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Rok 2016 se do historie spolku Rodinné centrum Dětský svět z.s. zapsal významným 

mezníkem.  Od ledna tohoto roku byl ve spolku zaměstnán první člověk na hlavní pracovní 

poměr a to na pozici koordinátora. Spolek tak výrazně vykročil k profesionalizaci organizace. 

Tento krok byl vzhledem k množství služeb a aktivit, které spolek vyvíjel a nadále vyvíjí, 

nevyhnutelný a umožnil poskytovat návštěvníkům a klientům Rodinného centra Dětský svět 

kvalitní služby v širším rozsahu. 

V první polovině roku byl úspěšně realizován projekt „Bod zlomu, aneb od 

dobrovolnictví k profesionalizaci organizace“, jehož cílem bylo vytvořit důstojné zázemí, pro 

pracovníky i dobrovolníky spolku. Kancelář spolku byla vybavena novým nábytkem a 

výpočetní technikou, kterou doposud spolek neměl. Projekt byl financován donátory v rámci 

Burzy filantropie okresu Ústí nad Orlicí. 

 Úspěšně byl ukončen projekt Škola jinak, který pod rodinným centrem fungoval více 

jak dva roky. Cílem projektu bylo poskytnout podporu rodičům, kteří nebyli spokojeni se 

současnou situací ve školství a hledali jiné možnosti vzdělávání svých dětí. Ke konci roku 

skupina rodičů založila samostatný spolek, který převzal od rodinného centra do provozu 

lesní klub Březinka a stal se podporovatelem Mateřské a základní školy v Dolním Třešňovci, 

kde se bude od školního roku 2017/2018  vyučovat podle vzdělávacího programu Začít spolu. 

 V průběhu roku se nám podařilo realizovat naplánované služby a většinu aktivit podle 

našich představ a vytyčených cílů. Snaha aktivně reagovat na potřeby místní komunity a 

zapojovat lidi do aktivního života ve městě nám přinesla nové výzvy a poznání. Využití našich 

služeb bez mála tisícovkou lidí všech generací je pro nás odměnou, ale i závazkem do dalšího 

roku rozvíjet a posilovat náš spolek správným směrem. 

 

 

       Vladislava Hanyšová 

předsedkyně spolku 

 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Historie spolku se začala psát v roce 2000, kdy v prosinci bylo u Ministerstva vnitra 

České republiky registrováno občanské sdružení MC - Lanškroun. Provoz mateřského centra 

zahájen 13. května 2001 v prostorách Mateřské školy Vančurova. 

Během následujících čtyř let se formovala podoba mateřského centra a došlo ke 

změně prostorů, ve kterých fungovalo. V roce 2005 se mateřské centrum přestěhovalo do 

Penzionu pro seniory, kde nejprve mělo zázemí v třípokojovém bytě a od listopadu 2012 sídlí 

v prostorech bývalé jídelny a kuchyně, které byly městem zrekonstruovány právě pro 

potřeby centra. Zázemí centra tak nyní tvoří plocha o rozloze 141m2, která zahrnuje velkou 

hernu s kuchyňským koutem, pracovnu, relaxační místnost, kancelář se skladem a sociální 

zařízení. Rodinné centrum Dětský svět z.s. k realizaci svých aktivit také využívá další prostory 

ve městě (převážně tělocvičny). 

Velká změna v chodu centra přišla v dubnu 2010, kdy byla valnou hromadou 

odhlasována změna stanov, což umožnilo další rozšiřování aktivit a služeb, a také změna 

názvu na Rodinné centrum Dětský svět. Provoz rodinného centra v současných prostorech 

pak nabídl nové možnosti pro rozšíření služeb. 

 Rok 2016 posunul rodinné centrum k profesionálnímu fungování, což umožnilo 

zkvalitnit nabízené služby a aktivity, ještě více se zapojit do komunitního života ve městě a 

vytvářet zázemí nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro seniory. 

 

  

 

 

 

PROFIL RODINNÉHO CENTRA 
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Během let se také vyvíjela spolupráce mezi rodinným centrem a městem Lanškroun. 

Organizováním veřejných akcí, zapojováním se do městských akcí, ale i aktivní prací členek 

rady spolku se podařilo vytvořit veřejné povědomí Rodinného centra Dětský svět jako 

spolehlivého partnera. 

