VÝROČNÍ ZPRÁVA
obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem®

ZA ROK 2012
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I. Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové,
jménem správní rady Vám předkládám výroční zprávu společnosti Celé Česko čte dětem, o. p. s.,
s hospodářskými výsledky za rok 2012.
Kampaň Celé Česko čte dětem® ovlivňuje dnešní i budoucí generace v oblasti čtenářství a výchovy ke
čtenářství. Většina projektů a kampaní v ČR týkajících se podpory čtenářství se zaměřuje hlavně na podporu
čtení dětmi samými. Tato kampaň je však ojedinělá, protože její aktivity na podporu čtenářství u dětí jsou
zaměřeny na dospělou populaci. Kampaň směřuje k rodině jako k jádru nejranějších návyků, mezi které patří
i společné čtení. Výsledkem je stále rostoucí počet knihoven, škol a dalších institucí, které se do kampaně
zapojily, stále silnější základna dobrovolníků a regionálních koordinátorů.
Svým zaměřením se jedná v českých podmínkách o unikátní projekt. Jeho jedinečnost potvrzují doporučení
mnoha odborníků z oblasti dětské psychologie a vyjádření známých osobností z oblasti kultury a umění.
O důležitosti projektu svědčí rovněž udělené záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR a Dětského fondu OSN UNICEF. Zesnulý prezident Václav Havel
měl od roku 2006 osobní záštitu nad kampaní Celé Česko čte dětem®.
Osvětová kampaň Celé Česko čte dětem® míří do budoucna, ke generaci této, ale i generacím dalším. Její
výsledky se dostavují postupně – je to běh na dlouhou trať.
Jménem společnosti Celé Česko čte dětem®, o. p. s., bych ráda poděkovala všem partnerům, institucím
i soukromým osobám, které poskytly obecně prospěšné společnosti záštitu.
Děkuji také donátorům, dobrovolníkům, regionálním koordinátorům a dalším spolupracovníkům za podporu,
přízeň a nezištnou pomoc při naplňování základních myšlenek kampaně.

Marta Kmeťová, předsedkyně správní rady
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II. Základní údaje
Název:
Právní forma:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
URL:
IČ:
Centrální bankovní účet:
Předsedkyně správní rady:
Statutární zástupce:

Celé Česko čte dětem®
obecně prospěšná společnost
Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín
+420 774 782 192, +420 774 782 191
info@ctemedetem.cz, kontakt@ctemedetem.cz
www.celeceskoctedetem.cz
277 67 612
ČSOB, 204135054/0300
Mgr. Marta Kmeťová
Mgr. Eva Katrušáková

Registrace
Datum vzniku:
Datum založení:
Zahájení obecně prospěšné činnosti:
Zakladatelka:

10. 5. 2006
10. 5. 2006
10. 5. 2006
Mgr. Eva Katrušáková

Druh obecně prospěšných služeb:
o
o
o
o
o
o
o

popularizace hlasitého čtení dětem a mládeži v České republice a podpora širšího přístupu dětí
a mládeže ke kulturním statkům;
napomáhání správnému psychickému a emocionálnímu vývoji dětí a mládeže, získávání vhodných
charakterových vlastností, vzorců morálního chování a formování návyku číst si v dospělosti;
iniciace vzdělávacích a naučně zábavných programů pro děti a mládež ve školách a jiných
výchovně-vzdělávacích institucích;
podpora a propagace akcí veřejného čtení;
vydavatelské a nakladatelské činnosti;
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí;
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.

Doplňková služba:
Změny v rejstříku OPS:
19. 4. 2011
Změny v rejstříku OPS:
byly provedeny z důvodu změn v zákoně o OPS. Na základě
těchto změn byla ředitelka Celé Česko čte dětem, o. p. s., jmenována statutární zástupkyní společnosti.

III. Organizační struktura
Správní rada
 Mgr. Marta Kmeťová
funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
 PhDr. Alena Hasáková
funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
 Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL. M.
funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
Dozorčí rada
 Mgr. Ivana Slováčková
funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
 prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.
funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
Čestná rada
 Věra Racková
 prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
 Michal Horáček
Správní rada zasedala v roce 2012 dvakrát. Na svém zasedání dne 28. 2. 2012 schválila znění
pracovní smlouvy mezi společností a ředitelkou. Na zasedání 25. 6. 2012 bylo diskutováno 8 důležitých
bodů:








zahájení projektu Babička do školky
vydání knihy Pohádky po telefonu
nové logo Celé Česko čte dětem
realizace Pohádkové tramvaje
projekt Partnerství v rámci programu Grundtvig
projekt Vodafone Rok jinak
projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2011
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IV. Hlavní cíle roku 2012
 Zapojování co největšího počtu škol a školek do kampaně (viz www.celeceskoctedetem.cz,
v sekci Zapojili se).
 Oslovování rodičů a jiných dospělých z nejbližšího okolí dítěte pomocí osvětové a mediální
kampaně.
 Rozšiřování sítě regionálních koordinátorů, jimiž jsou dobrovolníci, kteří navštěvují školy, školky,
ambulance, mateřská centra ve svých regionech (viz www.celeceskoctedetem.cz, v sekci Regionální
koordinátoři).
 Distribuování plakátů, záložek, letáků a jiných propagačních materiálů do škol, školek, knihoven,
zdravotních zařízení, pedagogicko-psychologických poraden, kin, divadel a soukromým osobám.
 Pořádání vzdělávacích seminářů v různých městech ČR: školy, veřejné instituce, knihovny.
 Uspořádání mezinárodní konference.
 Uspořádání akce Ostrava čte dětem.
 Pokračování projektu Moje první kniha ve spolupráci s vedením měst. Na „vítání občánků“ rodiče
obdrží pro svou ratolest knížku a informace Proč číst dětem od raného dětství.
 Čtení dětem v nemocnicích v celé České republice.
 Předčítání známých osobností dětem v různých městech ČR.
 Vysílání rozhlasových programů na podporu kampaně na různých českých stanicích.
 Pravidelné vysílání rozhlasových spotů v Českém rozhlase.
 Pokračování mediálního partnerství s Českou televizí, které se datuje od ledna 2009.
 Pořádání celostátní výtvarné soutěže pro děti pod názvem Plakát Celé Česko čte dětem®.
 Zúčastňování se televizních programů na podporu kampaně
(Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT, Snídaně s Novou, Sama doma, Knižní svět, hlavní
zpravodajské relace na všech kanálech a jiné).
 Hledání vhodných patronů a donátorů pro kampaň Celé Česko čte dětem®.
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V. Medializace
 Medializace myšlenky pravidelného čtení dětem je jedním z hlavních cílů celostátní kampaně Celé
Česko čte dětem®. Celoročně probíhala medializace prostřednictvím rozhlasových spotů v Českém
rozhlasu. O kampani Celé Česko čte dětem® byly poskytovány rozhovory v rámci pořádaných akcí
v rozhlasových vysíláních nejen v již zmiňovaném Českém rozhlasu, ale i v Rádiu Pigy, Petrov,
Frekvence 1, Evropa 2 a televizních vysíláních České televize.
 Mediálním partnerem byla i v roce 2012 Česká televize. TV spoty Pohádky čekají, až je budete číst
svým dětem, Tati, umíš ty vůbec číst?, Grilování a nový TV spot Brambory byly vysílány Českou
televizí na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24 po celý rok 2012.
 V průběhu celého roku vycházely zprávy o kampani a jejích aktivitách v knihovnických zpravodajích,
literárních novinách, v obecních zpravodajích ČR, regionálním tisku ČR, v celostátních tištěných
denících a magazínech (MF Dnes, Deník, Právo aj.).
 Propagace kampaně probíhá prostřednictvím on-screen reklamních systémů v 800 ordinacích
praktických lékařů, v 800 ordinacích gynekologů a v 500 ordinacích pediatrů.
 Celé Česko čte dětem® je od roku 2011 prezentováno také na sociální síti Facebook.
 Webové stránky kampaně zhlédlo k 31. 12. 2012 téměř 400 000 nových návštěvníků.
 Propagace kampaně a jejích jednotlivých aktivit byla a je prezentována informačními brožurami
a plakáty na veřejných místech, v institucích a školských a vzdělávacích zařízeních zapojených do
kampaně Celé Česko čte dětem®.

