová 
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Činnost organizace 

 
Organizace TVOR z. s. byla založena v roce 2010.  
 
Posláním organizace je vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času dětí, 
mládeže a dospělých a jejich vzdělání. Organizace TVOR z.s.  se neustále vyvíjí a přizpůsobuje 
potřebám svých členů, tak aby mohla nabízet to nejlepší ve všech oblastech svého působení. 
 
TVOR z. s. podporuje a rozvíjí zájmy, znalosti, dovednosti a osobní vlohy svých členů. Činí tak 
realizací aktivit pokrývajících oblast kultury, umění, řemesel a ochrany životního prostředí. 
Kromě volnočasových aktivit, se věnuje i vzdělávání. 
 
Od počátku fungování organice jsou stěžejní aktivitou pravidelné výtvarné kroužky pro děti 
a mládež. V současné době jsou již ve stálé nabídce výtvarné a tvořivé kroužky a kroužky 
zaměřené na řemeslné činnosti. Dále sem patří jednorázové tematické dílny a plenéry. Pro své 
členy pořádá několikadenní výlety za účelem návštěvy výstav a poznání kulturních památek 
daného místa. V čase školních prázdnin organizuje příměstské tábory. I když jsou aktivity 
spolku určené dětem, mládeži i dospělým (z řad našich členů i široké veřejnosti) až 95 % všech 
aktivit je právě pro děti a mládež. 
 

 
 

TVOR z.s. intenzivně spolupracuje s MŠ i ZŠ celého Jihočeského kraje. Tvořivými dílnami 
doplňuje a zpestřuje dětem školní výuku i volný čas. Zároveň i samotní pedagogové 
vyhledávají školení vedené lektory TVOR z. s. V rámci nich si osvojují nové výtvarné a řemeslné 
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techniky, získávají inspiraci pro další práci s dětmi, a dokonce i dostávají metodické materiály, 
které jim pedagogickou práci usnadňují. 
 
V rámci dětského klubu KLUBKO zajišťuje TVOR z.s. vyzvedávání dětí I. stupně ZŠ ze škol 
a doprovod na volnočasové kroužky. 
 
Organizace je proslulá přetvářením odpadového a zbytkového materiálu v umělecká díla. Stala 
se průkopníkem v propojování výtvarné a environmentální výchovy. Nejenom, že využívá a učí 
využívat nezávadný odpadový materiál v rámci svojí činnosti, ale i zprostředkovává školám 
a dalším zájemcům odběr odpadového materiálu z firem. Jejím cílem je rozšířit myšlenku 
opětovného využívání odpadového a zbytkového materiálu a šetrného zacházení s přírodními 
zdroji. 
 
Ke konci roku 2020 měla organizace 127 členů, z toho 93 členů byly děti a mládež. V roce 2020 
vedla 18 pravidelných volnočasových kroužků a zrealizovala na 16 jednorázových tvořivých 
dílen. Celkový počet dětských účastníků na jednorázových dílnách odhadujeme na 1000.  
Uspořádala 1 výstavu a 4 příměstských táborů. Výstavy a táborů se zúčastnilo v roce 2020 
dalších cca 500 dětí. 
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Organizační struktura 
 
Nejvyšším orgánem spolku je Valné shromáždění /VS/, tvořené všemi členy spolku. Stálí 
členové spolku volí Výbor. Výbor má 4 členy, kteří jsou zvoleni na dobu neurčitou. Členové 
výboru volí ze svého středu předsedu. Předseda výboru je oprávněn jednat jménem spolku 
samostatně.  
 
Statutární orgán TVOR z. s.: 
 
Marie Ondřichová 
Předsedkyně spolku a statutární zástupkyně – ve funkci od 19. 12. 2014  
 
Dne 14. 5. 2021 se konalo valné shromáždění. Na programu bylo schválení hospodářských 
výsledků TVOR z. s. za rok 2020, zhodnocení činnosti v roce 2020 a plán činnosti na rok 2021 
včetně realizace podpořených projektů pro rok 2021. 
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Spolupracovníci spolku 

 
Organizaci činnosti spolku zajišťuje především předsedkyně spolku Marie Ondřichová. Energii 
na mravenčí práci, kterou to obnáší, nachází právě v přímé práci s dětmi i dospělými, 
které lektorsky vede. Kromě ní se na aktivitách organizace podílí další lektoři 
a spolupracovníci.  
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TVOR z. s. v roce 2020 
 
VÝTVARNÝ ATELIÉR  

Ateliér svou činnost rozvíjí a přizpůsobuje potřebám svých svěřenců už dlouhá léta. V roce 
2010 se zaregistroval jako TVOR o. s., čímž navázal na dvacetiletou tradici Dětského atelieru 
Mileny Švecové a poté Výtvarného atelieru TVOR pod vedením Marty Vaverkové.  
V roce 2014 došlo ke změně právní formy a občanská sdružení byla změněna na spolky, 
tím se naše sdružení změnilo na zapsaný spolek TVOR z.s. 
 