 Věříme, že rodinné centrum je vnímáno jako místo, kde se mohou setkávat různé 

generace a lidé s rozličnými názory i handicapy, místo, kde mohou lidé vyhledat podporu, 

pomoc a porozumění. Rodinné centrum Dětský svět si klade za cíl být otevřené všem lidem, 

novým výzvám a možnostem, stejně tak jako realizovat kvalitní služby a aktivity ať už se 

týkají prevence, vzdělávání, komunitního života i volnočasových aktivit jednotlivých cílových 

skupin. Chceme být nadále partnerem pro město i místní komunitu a naplňovat tak hlavní 

činnosti spolku.  
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Projekt „RODINNÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT“ 
 
Cílem projektu bylo provozování rodinného centra jako komunitního, integračního a 
multigeneračního zařízení pro cílové skupiny - rodiny s dětmi, rodiny s dětmi s PAS a se specifickými 
potřebami, dospělí a senioři. Tento projekt zahrnoval veškeré činnosti, které rodinné centrum v roce 
2016 vyvíjelo a byly realizovány služby a aktivity jednorázové, opakované, vzdělávací, osvětové, 
komunitní projekty zaměřené na podporu a síťování. 
Projekt byl dotačně podpořen městem Lanškroun a Pardubickým krajem a probíhá nepřetržitě od 
roku 2011. 
 
 
Projekt „S RODINOU“  
 
Nově realizovaný projekt, který se týká jen části služeb a aktivit rodinného centra a to těch, které jsou 
zaměřeny na prevenci sociálního vyloučení, zvyšování rodičovských kompetencí, podpory návratu na 
trh práce a poradenství. Služby a aktivity zahrnuté v tomto projektu jsou i součástí projektu „Rodinné 
centrum Dětský svět“.  
Projekt byl podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí a s jeho 
realizací se pokračuje i v roce 2017. 
 
 
Projekt „PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY“ 
 
Během hlavních prázdnin rodinné centrum zorganizovalo pět příměstských táborů (tři tábory pro děti 
běžné populace a dva tábory pro děti s poruchou autistického spektra). 
 
 
Projekt „BOD ZLOMU ANEB OD DOBROVOLNICTVÍ K PROFESIONALIZACI ORGANIZACE“ 
 
Hlavním cílem projektu bylo poskytnout organizačnímu týmu zaměstnanců a dobrovolníků RC 
vybavené technické zázemí (kompletní kancelář). Projekt se uskutečnil v rámci Burzy filantropie. 
 
 
Projekt „SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV“ 
 
V roce 2016 proběhla realizace projektu podpořeného obchodním družstvem Konzum. Jednalo se o 
vybavení rodinného centra pomůckami pro děti s PAS (stavebnice, hry), k rozvoji motorických 
dovedností, představivosti a komunikace. 
 
 
 
 
 
 

PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2016 
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A. PRAVIDELNÉ SLUŽBY  
 
Dopolední kluby rodičů  
V průběhu dopoledních klubů mohli rodiče s dětmi využívat několika nabízených aktivit. Jednak 
svépomocnou skupinu, která se zabývala konkrétním tématem týkajícím se péče o dítě, návratu do 
zaměstnání apod., jednak tréninkových aktivit zaměřených na interakci rodič – dítě a zvyšování 
rodičovských kompetencí. V pondělních klubech pracovali rodiče s dětmi s pomůckami inspirovanými 
Montessori pedagogikou, ve středu se mohli pravidelně účastnit besed na předem dané téma. 
Čtvrteční kluby se orientovaly na rozvoj motorických, tvořivých a hudebních dovedností.  
 
Angličtina pro dospěláky  
Kurz byl zaměřen na ženy na rodičovské dovolené, matky, které potřebují zlepšit svoje znalosti pro 
návrat do zaměstnání, nebo pro efektivnější spolupráci s dítětem při plnění školních povinností.  
 
Angličtina pro nejmenší  
Kurzy probíhaly 1x týdně a to v osmi skupinách v první polovině roku a v pěti skupinách v období září 
– prosinec. Výuka probíhala na základě programu Cookie and Friends pod vedením kvalifikovaných 
učitelek angličtiny.  
 
Atletická minipřípravka  
Pohybová aktivita pro děti ve věku 5 -9 let probíhala v podzimním a zimním období v tělocvičně, na 
jaře pak na atletickém stadionu. Cílem bylo rozvíjet motorické schopnosti dětí se zaměřením na 
atletiku. Kurz navštěvovaly děti s lehkými handicapy (poruchy pozornosti apod.)  
 