Televizní vysílání spotů Celé Česko čte dětem®
 V roce 2012 byl vyroben nový TV spot Brambory, který se stal nejlepší televizní reklamou v soutěži
neziskových organizací ŽIHADLO 2012.
 28. 5. – 3. 6. 2012 – Vysílání TV spotu Pohádky čekají, až je budete číst svým dětem na kanálech
České televize ČT 1, ČT 2, ČT24.
 9. 7. – 22. 7. 2012 – Vysílání TV spotu Grilování na kanálech České televize ČT 1, ČT 2, ČT 24.
 24. 9. – 7. 10. 2012 – Vysílání TV spotu Brambory na kanálech České televize ČT 1, ČT 2, ČT 24.
 10. 12. – 23. 12. 2012 – Vysílání TV spotu Grilování a Brambory na kanálech České televize ČT 1,
ČT 2, ČT 24.
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Tisk – regionální i celostátní, internetové portály
 Knihovnický zpravodaj Vysočina, Ročník 12 / Číslo 4 – Metody, které napomáhají rozvoji čtenářské
gramotnosti
 Strategie.e15.cz, listopad 2012 – Kampaň „Celé Česko čte dětem“
 Hutník, listopad 2012 – Knížku ilustrovaly malé děti
 Horizont, listopad 2012 – Česko čte pohádky po telefonu
 Těšínské listy, září 2012 – Rodič – Dítě – Knížka. Svatá trojice
 Těšínské listy, říjen 2012 – Benefice přinesla více než 65 tisíc korun
 Głos Ludu, říjen 2012 – Czytanie (nie tylko) przez telefon
 Strategie.e15.cz, červenec 2012 – Čtení dětem podporuje nová kampaň
 Právo, červen 2012 – V tomto týdnu v Česku čteme dětem
 Deník, červen 2012 – Každodenní čtení je neokázalým projevem lásky, kterou každý z nás
potřebuje
 Horizont, duben 2012 – Čtenáři rozhodli: nejlepší akcí v regionu 2011 je Barrocko fest
 Moje Země, číslo 2/2012 – Celé Česko čte dětem
 Rozhlas.cz, duben 2012 – O prospěšnosti čtení dětem debatují v Ostravě odborníci
 Infoportály.cz, duben 2012 – Mezinárodní konference Čtení dětem – mění životy
 Právo, duben 2012 – Čtěte malým, ale také dospívajícím dětem
 Radniční noviny, 2/2012 – V Nové Trojce se čte dětem
 Marianne, leden 2012 – Pomozte svému dítěti zamilovat se…do knihy!
 Moravskoslezské listy, leden 2012 – Celé Česko čte dětem zapojilo do kampaně dalších pět set
institucí

Televize
 Živý vstup České televize – Události v regionech – 31. 5. 2012 (Brno) a 7. 6. 2012 (Ostrava).
 Pořad Sama doma České televize – 1. 6. 2012.
 Reportáž Televize BTV – 30. a 31. 5. 2012.

Rozhlas
 21. 5. – 30. 5. 2012 – Začíná rozhlasová kampaň na podporu 2. Týdne čtení dětem na stanicích
Českého rozhlasu Radiožurnál, Brno, Praha a Vltava.
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Propagační materiály









Plakáty CČČD ve formátu A2, A3, A4
Plakáty Přečteno a podtrženo, Zvířátka 1 a 2
Brožurky o kampani
Bannery Celé Česko čte dětem®
Záložky do knížek
Pastelky s logem Celé Česko čte dětem®
Placky s logem Celé Česko čte dětem®
Plátěné tašky s nápisem Celé Česko čte dětem®
a webovými stránkami








Hrníčky s nápisem Celé Česko čte dětem® a adresou webových stránek
Nálepka s logem Celé Česko čte dětem®
Trička s nápisem Celé Česko čte dětem®
Papírová pravítka
Rozvrh hodin
Pohlednice Český Těšín, Praha, Brno, Ostrava