Rok 2020 jsme započali stejně jako minulé roky, avšak od března 2020 byla činnost ateliéru 
poznamenána dopady vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID 19.  

V průběhu roku se střídaly období, kdy byla činnost ateliéru úplně zakázána a období, kdy jsme 
naše aktivity s určitými omezeními mohli realizovat.  

V roce 2020 jsme otevřeli 18 pravidelných kroužků pro různé věkové kategorie (rodiče s dětmi, 
předškolní i školou povinné děti, mládež a dospělé). Některé naše studenty jsme připravovali 
také na talentové zkoušky na SŠ i VŠ.  
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V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu souvisejícího s pandemií COVID-19 byla 
pozastavena volnočasová činnost dětí a mládeže v období od 16. 3. do 10. 5. 2020. Naopak 
po uvolnění vládních opatření jsme v měsících květen červen navýšili časovou dotaci kroužků, 
abychom zrušené hodiny nahradili.  

Na podzim se bohužel opakovala situace z 1. pololetí a po několika úvodních lekcích jsme 
museli výuku opět od 12. 10. 2020 přerušit z důvodu vládních nařízení souvisejících s pandemií 
COVID. Opět jsme mohli otevřít, ale jen na 14 dní v prosinci, kdy to vládní opatření umožnily. 
Po tuto dobu jsme se snažili nahradit alespoň část zrušených hodin.  

Přes všechny zmíněné potíže byly i v roce 2020 již tradičně vedeny pravidelné volnočasové 
kroužky, pořádány jednorázové dílny pro školy i veřejnost a připraveny čtyři příměstské tábory 
pro děti. 

Pravidelné kroužky jsou zaměřené na osvojení si různých výtvarných technik – malba, kresba, 
modelování, kombinované techniky, ale i základů vybraných řemesel. Oblasti, ze kterých 
čerpáme inspiraci, jsou různorodé. Účastníci našich aktivit si osvojují základní techniky, 
poznávají vlastnosti materiálů a to, co se naučí, aplikují při výtvarné a řemeslné tvorbě.  

Kroužky probíhají v prostorech výtvarného ateliéru TVOR v ulici Šumavská 616/10. Prostory 
nám poskytují luxus čtyř výtvarných ateliérů a dvorku, který je využíván k tvorbě na čerstvém 
vzduchu.  

V roce 2020 jsme získali finanční podporu na provoz ateliéru pro děti a mládež z rozpočtů 
MŠMT, Statutárního města České Budějovice a Jihočeského kraje. Dotace nám umožňují 
zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby.  Díla, našich umělců mohla veřejnost obdivovat 
na každoroční výstavě prací našich členů, která se konala v červnu 2020 v DK Metropol. 
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Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“, která byla organizována 
státním podnikem Lesy ČR. Naši malíři se úspěšně umístili jak v okresním, tak krajském kole, 
gratulujeme jednotlivcům: Matěji Johanusovi, Jasmínce Plockové, Aničce Vančurové, Niki 
Zemanové, Adéle Jerhotové i týmovým hráčům za výrobu knih: ŽIVÁ VODA – R. Jirák, 
T. Koubová, E. Klímová, S. Vojvodíková, V. Plachtová a LIŠKA A MYSLIVEC – 
K. Chalušová, V. a S. Klímovy, L. Hájková, J. Janurová. 

 

 

 

Dále bychom chtěli pogratulovat našim studentům z kroužku Příprava na talentové zkoušky 
k úspěšnému přijetí na následující školy: SUPŠ sv. Anežky České v ČK - Sára Zachová, Tereza 
Machoňová, Julie Pechočová, Agáta Havlíková; SUPŠ Bechyně - Julie Pechočová; 
OA, SOŠ, SOU Třeboň - Tereza Šestáková; VOŠ a SUŠ Václava Hollara - Agáta Dobiášová; 
VOŠ a SUŠ Jihlava – Agáta Dobiášová. 