Cvičení kojenců a batolat  
V roce 2016 proběhly celkem tři kurzy a to vždy pro čtyři skupiny. Vzhledem k tomu, že je to jediná 
pravidelná aktivita ve městě a okolí pro děti tohoto věku, je rodiči velmi vyhledávaná. Hlavním cílem 
je rozvoj vzájemného vztahu mezi rodičem a dítětem. Rodiče také často využívali odborné 
poradenství fyzioterapeutky ohledně správného motorického vývoje dítěte.  
 
Cvičení rodičů s dětmi  
Aktivita byla zaměřena na rozvoj motorických schopností dětí ve věku 1,5 – 6 let a vycházela ze 
vzájemné spolupráce rodič – dítě.  
 
En-ten-týky  
Kurz zaměřený na rozvoj hudebních a pohybových dovedností u nejmenších dětí probíhal v první 
polovině roku ve dvou skupinách, v druhé polovině pak v jedné skupině. Děti na podzim vystoupily na 
vernisáži výstavy v městském muzeu.  
 
Jóga pro dospěláky  
Během roku proběhly celkem čtyři kurzy vždy pro dvě skupiny. O tuto formu cvičení je velký zájem, 
často jí vyhledávají dospělí z kategorie 55+.  
 
 
 

JEDNOTLIVÉ SLUŽBY A AKTIVITY V ROCE 2016 
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Kavárnička dříve narozených  
Během roku proběhlo 12 setkání seniorů z Lanškrouna a okolí buď v rodinném centru, kde pro ně 
byly připraveny různé besedy, zajímavá setkání a tvořivé dílny, nebo jsme zrealizovali poznávací 
výlety do okolí Lanškrouna i vzdálenějších míst. 
 
Rodiny s dětmi s PAS se scházely pravidelně 1x za 14 dnů v rodinném centru. Rodičům byl poskytnut 
prostor pro vzájemné sdílení životních zkušeností spojených s péčí o dítě s PAS, předávání informací a 
rad. Pro děti byly připraveny tvořivé aktivity dle jejich zájmu. Setkání se účastnily i další rodiny, 
přátelé, sourozenci.  
 
Lesní hrátky  
Lesní hrátky byly součástí aktivity Školy jinak. Jednalo se o pravidelné výpravy (1x týdně) rodičů s 
dětmi do přírodních lokalit v okolí města s dobrovolníkem, který připravoval program pro děti. Cílem 
bylo zjistit zájem rodičů o případné založení lesního klubu a zároveň zmapovat okolí města k výběru 
vhodné lokality. Lesní hrátky probíhaly v období duben – červen.  
 
Mluvím, mluvíš, mluvíme  
Kurz zaměřený na logopedickou prevenci, vedený kvalifikovanou lektorkou (učitelka MŠ). Děti 
rozvíjeli nejen řečové dovednosti, ale také se zaměřovaly na zdokonalování jemné motoriky. Po 
skončení lekce byly rodiče instruování k individuální práci. 
 
Plavání pro těhotné  
V roce 2016 proběhly 3 úplné kurzy (8 lekcí) a jeden poloviční. V první polovině roku byly kurzy plně 
obsazeny, od září byla návštěvnost nižší. Během roku si lektorka doplnila kvalifikaci.  
 
Pohybové hry  
Cvičení zaměřené na rozvoj základních pohybových dovedností u dětí ve věku 3 – 6 let probíhalo 1x 
týdně po celý rok kromě hlavních prázdnin.  
 
Sportovní hry pro děti s PAS  
Pravidelné cvičení dětí s PAS pod vedením lektorka a asistentek. Vzhledem k rozličným typům PAS u 
dětí byl kladen důraz na individuální přístup k dětem.  
 
Svépomocná skupina kojících maminek  
Od června se pravidelně 1x měsíčně scházela skupina kojících maminek, kterou vedla certifikovaná 
laktační poradkyně. Každé setkání bylo zaměřené na určité téma, ale zároveň maminky řešily i 
aktuální problémy. 



 
 

Výroční zpráva Rodinné centrum Dětský svět z.s. 2016 9 

 

Škola jinak  
Během celého roku se pravidelně scházela v rodinném centru skupina rodičů, kteří se zajímají o 
alternativní prvky ve vzdělávání. Tato skupina pod vedením koordinátora z rodinného centra 
pracovala na realizaci přednášek, propagaci Školy jinak mezi veřejností, hledala cestu k otevření třídy 
prvního stupně ZŠ s alternativními prvky ve spolupráci s místními školami a městem. Dále pak 
podnikala kroky k založení lesního klubu. Ke konci roku byla aktivita Škola jinak v rodinném centru 
ukončena, rodiče založili samostatný spolek, který přebral zmiňované aktivity.  
 
B. JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY 
 
V průběhu roku jsme realizovali celkem 49 jednorázových akcí, které by se daly rozdělit do několika 
oblastí:  
Vzdělávací a výchovné – přednášky: Projektové vyučování, Jak se domluvit s teenegerem, vzdělávací 
program Začít spolu (3x), Hejného metoda. Montessori pedagogika, Očkování v souvislostech, setkání 
R+R, Přirozená komunikace s dětmi, Jak připravit dítě na školu  
semináře: Respektovat a být respektován, vázání šátku a nošení dětí, Hejného metoda v MŠ  
Psychohygienické – Tělo jako zdroj…spokojené ženy, Co nám tělo nemocí a bolestí říká  
Osvětové – Zdraví přichází z přírody, Modrý den v Lanškrouně, látkové pleny, První pomoc hravě  
Rodinné – karneval na ledě, karneval na zámku, jarní dílna, vynášení Morany, tvořivá dílna na 
Hlínafestu (2x), tvořivá dílna na Starověkých slavnostech, Studánková víla a pan Eduard, Dovádění s 
tátou, Hurá za párou, Rodinné centrum na dopravním hřišti, dětský den při Běhu do vrchu, výprava za 
zvířátky, výroba lampionů, Putování za pokladem svatého Martina  
Svépomocné skupiny – Akční skupina Školy jinak (2x)  
Příměstské tábory – tři běhy pro děti z běžné populace, dva běhy pro děti s PAS  
Ostatní – setkání s biologickou matkou, oslavy narozenin, bleší trhy (3x), burzy dětského oblečení 
(2x), Zažít město jinak, den otevřených dveří Lesního klubu Březinka, týden otevřených dveří, Kulatý 
stůl organizací pracujících s dětmi a mládeží v regionu Lanškrounska, rukodělný jarmark  
 
C. LAICKÉ A ODBORNÉ PORADENSTVÍ  
 
Klienti rodinného centra využívali během celého roku laické poradenství a odborné poradenství (v 
oboru vzdělání a pracovních zkušeností) od aktivizačních pracovnic dopoledních klubů rodičů podle 
svých potřeb. Často si v dopoledních klubech poskytovali laické poradenství rodiče navzájem a to v 
oblastech, které se dotýkají jejich pracovního života a také ve svépomocných skupinách.  
Rodinné centrum poskytlo dvě odborné poradny a to fyzioterapeutickou a logopedickou, které byly 
rodiči využívány, u logopedické poradny byla navýšena v druhé polovině roku časová dotace z důvodu 
velkého zájmu.  
 
D. VZÁJEMNÉ SLUŽBY  
 
Jako hlavní vzájemnou službu jsme v roce 2016 provozovali odbornou rodičovskou knihovnu, kdy 
měli rodiče i veřejnost možnost zapůjčovat si v rodinném centru knihy a časopisy týkající se výchovy, 
vzdělávání, aktivního trávení volného času a knihy zabývající se problematikou PAS. Rodiny měly také 
možnost zapůjčit si některé hračky.  
Dále jsme v rámci vzájemných služeb umožnili rodičům pohlídání dětí (jako svépomocná služba v 
době realizace akcí Rodinného centra nebo v otevírací době RC), možnost coworkingu během 
otevření rodinného centra a možnost uspořádání dětských oslav. 
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Struktura spolku k 31. 12. 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členové rady spolku:   Eva Doleželová 

Vladislava Hanyšová 
Jana Slánská 
Jaromíra Staňková 
Eva Vetchá 

 
Předseda spolku:   Vladislava Hanyšová 
 
Revizní komise:   Iva Hrabáčková 
     Petra Kryšpínová 
     Věra Vlčková 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A LIDÉ VE SPOLKU 
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Hlavní prioritou Rodinného centra Dětský svět z.s. v oblasti spolupráce s jinými subjekty bylo v roce 2016 
udržovat, nebo prohlubovat spolupráci se stávajícími subjekty, samozřejmě navazovat nové kontakty a 
efektivně spolupracovat při aktivitách a projektech, které jsou v souladu s činností RC, s působností na území 
Lanškrounska.  
V neposlední řadě bylo našim cílem být příkladem dobré spolupráce mezi různými subjekty.  
Město a městské organizace:  

– využití petangue hřiště při akci Zažít město jinak, zapůjčení prostor při burzách oblečení 
a rukodělného jarmarku, zajištěn obědů pro příměstské tábory  

– pronájem prostor, spolupořádání veřejných akcí (bleší trhy, Hlínafest), 
promítání pro seniory v městském kině  