Všechny propagační materiály jsou distribuovány do knihoven, mateřských center, základních škol,
mateřských škol a dalších institucí v rámci tzv. uvítacích balíčků či balíčků pro Kluby škol, které čtou
a Kluby školek, které čtou. Většina z těchto materiálů a drobných dárků putuje také k dětem i dospělým,
kteří se účastní našich akcí, vyhrávají v našich soutěžích či si je objednají v e-shopu na našem webu.
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VI. Zapojení školských, mimoškolských a dalších vzdělávacích institucí
do kampaně Celé Česko čte dětem®
Mateřské a základní školy, knihovny, mateřská a rodinná centra a jiné instituce se zapojují do kampaně
několika způsoby:
 Ve svých prostorách pořádají pravidelná čtení pro děti. Číst
chodí učitelky, učitelé, lékaři, ředitelé, starostové, hasiči,
policisté, babičky a dědečkové, maminky a tatínkové, starší
sourozenci nebo spolužáci, herci a herečky, známé
osobnosti.
 Účastní se speciální akce Škola naruby, která byla
vyhlášena v únoru 2008 a ukončena slavnostním setkáním
nejlepších „čtecích“ rodin v prosinci 2008. Pro velký úspěch
akce Škola naruby pokračovala i v dalších letech a rok 2012
nebyl výjimkou.
 Na třídních schůzkách a setkáních s rodiči informují rodiče
a jiné dospělé z okolí dítěte o blahodárném vlivu předčítání
na dětskou duši. Každý rodič by měl vědět, že pravidelné
předčítání dítěti:
o
o
o
o
o
o
o

vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
podílí se na emočním rozvoji dítěte;
učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;
rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;
formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;
rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;
je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 Do propagace předčítání se zapojují
také města v rámci projektu Moje
první kniha, při němž rodiče obdrží
na Vítání občánků první knihu pro své
dítě i s dopisem, který vysvětluje, jak
ohromný význam pro rozvíjení
osobnosti jejich dítěte má pravidelné
předčítání. Projekt probíhá v Třinci,
Olomouci, Bystřici, Jílovém u Prahy,
Sázavě, ve Frýdku-Místku, Čeladné,
Tatcích, Kyjově a dalších městech.
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 Zúčastňují se naší každoroční celostátní výtvarné soutěže o nejkrásnější Plakát Celé Česko čte
dětem. Na následujících stránkách jsou uvedeny vítězné obrázky za rok 2012.

GRAND PRIX

Natálie Slezáková, 7 let, Dvůr Králové nad Labem

1.

místo

Nikola Verešová, 5 let, Vyšní Lhoty
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2.

místo

Pavel Káš, 7 let, Kralupy nad Vltavou

3.

místo

Olina Pešková, Mačkov

12

Zvláštní cena poroty za týmovou práci

pětileté a šestileté děti, Hustopeče

Zvláštní cena poroty za netradiční pojetí

Dominika Čomková, 14 let, Praha 5 – Smíchov

13

4.

Zvláštní cena poroty za soubor prací

14

Žáci 2. B, Plzeň

Zvláštní cena poroty za nápad

Žáci 7. A, Brno
 Zúčastňují se celostátní čtenářské soutěže KNIHO-REJ. Každý měsíc soutěží děti s jinou knihou
a odpovídají na 3 otázky z dané knihy. Vylosovaní vítězové obdrží krásné ceny.
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VII. Speciální programy pro MŠ a ZŠ: Klub škol, které čtou a Klub
školek, které čtou
V únoru 2010 jsme spustili speciální programy Klub školek, které čtou a Klub škol, které čtou. Mateřské
a základní školy mohou – a také by měly – domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma nikdo nečte,
mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Byli bychom proto
rádi, kdyby školky a školy zařadily do svého programu každodenní čtení dětem. V budoucnu chceme
uskutečnit průzkum ve školách a školkách, které jsou zapojeny do Klubů, které čtou. Chceme sledovat
vlivy každodenního předčítání na emoční zdraví dětí.

V roce 2012 se do Klubu škol, které čtou zapojily tyto instituce:
1.

Základní a mateřská škola Bohuslavice

30.

ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina

2.

Základní a mateřská škola J. A. Komenského

31.

17. základní škola a mateřská škola Plzeň

3.

Základní škola a mateřská škola Popice

32.

Základní škola Václava Havla

4.

ZŠ Praktická a ZŠ Speciální Lužiny

33.

Základní škola Brno

5.

Základní škola Prostějov

34.

ŠD při ZŠ Mařádkova, Opava

6.

Základní a mateřská škola Ostrava-Dubina

35.

Základní škola Schulzovy sady

7.

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec

36.

Základní škola a mateřská škola Lobodice

8.

Základní škola Ak. Heyrovského Chomutov

37.

1. základní škola Napajedla

9.

Základní a mateřská škola Němčany

38.

ZŠ s RVMPP

10.

28. základní škola Plzeň

39.

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové

11.

Základní škola a mateřská škola Karlštejn

40.

Základní škola Loučka, okres Vsetín

12.

Základní škola Veltruby

41.

ZŠ a MŠ Hello Ostrava-Dubina

13.

Základní škola Cetkovice

42.

Základní škola Chýnov

14.

Základní a mateřská škola Hluboš

43.

ZŠ a MŠ Nikolčice, příspěvková organizace

15.

ZŠ Březové Hory – školní družina

44.

ZŠ Planá, příspěvková organizace

16.

Základní škola Polabiny, Pardubice

45.

Základní škola Praha-Vinoř, 1. stupeň

17.

Zařízení pro děti-cizince DDŠ a VÚ

18.

Základní škola Štětí

19.

Základní a mateřská škola Pražská, Znojmo

20.

5. základní škola Cheb

21.

Základní škola, Most

22.

Základní škola a Mateřská škola Domažlice

23.

Základní škola a Mateřská škola Nučice

24.

ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek

25.

ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

26.

Základní škola a Mateřská škola Třebotov

27.

Základní škola Kostelec u Holešova

28.

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice

29.

Základní škola, Praktická škola a dětský domov
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V roce 2012 se do Klubu školek, které čtou zapojily tyto instituce:
1.

Mateřská škola Čtyřlístek, Polička

40.

Mateřská škola Buková, Praha

2.

Mateřská škola Zavadilka, Jaroměř

41.

Mateřská škola Uhelná

3.

Mateřská škola Náměšť nad Oslavou

42.

Mateřská škola Mozaika, Hodonín

4.

Mateřská škola Kneslova, Brno

43.

Mateřská škola Ostrovec

5.

Mateřská škola Čakovičky

44.

Mateřská škola Dobev

6.

Mateřská škola Křejpského, Praha 4

45.

Katolická mateřská škola Beroun

7.

Rodinné centru Kašpárek, Pardubice

46.

Mateřská škola Pražmo

8.

Základní a mateřská škola, Krumvíř

47.

Mateřská škola Olešnice

9.

Základní a mateřská škola Lichkov

48.