 
Kromě volnočasových kroužků sami organizujeme nebo se podílíme na jednorázových 
aktivitách pro dětskou veřejnost v ateliéru i na různých místech Jihočeského kraje.  
Můžeme říci, že se naše aktivity těší stále větší oblibě. V roce 2020 jsme zrealizovali 
na 16 jednorázových tvořivých dílen pro děti. Celkový počet dětských účastníků odhadujeme 
na 1000. 
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Výtvarné dílny pro veřejnost 

- účast ateliéru na projektech a kulturních akcí organizovanými jinými subjekty 

cílová skupina: děti s rodiči, mládež 

Z akcí: 

 Město lidem, lidé městu 28. – 29.8.2020 

 Bambifest 18. – 19.9.2020 

 Dny otevřených ateliérů 10.10.2020 

Jednorázové dílny pro veřejnost jsme realizovali ve spolupráci s: Spolupráce se Statutárním 
městem České Budějovice, Jihočeským krajem, Kultur Kontak, MK Fineco s.r.o., Viskofan CZ 
s.r.o., Borovka Event s.r.o., Radambuk z.s. 

Děkujeme všem za projevenou důvěru a vzájemnou spolupráci.  
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Workshopy v ateliéru 

-výtvarné a řemeslné tvoření v prostorech ateliéru 

cílová skupina: děti s rodiči, mládež 

Z akcí 

 Zimní tvoření – zvířátka v pyžámku 11.1.2020 

 Prázdninové tvoření – netopýr 13.2.2020 

 Karnevalové tvoření – šašek 22.2.2020 

 Dny s Tvorem – 7.-10.9.2020 

 Podzimní tvoření – tvoření z přírodnin 26.9.2020 

 Adventní tvoření 6.12., 13.12., 20.12. 2020 
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Výtvarné dílny pro skupiny - spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ, neziskovými organizacemi 

- celoroční vedení tematických dílen ve školách a neziskových organizacích určených menším 
skupinám do 30 dětí 

 

 

 

Z akcí: 

 MŠ Fr. Ondříčka  

 MŠ Preslova 

 Z důvodu COVID opatření byly 
zrušené dílny v MŠ Fr. Ondříčka, MŠ 
T.G. Masaryka a ZŠ Máj 17.4. 
zrušeno 
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Letní příměstský tábor pro děti od  5  do 7 let – LOTRANDOVA SMEČKA  
(10.8.-14.8.2020) 
 
Pro nejmenší děti ve věku od 5 do 7 let jsme zrealizovali příměstský tábor „Lotrandova 
smečka“.  

Jednalo se o tábor s výtvarným zaměřením. Děti si po dobu jednoho týdne hrály na loupežníky. 
Vyráběly předměty, které jsou pro loupežníky nezbytné (klobouk, opasek, bambitku 
a na památku i loupežnického maňáska). Pro odreagování hrály různé pohybové hry 
a podnikly i výlet na Dívčí kámen. Tábor jsme ukončili za přítomnosti rodičů loupežnickým 
tancem na známou píseň „Pod dubem, za dubem“.    

 

 

 

 
Letní příměstský tábor pro děti od 8 do 14 let – HRA O RŮŽE  
(17. -21.8.2020, 24.-28.8.2020) 
 
Inspiraci pro realizaci tábora jsme našli v známém televizním seriálu Hra o trůny. Tábor jsme 
pojali jako výtvarně, anglicko-dramatický, kde dramaticky zaměřená část byla vedena 
v anglickém jazyce. 

Tábor se odehrával v duchu Rožmberků.  Děti byly rozdělené do několika skupin. Patřily 
k pánům z Krumlova, Ústí, Hradce, Rožmberku nebo i z Landštejna a Třeboně. Pro svůj 
rod/skupinu musely vymyslet název a motto, které je charakterizovalo.  
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V rámci výtvarné části si děti vyráběly různé dobové artefakty – erby, vlajky, brože, koruny, 
číše, a dokonce koně a makety svých hradů. Úkoly plnily v týmu i individuálně.  

Kromě tvoření byla část každého dne věnována dramatizaci v angličtině na dané téma.  

Děti se v rámci her seznamovaly se slovní zásobou k danému tématu.  

Na závěrečné klání si každá skupina připravila krátké představení svého rodu. Vyvrcholením 
byla společná píseň všech Rožmberských rodů. Celé představení probíhalo v anglickém jazyce. 
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Letní příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let – SVĚT V HLEDÁČKU  
(3.-7.8.2020) 
 

Fotograficky zaměřený příměstský tábor „Svět v hledáčku“ se konal pod vedením zkušené 
fotografky Magdaleny Tonkové. 