– pronájem prostor, zajištění herního a tvořivého centra při zahájení a ukončení Hlínafestu, 
účast na jednáních při tvorbě MAP, komunitním plánování, účast členů rady spolku v komisích; využití 
městských prostor (Zámecká zahrada) k realizování dopoledních klubů rodičů během hlavních prázdnin  

– zajištění interaktivního programu a herního centra na městských Středověkých 
slavnostech, spolupráce při příměstských táborech a dopoledních klubech rodičů během hlavních prázdnin  

– aktivní účast na komunitním plánování  

- pravidelné aktivity pro seniory  

– pronájem zimní haly, využití lehkoatletického stadionu a dětského dopravního 
hřiště; spolupráce při odklízení sněhu u Penzionu pro seniory  

– pronájem tělocvičny a bazénu, jednání při hledání prostor pro „Školu jinak“  

– pronájem tělocvičny, učitelé 1 stupně jako lektoři přednášky Hejného metody 
pro rodiče  
 
Spolky a další organizace:  

– pořádání dětského dne při Běhu do vrchu  

– vzdělávací přednáška  

– akce pro osoby bez přístřeší  

– zajištění aktivity při příměstském táboře  

– seznámení s programem pro maminky  

 

 

 

SPOLUPRÁCE 
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– pronájem prostor  

– organizace aktivit pro seniory  

– využití veřejné prazahrady při příměstském táboře  

– aktivní členství  

-psychologická poradna Ústí nad Orlicí - přednáška  

– rodinný výlet  

– využívání prostor Rodinného centra Dětský svět z.s.  

– spolupráce při rukodělném jarmarku  

– spolupráce při organizování výletů pro seniory  
 
Organizace mimo region:  

– mat – seminář pro pedagogy  

- seminář  

– Změna – přednáška pro rodiče  

– členství, účast na regionálních setkáních  
 
Organizace, které se zúčastnily Kulatého stolu organizací pracujících s dětmi a mládeží na území 
Lanškrounska:  
Centrum sociálních služeb, ABATAB, spolek pro péči o rodinu, Laxus z.ú., Rodinné Integrační Centrum z.s., 
všechny mateřské školy v Lanškrouně, ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec, ZŠ A. Jiráska 140, MAS Lanškrounsko z.s., 
lokální síťař, Gymnázium Lanškroun, DDM Damián, OK klub, Infocentrum, Škola jinak Lanškrounsko z.s., starosta 
města, zaměstnanci úřadu (Oddělení školství a kultury, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MAP, předseda 
Komise pro sociální, rodinnou a komunitní politiku) 
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tabulka č.1:  VYTÍŽENOST JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB RC DĚTSKÝ SVĚT z.s. V ROCE 2016 

       

Typ služby Počet klientů Počet 
poskytnutých 

služeb 

Vytíženost služby Počet lektorů 
/ 

dobrovolníků 
dospělí děti dospělí děti 

Jednorázové aktivity (přednášky, 
semináře, rodinné akce apod.) 

228* 132* 49 558* 355* 25/16 

Dopolední kluby rodičů - souhrn 125 158 137 1 213 1 356 3/3 

DKR - Hrajeme si s Marií 49 57 39** 237** 273** 1/2** 

DKR - Malí rarášci 78 87 42** 458** 477** 1/1** 

DKR - Malí objevitelé 62 74 40** 371** 418** 1/0** 

Letní rarášci 58 79 16** 147** 188** 2/1** 

Cvičení dětí a rodičů 60 72 31 317 379 1/0 

Angličtina pro dospěláky 6 0 26 104 0 1/0 

Angličtina pro nejmenší 0 73 238 0 1 269 3/0 

Atletická minipřípravka 0 34 30 0 353 3/0 

Cvičení kojenců a batolat 62 62 80 645 645 1/0 

En - ten - týky 0 19 32 0 322 1/0 

Fyzioterapeutická poradna 20 19 7 21 21 1/0 

Jóga pro dospěláky 66 0 72 2 272 0 1/0 

Kavárnička dříve narozených 80 0 12 241 0 1/1 

Klub Integráček 19 20 20 83 101 1/0 

Lesní hrátky 17 20 11 52 65 0/1 

Logopedická poradna 28 28 9 57 57 1/0 

Mluvím, mluvíš, mluvíme 0 15 29 0 65 1/0 

Plavání pro těhotné 19 0 28 167 0 0/2 

Pohybové hry 0 34 29 0 236 2/0 

Příměstské tábory (5 běhů) 0 63 25 0 308 20/0 

Sportovní hry pro děti s PAS 0 8 33 0 156 7/0 
Svépomocná skupina kojících maminek 14 13 5 25 24 1/0 

CELKEM 532 440 898 5 755 5 512 51/22 

972 11 267 

*uvedené číslo zahrnuje pouze registrované klienty, nebo registrovaný počet návštěv, na 
některých veřejných akcích nebyla vedená prezence 

**číslo je dílčím údajem z položky Dopolední klub rodičů - souhrn 

Pozn. Někteří dobrovolníci pracují ve více typech služeb, jako lidský zdroj jsou počítáni pouze 1x . 