Mateřská škola Minisvět u Krtečka, Praha 9

10.

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek

49.

MŠ Rohožník, Praha – Újezd nad Lesy

11.

ZŠ a MŠ V Zahrádkách Roztoky

50.

Školička Balíček, Praha 6

12.

Mateřská škola Litoměřice

51.

Mateřská škola U Krtečka, Praha 5 – Motol

13.

Mateřská škola Na Chodovci Praha

52.

Mateřská škola Kostka, s. r. o., Vsetín

14.

Mateřská škola Fanderlíkova Brno

53.

Základní a mateřská škola Hluboš

15.

Mateřská škola Cibuláček Dubí

54.

Mateřská škola Nespeky

16.

Základní a mateřská škola Bohuslavice

55.

Mateřská škola Klánovice

17.

Mateřská škola Štěnovice

56.

Základní a mateřská škola Rozdrojovice

18.

Základní a mateřská škola J. A. Komenského

19.

Mateřská škola Studénka

57.
58.

Mateřská škola Tymiška, o. p. s.
Základní a mateřská škola Bělkovice-Lašťany

20.

MŠ Studénka – odloučené pracoviště

59.

Mateřská škola Vrabčáci, Dolní Datyně

21.

Základní a mateřská škola Těšany

60.

Mateřská škola Velké Němčice

22.

Mateřská škola Dobrá Voda

23.

Základní a mateřská škola Tmaň

24.

Mateřská škola Kostička

25.

Základní a mateřská škola Žandov

26.

Základní škola a mateřská škola Popice

27.

Mateřská škola Čajkovského Olomouc

28.

Mateřská škola Praha 5 – Barrandov

29.

Mateřská škola Žižkova Lanškroun

30.

Mateřská škola Bratří Čapků Příbram

31.

Základní a mateřská škola Ševětín

32.

Mateřská škola Chlumčany

33.

Mateřská škola Josefínka a Vendelínek, o. p. s.

34.

Mateřská škola Sadová, Havířov

35.

Mateřská škola Ostrava

36.

Mateřská škola Beroun

37.

Mateřská škola Doubravice nad Svitavou

38.

Základní a mateřská škola Karolinka

39.

Mateřská škola Vyšní Lhoty
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Seznam zapojených institucí a škol k 31. 12. 2012
1.

Školní družina v Provodíně při ZŠ a MŠ Jestřebí

38.

Časopis Patelka

2.

Mateřské centrum Slunečnice Beroun

39.

Mirabal.cz

3.

Spolek přátel krásného slova, o. s., HK

40.

Marche Montessori

4.

Studio Smile – školka s úsměvem Bašť

41.

Nezoufalky.cz

5.

Mateřská škola Pražmo

42.

Prague mothers private clubs

6.

Základní a mateřská škola Radňovice

43.

Baby luxury butik

7.

Knihovna Velká Bíteš

44.

Radka Španko

8.

Mateřská škola Olešnice

45.

Základní a mateřská škola Hluboš

9.

28. základní škola Plzeň

46.

Základní škola Březové Hory – školní družina

10.

ZŠ K. Pokorného, Ostrava-Poruba

47.

Mateřská škola Nespeky

11.

Mateřské centrum Domeček Křenovice, o. s.

48.

Mateřská škola Klánovice

12.

Bc. Marie Nádvorníková – Bravery

49.

Základní škola Polabiny, Pardubice

13.

Základní a mateřská škola Karlštejn

50.

Zařízení pro děti-cizince DDŠ a VÚ

14.

Městská knihovna Jevíčko

51.

Základní a mateřská škola Rozdrojovice

15.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

52.

Občanské sdružení Tehov

16.

Mateřská škola Borotín

53.

Obecní knihovna a IC Bělá pod Pradědem

17.

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo

54.

Mateřská škola Tymiška, o. p. s.

18.

KMO, pobočka Dr. Martínka

55.

Základní a mateřská škola Bělkovice-Lašťany

19.

ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice

56.

Mateřská škola Vrabčáci, Dolní Datyně

20.

ŠD 1. ZŠ Holešov

57.

Mateřská škola Velké Němčice

21.

SŠ, ZS a MŠ Jistota, o. p. s.

58.

Mateřská škola Tehovec

22.

Základní a mateřská škola Velký Újezd

59.

Knihovna města Lysá nad Labem

23.

Kavárna Kareta

60.

Penzion Hollman

24.

Knihovna Hrotovice

61.

Město Žandov

25.

Knihovna Lhota, Obecní úřad Lhota

62.

Knihovna Žandov

26.

MŠ Minisvět u Krtečka, Praha 9

63.

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice

27.

MŠ Rohožník, Praha – Újezd nad Lesy

64.

Proficio, o. s.

28.

Základní škola Veltruby

65.

Základní škola Štětí

29.

Školička Balíček, Praha 6

66.

Školní družina při ZŠ Raškovice

30.

Mateřská škola U Krtečka, Praha 5 – Motol

67.

Základní škola Třeboň

31.

Základní škola Cetkovice

68.

Základní a mateřská škola Pražská, Znojmo

32.

Mateřská škola Kostka, s. r. o., Vsetín

69.

5. základní škola, Cheb

33.

Šk. druźina při ZŠ Šumavská, Šumperk

70.

Základní škola Zábřeh

34.

Mateřská škola Pešková

71.

Toušeňský Myšák, o. s.

35.

1. základní škola Šumperka

72.

Dětské centrum Kuky

36.

Zdeňka Žádníková Volencová

73.

Mateřské centrum Žabka

37.

In-prague.cz

74.

Základní škola Prosiměřice
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75.

Základní škola, Most

115.

CS studio

76.

Nevojánek – OS pro děti a mládež

116.

Pohádkový penzion Na Salaši

77.

Základní a mateřská škola, Únanov

117.

49. mateřská škola, Plzeň

78.

ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec

118.

Základní a mateřská škola Prosetín

79.

Základní a mateřská škola Domažlice

119.

Mateřská škola Meziměstí

80.

Základní a mateřská škola Nučice

120.

Mateřská škola Opava

81.

Mateřská škola Šluknovská, Praha 9

121.

Mateřská škola Zelená, Málkov

82.

Mateřská škola Nový Kostel

122.

Mrňouskov u Einsteina, Karviná

83.

MŠ Veselá želvička, Praha Dubeč

123.

MTC WRTulka, o. s.

84.

Klubík Budulínek, Praha Dubeč

124.