V průběhu 5 dnů se děti učily na svět kolem sebe dívat očima fotografa. Každé ráno jsme 
zahájili fotorozcvičkou. 
Úkolem bylo cvičit si 
postřeh – dívat se, hledat 
a zvěčnit 
ten nejzajímavější 
objekt. Poté jsme 
vyráželi do ulic, parků a 
na sportoviště, kde jsme 
v praxi trénovali naše 
zadané úkoly. Pokaždé 
byl náš cíl zaměřen 
trochu jiným směrem. 
V ulicích jsme si všímali 
zajímavých objektů, ale i 
pohybu dopravních 
prostředků. Park nám 
nabízel krásy přírody 
jako celku, ale i možnosti 
detailu, které nám 
umožňuje 
makrofotografie. Na 
sportovištích jsme se 
zase učili vnímat pohyb 
člověka. Jeden den jsme 
navštívili také 
fotografický ateliér, kde 
si děti vyzkoušely práci 
profesionálního 
fotografa. Učily se, jak sestavit ideální kompozici a jak vše může měnit nastavení světel 
s pozadím. Další zkušeností pro děti byla spolupráce s profesionální modelkou.  
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Většina dětí fotila na mobilní telefony, ale lektorka měla k dispozici i vlastní digitální zrcadlovky 
značky Canon s výměnnými objektivy a polaroid. Díky nim se děti měly možnost seznámit 
s technickými aspekty fotoaparátu i vlastního fotografování. Například jak nastavit clonu, čas, 
ISO. Na konci tábora si každý účastník odnášel vytištěnou svoji vlastní nejpovedenější fotografii 
a portrét z foto-studia ve formátu A3. 
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TVOR ČLENEM RADAMBUKU 

Od roku 2014 je náš spolek členem Rady dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Toto členství 
nám pomáhá komunikovat s dalšími neziskovými organizacemi, účastnit se společných aktivit 
a zároveň se dostávat k potřebným organizačním a legislativním informacím. 

Ve dnech 18.-19.9.2020 jsme se zúčastnili dvoudenní akce Bambifest, kterou pořádala 
společnost Radambuk. Pro děti jsme měli připravenou výtvarnou dílnu České Budějovice – 
Královské město.  

 

Finanční a ekonomické údaje 

Výkaz zisku a zrát TVOR z.s. v celých tisících Kč - 1.1.2020 – 31.12.2020 

Provozní dotace 400 Spotřebované nákupy a nakupované služby 405 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 412 Změna stavu zásob vlastní činnosti  0 

Ostatní výnosy  28 Osobní náklady 371 

  Daně a poplatky 0 

  Ostatní náklady 1 

  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek 

0 

  Poskytnuté příspěvky 0 

  Daň z příjmu 0 

Výnosy celkem 840 Náklady celkem 777 

Výsledek hospodaření před zdaněním 63 Výsledek hospodaření po zdanění 63 
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Podpořené projekty 

CELOROČNÍ ČINNOST ATELIERU TVOR 
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj výtvarného atelieru TVOR; poskytnuté 
dotace: MŠMT – 234 656 Kč, Statutární město České Budějovice - 75 000 Kč a Jihočeský kraj – 
50 000 Kč. 
 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S TVOREM 
Příspěvek na organizaci příměstských táborů v Českých Budějovicích; poskytnutá dotace 
města ČB: 40 000,- 
 
 

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací 
 
Velké díky patří Statutárnímu městu České Budějovice, které naši organizaci dlouhodobě 
podporuje. V roce 2020 jsme uspěli dvěma projekty na Odboru školství a tělovýchovy.  

V roce 2020 jsme opět žádali o finanční podporu z dotačních programů Jihočeského kraje. Zde 
byla podpořena naše žádosti na podporu práce s dětmi a mládeží. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nám štědře přispělo na realizaci volnočasových 
aktivit pro děti a mládež.  

Všem našim donátorům děkujeme za přízeň i podporu, která nám byla poskytnuta. 
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Plán činností na rok 2021 

 
 Nábory do atelieru, propagace činnosti atelieru 

 Vedení pravidelných výtvarných kurzů  

 Příprava na talentové zkoušky 

 Pořádání tematických výstav členů atelieru 

 Realizace výtvarných dílen pro MŠ a ZŠ v Jihočeském kraji, širokou veřejnost 

 Realizace výtvarných soustředění a plenérů 

 Organizace příměstských táborů - tematicky zaměřený denní program ve výtvarném 
a dramatickém umění, jak plnohodnotně a aktivně trávit čas prázdnin 

 Vedení seminářů  

 Zpracovávání metodických materiálů 
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TVOR z. s. 
 

Šumavská 616/10 
370 01 České Budějovice 

IČ: 22859772 
č.ú.: 43-8073630237/0100 

e-mail: ateliertvor@email.cz 
www.ateliertvor.cz 

 
 

Marie Ondřichová 
603 140 201 

 

 