NÁVŠTĚVNOST A STATISTICKÁ DATA 
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Tabulka č. 3: MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ RODINNÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT z.s. 
 

  
rok 

2014 2015 2016 

počet 

rodiny 411 427 480 

celkem klientů 783 725 972 

dospělí 416 376 532 

dětí 367 349 440 

  

počet nabídnutých služeb 671 806 898 

počet typu služeb 21 21 20 

  

vytíženost 
služeb 

celkem 8 065 6 928 11 467 

dospělí 3 484 2 982 5 755 

děti 4 581 3 946 5 712 

  

lidské zdroje 
DPP 25 24 43 

dobrovolníci 49 40 26 

 
 

tabulka č.2: PŘEHLED RODIN, KLIENTŮ A LIDSKÝCH ZDROJŮ v roce 2016 

Počet rodin 480 

    

počet klientů celkem 972 

z toho děti do 15ti let 440 

dospělí 452 

senioři 80 

    

z toho rodiny s PAS 17 

dospělí 19 

děti 25 

    

Lidské zdroje 79 

DPP 43 

lektoři 11 

dobrovolníci lektoři 6 

dobrovolníci registrovaní 26* 

* někteří dobrovolníci zároveň 
pracují částečně na DPP (část aktivit 

dělají dobrovolně, část mají 
placenou) 
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Rodinné centrum Dětský svět z.s. používá účetní metodu „účetnictví“. Hospodářský rok se 

shoduje s kalendářním rokem. Řídíme se platnými předpisy legislativy ČR. 

Za vedení účetních záznamů zodpovídá Bc. Iva Skalická. 

Aktiva účet 
stav k datu 

1.1.2016 
stav k datu 
31.12.2016 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
 

170 567,50 215 053,10 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 170 567,50 215 053,10 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
 

-170 567,50  -215 053,10 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 -170 567,50  -215 053,10 

Krátkodobý majetek celkem  326 057,57 144 230,66 

Zásoby celkem  70 875,00 84 785,00 

Poskytnuté zálohy na zásoby 314 70 875,00 84 785,00 

Pohledávky celkem  0 2 538 

Daň z příjmu 342 0 2 538 

Krátkodobý finanční majetek celkem  255 182,57 56 907,66 

Peněžní prostředky v pokladně 211 320,00 89,00 

Peněžní prostředky na účtech 221 254 862,57  56 818,66 

AKTIVA CELKEM   326 057,57  144 230,66 

    
Pasiva účet 

stav k datu 
1.1.2016 

stav k datu 
31.12.2016 

Vlastní zdroje celkem   141 149,57  94 364,66 

Jmění celkem  60 702,94  60 702,94 

Vlastní jmění 901 60 702,94  60 702,94 

Výsledek hospodaření celkem  80 446,63  33 661,72 

Účty výsledku hospodaření 963 x -46 784,91 

Výsledek hospodaření za schvalovací období 931 -330,22 x 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 932 80 776,85  80 446,63 

Cizí zdroje   184 908,00  49 866,00 

Dlouhodobé závazky celkem  50 967,00 49 866,00 

Dohadní účty pasivní 389 50 967,00 49 866,00 

Krátkodobé závazky celkem  101 931,00  

Dodavatelé 321 5 000,00  

Zaměstnanci 331 47 269,00  

Ostatní přímé daně 342 5 789,00  

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 348 43 873,00  

Jiná pasiva celkem  32 010,00  

Výnosy příštích období 384 32 010,00  

PASIVA CELKEM   326 057,57  144 230,66 

Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy i výsledovky jsou nulové. 