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

85.

Školička Šikulka

125.

Základní škola Němčice nad Hanou

86.

Mateřská škola Na Korábě, Praha 8

126.

Mateřská škola Pardubice-Dubina

87.

Knihovna Jana Drdy, Příbram

127.

Mateřská škola Praha-Radotín

88.

Mateřská škola Varnsdorf

128.

Základní a mateřská škola Deblín

89.

Romana Coufalová

129.

Základní škola Vítkov

90.

Mateřská škola Ořechov

130.

Mateřská škola Obora

91.

Mateřská škola Bambinárium

131.

Základní škola Kostelec u Holešova

92.

Základní škola Železnická

132.

Mateřská škola Nové Sedlice

93.

Mateřská škola Lískovecká

133.

Mateřská škola Gorkého, Trutnov

94.

Školní družina ZŠ, Boskovice

134.

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6

95.

Mateřská škola Omice

135.

Mateřská škola Blansko

96.

Centrum předškolních dětí při DDM Praha 3

136.

Základní a mateřská škola Březová

97.

Mateřská škola Mukařov

137.

Mateřská škola Domeček

98.

Mateřská škola Na Valech

138.

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice

99.

ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek

139.

Základní škola, Praktická škola a dětský domov

100.

ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

140.

ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina

101.

Mateřská škola Velichov

141.

17. základní škola a mateřská škola Plzeň

102.

Mateřská škola Hrubčice

142.

Základní škola Václava Havla

103.

obec Libhošť – Komise pro kulturu a sport

143.

Mateřská škola Plamínkové

104.

Mateřská škola Hustopeče

144.

Základní škola Brno

105.

Základní škola Mukařov

145.

ŠD při ZŠ Mařádkova, Opava

106.

1. mateřská škola Husitská 217

146.

Mateřská škola Opava-Komárov

107.

Základní škola Boršov

147.

Základní a mateřská škola Opava-Komárov

108.

Občanské sdružení Nenuda

148.

Mateřská škola Modřínek

109.

Nevojánek – OS pro děti a mládež

149.

Mateřská škola Zdětín

110.

ZŠ Masarykova,Klánovice, Praha 9

150.

Mateřská škola Nová Včelnice

111.

Základní škola a Mateřská škola Třebotov

151.

Mateřská škola I. Dubňany

112.

Knihovna Jinočany

152.

ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice

113.

Základní škola, Praha 10

153.

Městská knihovna Antonína Marka

114.

Mateřská škola Liteń

154.

Marmelade Cafe, Dolní Břežany
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155.

Mateřské centrum Rybička

195.

Základní škola Žlutice

156.

Mateřská škola, Sadová

196.

Veselé loutky Jablonec nad Nisou

157.

1. základní škola, Rakovník,

197.

Základní a mateřská škola Slatinice

158.

Městská knihovna Lázně Bělohrad

198.

ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice

159.

Základní škola Třemošná

199.

Základní škola Hustopeče

160.

Základní a mateřská škola při VFN

200.

Základní škola Chýnov

161.

Základní škola a mateřská škola Vrchlabí

201.

ZŠ a MŠ Radešínská Svratka

162.

Základní škola Schulzovy sady

202.

Mateřská škola Merklín

163.

Základní škola a mateřská škola Lobodice

203.

Perníček, o. s.

164.

Základní škola Nádražní

204.

Mateřská škola Horní Bludovice

165.

Základní škola Chvatěruby

205.

Mateřská škola Stará Boleslav

166.

Mateřská škola Přeštice

206.

Základní a mateřská škola Stod

167.

Mateřská škola Praha 4

207.

ZŠ a MS Pardubice-Pardubičky

168.

Mateřské a rodinné centrum Multi

208.

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem

169.

1. základní škola Napajedla

209.

Leona Tenglerová

170.

Hernička ve Struhách

210.

MŠ Petřvaldská

171.

Mateřská škola Kublov

211.

Mateřská škola Zlín

172.

Mateřská škola Mohelno

212.

Dětské integrační centrum a mateřská škola

173.

Místní knihovna Praha Petrovice

213.

ZŠ a MŠ Bílovec, MŠ Bravinné

174.

Mateřská škola Sluníčko Kutná Hora

214.

Mateřská škola Slunečnice Praha Radotín

175.

Little Pony, Praha

215.

ZŠ a MŠ Nikolčice, příspěvková organizace

176.

Mateřská škola Zvoneček, Mělník

216.

Mateřská škola Vlkava

177.

ZŠ s RVMPP

217.

Mateřská škola Broumy

178.

Základní a mateřská škola Lázně Kynžvart

218.

Školka Písnička

179.

ZŠ a MS Jakubčovice nad Odrou

219.

Školka Mašinka, Praha 10

180.

Mateřská škola Havířov-Podlesí

220.

Rodinné centrum Čtyřlístek

181.

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové

221.

Základní škola Planá, příspěvková organizace

182.

Mateřská škola Chvatěruby

222.

Mateřská škola Potůček Říčany

183.

Mateřská škola, Kostelec u Holešova

223.

Základní škola Litvínovská 500

184.

Základní škola Loučka, okres Vsetín

224.

Základní škola Praha–Vinoř, 1. stupeň

185.

Mateřská škola Hrotovice

225.

Základní škola a Mateřská škola Praha 8

186.

Mateřská škola Opava

226.

Školička 3 tetičky

187.

Mateřská škola Duhový korálek

227.

Mateřská škola Kostelec

188.

Mateřská škola Havířov-Podlesí

228.

Mateřská škola Židlochovice

189.

Mateřská škola Montessori Poděbrady

229.

Knihkupectví Duha

190.

Základní a mateřská škola Dolní Studénky

230.

Mateřská škola Sluníčko

191.

50. mateřská škola Plzeň

231.

SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové

192.

ZŠ a MS Hello Ostrava-Dubina

232.

Rodinné centrum Kašpárek

193.

MŠ Kpt. Nálepky Louny

233.

Mateřské centrum Rozmarýnek

194.

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12

234.

Foibos Bohemia, o. p. s.
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235.

Základní a mateřská škola Rožná

237.

MC Klánovice-Šestajovice Šikulka

236.

Základní škola a mateřská škola Litohoř

238.

Josmaart, o. s.
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VIII. Dobrovolnictví
Celé Česko čte dětem® má tři skupiny dobrovolníků:
 1. skupina – dobrovolníci, kteří chodí pravidelně předčítat dětem do nemocnic (více než 100 osob).
Tuto skupinu dobrovolníků tvoří studenti středních a vysokých škol a pracující osoby.
Dobrovolníci pravidelně ve svém volném čase docházejí číst malým dětským pacientům
do nemocnic. Svým čtením jim zpříjemňují pobyt v nemocničním zařízení.

 2. skupina – regionální koordinátoři, kteří ve svém volném čase zdarma pomáhají šířit myšlenky Celé
Česko čte dětem® ve svém regionu. Regionální koordinátoři oslovují školky, školy, knihovny, mateřská
centra a jiné instituce, hovoří s rodiči, učiteli, vychovateli, psychology, ale také se starosty a primátory.
K 31. 12. 2012 má Celé Česko čte dětem® 61 regionálních koordinátorů. Regionální koordinátoři patří
k lidem, kteří mají úzký vztah k dětem a knize i ke kulturním statkům.
Seznam všech koordinátorů naleznete na www.celeceskoctedetem.cz v sekci Regionální koordinátoři.
 3. skupina – dobrovolníci, kteří nám pomáhají s organizací a produkcí našich největších akcí. Bez
těchto lidí bychom nemohli realizovat naše největší akce, jako jsou například Týden čtení dětem v ČR,
mezinárodní konferenci či účast na veletrzích a dobročinných bazarech.
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VIX. Osvěta
Semináře a konference
Cílem osvětových přednášek a konferencí je seznámit osoby (tzv. tvůrce veřejného mínění) ze škol,
školek, knihoven, nemocnic a dětských domovů s problematikou dětské četby, předčítání a aktivitami
kampaně Celé Česko čte dětem® v rámci České republiky.
V průběhu konferencí se účastníci seznamují s ideou osvětové kampaně prostřednictvím přednášek
odborníků a iniciátorky kampaně Celé Česko čte dětem®. Účastníci těchto seminářů pak šíří ideje
kampaně Celé Česko čte dětem® dál. Oslovují stovky dospělých z okolí dětí a také děti samotné.
Činí tak na třídních schůzkách, na metodických setkáních, ve svých ordinacích apod.
V roce 2012 proběhly v rámci kampaně Celé Česko čte dětem® následující semináře a konference:
 8. 3. 2012 proběhl seminář pro pracovníky školních knihoven s názvem Školní knihovny: přežitek,
nebo potřeby?
Seminář byl zaměřen na práci ve školních knihovnách, kterou často zastávají pedagogové bez
odborného knihovnického vzdělání. Poukázal na důležitou roli, kterou hrají školní knihovny ve
vzdělávacím procesu. Cílem dopoledního setkání bylo představit školním knihovníkům organizace,
které jim mohou jejich práci usnadnit, metodicky poradit, a také nabídnout možnosti vzdělávání v tomto
oboru.
 13. – 14. 4. 2012 se v Ostravě konala mezinárodní konference Čtení dětem – mění životy.
Konference byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví
dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka.

Účastníci konference

Eva Katrušáková – ředitelka Celé Česko čte dětem®

Během této konference byla poprvé udělována ocenění dobrovolným propagátorům dětského čtení z celé
České republiky. Regionální koordinátoři jsou základním kamenem Celé Česko čte dětem®. Mnohdy
kampani Celé Česko čte dětem® a dětem věnují tolik času a úsilí, jako by šlo o práci na plný úvazek.
V letošním roce bylo oceněno 7 žen: Jana Tlustá z Ostrova nad Oslavou, Gabriela Sedláčková
z Prahy, Michaela Moudrá z Kyjova, Pavla Kánská ze Šumperka, Andrea Sasínová z Brna, Jitka
Belancová z Mostu a Veronika Vieweghová ze Sázavy. Ocenění předávaly náměstkyně hejtmana pro
školství Mgr. Věra Palková a členka čestné rady Celé Česko čte dětem® Věra Racková.
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Oceněné dobrovolné regionální koordinátorky Celé Česko čte dětem® se členkou správní rady
Věrou Rackovou a náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje Věrou Palkovou
 15. 11. 2012 se konal seminář s názvem Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte
dětem®. Cílem workshopu bylo ukázat, jak lze jednoduchým způsobem ovlivnit emocionální vývoj
dítěte, jak vybudovat z dítěte zdravou a emocionálně vyrovnanou osobnost. Vysvětlit, co a proč je
důležité dítěti pravidelně předčítat, jak potřebné je s ním četbu sdílet, ať už v kruhu rodiny či školy.

Eva Katrušáková přednáší

Studenti pracují na workshopu
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X. Významné události roku 2012
 23. – 26. 2. 2012 – představení kampaně Celé Česko čte dětem® na Mezinárodním knižním
veletrhu v Litvě.

 13. – 14. 4. 2012 – v Ostravě proběhla Mezinárodní konference ČTENÍ DĚTEM – MĚNÍ ŽIVOTY.

Irena Koźmińska – ředitelka Celé Polsko čte dětem

Václav Mertin – dětský psycholog

 11. 5. 2012 – prezentace na NGO Market 2012 (největší veletrh neziskových organizací v České
republice).

Regionální koordinátorky Gabriela Sedláčková a Iveta Houšková ve stánku Celé Česko čte
dětem®
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 1. – 7. 6. 2012 – celostátní 2. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM v České republice. Slavnostní inaugurace
2. ročníku TÝDNE ČTENÍ DĚTEM se uskutečnila 31. 5. 2012 v Brně, v Divadle Bolka Polívky.
Podrobnější informace o tomto svátku literatury a dětí v příloze č. 1.

Čtení zahajovací básně „Nemalujte čerta na zeď“

Herec Bolek Polívka při čtení pohádky

Kouzelník Pavel Kožíšek

Spisovatelka Petra Braunová čte ze své knihy
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 7. 6. 2012. – 2. ročník Ostrava čte dětem proběhl pod záštitou primátora města Ostravy Petra
Kajnara.

Společné čtení zahajovací básně

Herečka Lenka Janíková ze souboru LiStOVáNí

 5. – 16. 6. 2012 – prezentace na 2. Letním knižním veletrhu v Ostravě. Tématem 2. tohoto veletrhu
na výstavišti Černá louka v Ostravě byly Knihy – cesty k zábavě i poučení. Na veletrhu se
představilo 98 vystavovatelů. Většina těch, kteří přišli, byla spokojena jak s nabídkou knih, tak
s doprovodnými programy ve veletržním Café Librex a v sále České televize Ostrava.