FINANCE A ÚČETNICTVÍ 
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Výkaz zisku a ztráty 2016 (v Kč) 

Účet 
činnost 

celkem 
hlavní hospodářská 

A. Náklady 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 439 903 0 439 903 

I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 195 881 0 195 881 

I. 4. Náklady na cestovné 549 0 549 

I. 6. Ostatní služby 243 473 0 243 473 

III. Osobní náklady celkem 449 984 0 449 984 

III. 10. Mzdové náklady 409 686 0 409 686 

III. 11. Zákonné sociální pojištění 38 783 0 38 783 

III. 13. Zákonné sociální náklady 1 515 0 1 515 

V. Ostatní náklady 2 908 0 2 908 

V. 22. Jiné ostatní náklady 2 908 0 2 908 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a rezerv a opravných položek  48 004 0 48 004 

VI. 23. Odpis dlouhodobého majetku 48 004 0 48 004 

Náklady celkem 940 799  0 940 799 

     B. Výnosy 

I. Provozní dotace 272 485 0 272 485 

I. 1. Provozní dotace 272 485 0 272 485 

II. Přijaté příspěvky 43 735 0 43 735 

II.3. Přijaté příspěvky (dary) 31 545 0 31 545 

II.4. Přijaté členské příspěvky 12 190  12 190 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 577 794 0 577 794 

Výnosy celkem 894 014  0 894 014 

  
 

 
 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním - 46 785 0 - 46 785 

591 Daň z příjmů 0 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění - 46 785 0 - 46 785 

 

Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy i výsledovky jsou nulové. 
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Příloha v účetní závěrce Rodinného centra Dětský svět z.s.  
k 31. 12. 2016 
 

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně platném znění, 
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud 
není uvedeno jinak. 

Obsah přílohy 

1) Obecné informace o účetní jednotce   

2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 

3) Účetní období     

4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování    

5) Mimořádné položky nákladů a výnosů   

6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  

7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 

8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby 

9) Podíl v jiných společnostech  

10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky 

11) Vlastnictví akcií a podílů 

12) Přehled dlouhodobých závazků  

13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 

14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 

15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   

16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   

17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   

18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   

19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití 

20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech  

22) Přehled o veřejných sbírkách 

23) Výsledek hospodaření     
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1) Obecné informace o účetní jednotce          
 
Název:   Rodinné centrum Dětský svět z.s. 
Sídlo:   B. Martinů 980 
   563 01 Lanškroun 
IČ:   70 89 70 26 
Právní forma:  spolek 
Spisová značka: L 4162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 
Účel:   Podpora dětí, rodin dospělých a seniorů. 
 
Hlavní činnost: Provozování rodinného centra jako zařízení komunitního a integračního, a 

dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. 
Napomáhání aktivního zapojení dospělých a dětí do společenského, 
sociálního, kulturního a zájmového života, zapojení rodiny do veřejného dění 
a to včetně rodin s dětmi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. 
Poskytování společenství, solidarity a otevřenosti všem generacím, rasám, 
sociálním vrstvám, lidem s různými handicapy. Podporování všestranného 
rozvoje osobnosti dětí, respektování jejich individuality, zvyšování kvality 
života dětí a podporování dodržování práv dítěte. Fungování spolku jako 
prostředníka při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, 
vzdělávání, zdraví, psychologii rodinného života a dalších oblastí mezi 
odborníky a rodinami. Zapojení seniorů jako členů širší rodiny - podpora při 
rozvíjení vztahů dětí a prarodičů, organizování vzdělávacích, výukových a 
preventivních programů jako prevence sociální izolace pro seniory. Udržování 
a prohlubování kontaktů a spolupráce s místními institucemi, organizacemi, s 
institucemi na krajské a národní úrovni. Další aktivity hlavní činnosti jsou 
uvedeny ve stanovách spolku. 

 
Vedlejší činnost: V roce 2016 neměl spolek hlášenou žádnou živnost a nevykonával 

hospodářskou činnost. 
 
Statutární orgán: Mgr. Vladislava Hanyšová (předsedkyně spolku) 
 
 
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění  
Účetní jednotka nemá zakladatele ani zřizovatele a neeviduje žádné vklady do vlastního jmění. 
  
3) Účetní období 
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Rozvahovým dnem dle § 19 
odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je 31. prosinec 2016. 
 
 
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace 
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na 
základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky 
pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno externě s využitím software Pohoda. Účetní doklady 
jsou archivovány v sídle. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly 
žádné významné události, které by měly význam pro posouzení ekonomického stavu účetní jednotky. 
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Dlouhodobý majetek 
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti 
vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého 
majetku a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje 
organizace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.   
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný 
majetek v pořizovací ceně vyšší než 7 000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 
rok eviduje organizace v operativní evidenci.  
Stavby účetní jednotka odepisuje 50 let, nestanoví-li příslušný orgán účetní jednotky jinak. 
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let, nestanoví-li příslušný orgán 
účetní jednotky jinak. Opravné položky k dlouhodobému majetku účetní jednotka nevytváří a úroky 
nejsou součástí ocenění majetku. 
 