Stánek Celé Česko čte dětem®

Děti s rodiči u stánku

 Červen 2012 – natočení nového TV spotu Brambory na podporu kampaně Celé Česko čte dětem.

Herečka Nina Divíšková a malá Míša Skalníková v TV spotu Brambory
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 7. 9. 2012 – byla vydána kniha Pohádky po telefonu ve
spolupráci s nakladatelstvím LIKA KLUB. Dílko je určeno
zaměstnaným rodičům, kterým na dětech a jejich vztahu
s nimi záleží. K této knize vznikla i celostátní výtvarná
soutěž Staň se ilustrátorem (1. – 31. 3.). Úkolem
mladých umělců bylo vytvořit titulní stranu této známé
a oblíbené knížky
 1. 10. 2012 – ve frýdecko-místeckých mateřských
školách začala pilotní část projektu Babička a dědeček
do školky. Tímto projektem propagujeme nejen svůj cíl,
aby se předčítání stalo pravidelnou interakcí mezi dospělými, dětmi a světem knížek, ale také
podporujeme Evropský rok aktivního stárnutí. Účastnila se jej vždy jedna třída z celkem tří
mateřských škol, za kterou docházeli pravidelně pět dní v týdnu babička či dědeček v pohádkovém
kostýmu a četli jim jeden z pohádkových příběhů. Dětem dali domů další pohádku, kterou jim pak
měli přečíst večer rodiče. Vzhledem k pozitivním ohlasům plánujeme rozšířit tento projekt i do
dalších školek v ČR.

Pan Kališ čte dětem v MŠ Kouzelný svět

Senioři, kteří se účastnili projektu ve Frýdku-Místku

 9. 11. 2012 – projekt Pohádková tramvaj – na svou roční pouť po Ostravě vyjíždějí dvě tramvaje
s propagačními polepy Celé Česko čte dětem®.
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 10. – 14. 11. 2012 – partnerská návštěva v Maďarsku v rámci programu GRUNDTVIG – Services to
Volunteering Europeans (SERVE). Naše organizace byla tento rok vybrána k účasti na
mezinárodním projektu, který je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na praktické
aspekty řízení dobrovolníků a na profesionalizaci dobrovolnické sítě.
 22. 11. 2012 – Byla vyhlášena soutěž Žihadlo 2012 o nejlepší česko-slovenskou veřejně
prospěšnou reklamu, kterou již šest let pořádá obecně prospěšná organizace Neziskovky.cz.
Nejlepším televizním spotem byl vyhlášen spot Celé Česko čte dětem obecně prospěšné
společnosti Celé Česko čte dětem, který vznikl ve spolupráci s TBWA Praha, s. r. o., v režii Rollout
a v produkci Boogie films. Kampaň Celé Česko čte dětem získala první místo také v
kategorii tištěná reklama, na které Celé Česko čte dětem spolupracovalo rovněž s TBWA Praha,
s. r. o.

 28. 11. 2012 – v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě se uskutečnil charitativní bazar Advent plný
andělů, kde se Celé Česko čte dětem® prezentovalo na předvánoční prodejní výstavě výrobků
neziskových organizací. Za anděly jsou považováni všichni ti, kteří jakkoliv podpoří jejich
každodenní úsilí a činnost. K této akci patřil i doprovodný program, kde vystoupilo několik umělců.
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 5. 12. 2012 – v Praze se konal Charitativní mikulášský bazar Nadace VIZE 97. Ke zvýšenému
prodeji nejen na stánku Nadace VIZE 97 přispěli velkou měrou také Marta Kubišová, Táňa
Fischerová, Kateřina Brožová, Bára Nesvadbová, Táňa Vilhelmová, Vojta Dyk, Michaela Dolinová,
Jan Potměšil a další známé osobnosti. Charitativního bazaru se zúčastnilo 14 neziskových
organizací. Byly to: Nadace Charty 77 – Konto bariéry, Člověk v tísni, Mamma HELP, Domov sv.
Karla Boromejského a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Helppes, Nadační
fond Českého rozhlasu - Světluška, Čajomír, o. s., Nadační fond Slunce pro všechny, Domov svaté
Rodiny, Chráněná dílna A MANO, Občanské sdružení Laudovka, obecně prospěšná společnost
Celé Česko čte dětem® a Nadace Divoké husy. Výtěžek z prodeje výrobků neziskových organizací
poputuje zpět na jejich charitativní projekty.

Zájem o náš stánek byl příjemný

Odsvěcený kostel sv. Anny v Praze – místo konání charitativního bazaru
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XI. Záštity a partnerství
Kampaň Celé Česko čte dětem® zaštiťují:





Ministerstvo kultury České republiky;
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky;
Národní knihovna České republiky;
organizace UNICEF.

Osobní záštitu nad kampaní Celé Česko čte dětem® držel za svého života také pan Václav Havel.
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XII. Donátoři
V roce 2012 získala kampaň Celé Česko čte dětem z veřejných i soukromých zdrojů
2.006.712,92 Kč.
Veřejné zdroje:
dotace z Moravskoslezského kraje
dotace od statutárního města Brno
dotace od statutárního města Ostrava
dotace z ministerstva kultury
celkem

200.000,00 Kč
10.000,00 Kč
50.000,00 Kč
200.000,00 Kč
460.000,00 Kč

celkem

1.000.000,00 Kč
26.900,00 Kč
150.000,00 Kč
12.000,00 Kč
150.000,00 Kč
37.890,00 Kč
25.000,00 Kč
78.470,70 Kč
66.452,22 Kč
1.546.712,92
Kč
KčKč

Finanční dary:
Agrofert holding, a. s.
Petarda Production, a. s.
Wolter Lumír
Trojaková Markéta
Kawulok Zbyhněv
OMV Česká republika, s. r. o.
Mgr. Marian Durczok
Nadace Open Society Fund Praha
Ostatní dárci
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XIII. Základní ekonomické ukazatele společnosti





Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012
Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012
Příloha k účetní závěrce
Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce
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Příloha k účetní závěrce za rok 2012
I.