Zásoby 
Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech účtuje o nákupu 
materiálu přímo na vrub nákladových účtů. Pokud by se tak někdy v budoucnu stalo tak v  ostatních 
významných případech, zejména při nákupu zboží bude účtovat  účetní jednotka o zásobách 
způsobem B.  
 
Finanční majetek 
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve formě podílů. 
 
Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné 
položky. O případně tvorbě opravné položky rozhodne příslušný orgán účetní jednotky. 
 
Transakce v cizí měně 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v pevném kurzu (tzn. v kurzu 
vyhlášeným ČNB k prvnímu dni sledovaného účetního období).  
 
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neevidovala položky nákladů a výnosů, které by byly 
mimořádné svým objemem nebo původem.  
 
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádné společnosti. 
  
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky dlouhodobého majetku v pořizovací 
ceně, včetně jejich přírůstků a úbytků během účetního období. 
 
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby    
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neposkytla odměnu za auditorské a jiné ověřovací 
služby. 
 
9) Podíl v jiných společnostech  
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádné společnosti. 
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10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky   
Účetní jednotka k datu uzávěrky neevidovala žádné závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení, 
zdravotním pojišťovnám a státu. 
 
11) Vlastnictví akcií a podílů                
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly. 
 
12) Přehled dlouhodobých závazků       
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a jejich zbytková 
doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka nevykazuje i dluhy kryté zárukou 
účetní jednotky. 
 
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze. 
 
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období vykázala příjmy a výdaje v hlavní činnosti uvedené ve 
stanovách jako hlavní poslání, nevykazovala žádnou vedlejší činnost směřující k dosažení zisku pro 
potřeby zabezpečení hlavní činnosti.  
 
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala 1 pracovníka na hlavní pracovní 
poměr. 
 
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních orgánů žádné 
odměny ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu. 
 
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast člen statutárního 
orgánu. 
 
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě závdavků, úvěrů 
či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně zúčtovány. 
 
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití        
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci odděleně náklady a 
výnosy pouze z činností hlavního poslání, činnosti podléhajících dani z příjmů účetní jednotka 
nevykonávala.  
 
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další informace, aby byla 
zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.  
Účetní jednotka nevykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které vyžadují další 
informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky. 
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Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace: 
 

Poskytovatel Výše dotace Účel dotace zdroj dotace 

MPSV 142 485 Kč provoz státní rozpočet 

Město Lanškroun 92 000 Kč provoz rozpočet města 

Pardubický kraj 37 000 Kč provoz rozpočet kraje 

 
21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech      
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období nepřijala dar nad 50.000 Kč 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neposkytla dar nad 50.000 Kč. 
 
22) Přehled o veřejných sbírkách      
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky. 
 
23) Výsledek hospodaření     
Výsledek hospodaření účetní jednotky v hlavní činnosti je – 46 784,91 Kč. 
 
 
Sestaveno dne:  1.6.2017  
Sestavila:   Mgr. Vladislava Hanyšová, Bc. Iva Skalická 
Statutární zástupce:  Mgr. Vladislava Hanyšová 
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Děkujeme všem návštěvníkům a uživatelům služeb rodinného centra, že k nám i v roce 2016 

našli cestu. Doufáme, že byli s našimi službami spokojeni, a že jsme tak přispěli k jejich ke 

spokojenějšímu životu. 

 

Velké poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních věcí, městu Lanškroun, Pardubickému 

kraji a ostatním sponzorům za jejich finanční podporu, bez které by Rodinné centrum Dětský 

svět z.s. nemohlo realizovat své služby a aktivity. 

 

Děkujeme lektorům a dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a energii rodinnému centru a 

velkou měrou nám pomohli realizovat činnost rodinného centra v roce 2016. 

 

Datum: 12. 6.. 2017 

 

Podpis předsedy spolku:  

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
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Název spolku:  Rodinné centrum Dětský svět z.s. 

Sídlo:   B. Martinů 980 

563 01 Lanškroun 

IČ:   70 89 70 26 

 

Předseda spolku: Vladislava Hanyšová 

 

Email:   rclanskroun@seznam.cz 

Telefon:  777 257 709 

Webové stránky: www.rclanskroun.cz 

Facebooku:  Rodinné centrum Dětský svět Lanškroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU 