Základní údaje:
1. Název a sídlo:

Celé Česko čte dětem, o. p. s., se sídlem v Ostravě,
Janáčkova 1426/10, 702 00, Moravská Ostrava

2. IČ:

27 7676 12

3. Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

4. Předmět podnikání:

Druh obecně prospěšných činností:









popularizace hlasitého čtení dětem a mládeži v ČR
napomáhání správnému psychickému a emočnímu vývoji dítěte
iniciace vzdělávacích a naučně zábavných programů pro děti
podpora a propagace akcí veřejného čtení
vydavatelské a nakladatelské činnosti
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
Doplňková činnost:







zdanitelné příjmy z reklamy
zprostředkování obchodu a služeb
agenturní činnost v oblasti kultury a umění
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
velkoobchod

5. Datum vzniku:

Společnost vznikla zápisem do obchodního
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu O, vložka číslo 225 dnem 10. května 2006

6. Správní rada:

Předsedkyně správní rady
Mgr. Marta Kmeťová, nar. 22. 9. 1963
Žukovská 324, 737 01 Český Těšín
Členka správní rady
PhDr. Alena Hasáková, nar. 27. 1. 1955
Štefánikova 21/26, 737 01 Český Těšín
Členka správní rady
Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., nar. 9. 8.1978
Prostřední Bludovice 611, 739 37 Horní Bludovice

7. Změny a dodatky:

Nemá náplň

8. Organizační struktura:

Jednostupňový model řízení
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9. Statutární orgán:

Ředitelka
Mgr. Eva Katrušáková, nar. 30.12.1963
Třanovského 80/2, 737 01 Český Těšín

10. Rozvahový den:

31. 12. 2012

11. Okamžik sestavení ú. z.:

22. 3. 2013

II.

Údaje o ovládacích vztazích:
1.

Účetní jednotka nemá uzavřenou ovládací smlouvu mezi osobou ovládanou
a osobou ovládající.
2. Účetní jednotka nemá vyšší než 20% podíl na základním kapitálu jiné účetní
jednotky.

III.

IV.

Údaje o počtu zaměstnanců, výši osobních nákladů a odměnách statutárním orgánům:
1. Průměrný přepočet zaměstnanců: 2

z toho řídících orgánů: 1

2. Výše osobních nákladů celkem:
z toho na člena řídících orgánů:

1.153.933,00 Kč
241.198,00 Kč

3.

Odměny statutárním orgánům:

Nemá náplň

4.

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků:

Nemá náplň

Poskytnuté úvěry a půjčky:

Nemá náplň

V průběhu účetního období nebyly poskytnuty žádné úvěry a půjčky.
V.

Účetní zásady a metody:

1. Společnost vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
2. Účetnictví je vedeno za účetní jednotku jako celek v soustavě podvojného účetnictví.
3. Majetek se závazky jsou oceňovány dle § 24 okamžiku uskutečnění účetního případu, a to
v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Účetní jednotka neevidovala k rozvahovému dni majetek
a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou, případně ekvivalencí podle § 27 zákona o účetnictví.
4. Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na základě zpracovaného
odpisového plánu, který stanoví účetní a daňové odpisy ve shodné výši.
5. Během účetního období účetní jednotka neúčtovala o zákonných ani ostatních rezervách.
6. Během účetního období účetní jednotka nevytvářela zákonné ani ostatní opravné položky.
7. V průběhu účetního období účetní jednotka účtovala o účetních případech vyjádřených v české
i v zahraniční měně. Kursové rozdíly byly řádně zaúčtovány.
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VI.

Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát:

DDHM zachycený na účtu AE 028.100 je v celkové částce 120.697,60 Kč.
Zůstatek na účtu AE 336200 je ve výši
11.582,00 Kč.
Zůstatek na účtu AE 336101 je ve výši
2.420,00 Kč.
Zůstatek na účtu AE 336102 je ve výši
2.543,00 Kč.
Zůstatek na účtu 342100 je ve výši
3.270,00 Kč.
Tyto zůstatky vyplývají ze zúčtování mezd za prosinec 2012 a úhrady jsou provedeny do 31. 1. 2013.

VII.

Doplňující informace k majetku a závazkům:
1. Pohledávky:
30.480,00 Kč
- po lhůtě splatnosti: 0
- se lhůtou splatnosti delší než 5 let: 0
2. Závazky:
13.149,50 Kč
- po lhůtě splatnosti: 0
- se lhůtou splatnosti delší než 5 let: 0
3. Pronájem majetku – Nemá náplň
4. Zatížení majetku zástavním právem – Nemá náplň
5. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky – Nemá náplň

………………………………………………
podpis statutárního orgánu

V Třinci dne 28. 3. 2013
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Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce
1. Za rok 2012 vykázala společnost zisk ve výši 61.060 Kč.
2. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Vzhledem k tomu, že společnost vede podvojné účetnictví a nesestavuje cash-flow, nejsou údaje
přesné.
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

2.412.298 Kč
2.351.238 Kč

3. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
tržby za služby
změna stavu zásob
zúčtování fondů
ostatní výnosy
přijaté příspěvky (dary)
CELKEM

204.283 Kč
0 Kč
0 Kč
739.773 Kč
1.468.242 Kč
2.412.298 Kč

4. Vývoj a konečný stav fondů (v celých Kč)
Fondy (účet 911 – knihy pro nemocnice, školy, čekárny)
Nerozdělený zisk ve schváleném řízení 2008
Neuhrazená ztráta minulých let 2009
Nerozdělený zisk ve schváleném řízení 2010
Nerozdělený zisk ve schváleném řízení 2011

37.375 Kč
162.076 Kč
741.634 Kč
96.411 Kč
25.025 Kč

Společnost měla k datu 31. 12. 2009 vytvořeny fondy v celkové výši 50.000 Kč a vykázala ztrátu ve výši
741 633 Kč.
Společnost v roce 2010 vykázala zisk ve výši 96.411 Kč a nezvyšovala ani nesnižovala hodnotu fondů.
Společnost v roce 2011 vykázala zisk ve výši 43.525 Kč a nezvyšovala ani nesnižovala hodnotu fondů.
Společnost v roce 2012 vykázala zisk ve výši 61.060 Kč a snížila fond o 18.500 Kč na výši 37.375 Kč.

42

5. Stav a pohyb majetku a závazků (v celých Kč)

2009
zřizovací výdaje
ochranná známka
drobný majetek
pokladna
ceniny
banka
odběratelé
poskytnuté zálohy
dodavatelé
ostatní závazky
závazky k zaměstnancům
závazky k soc. a zdr. poj
jiné pohledávky
jiné závazky
závazky k účastníkům sdružení

12.949
18.500
89.348
22.774
180
120 027
52 742
7 000
343 784
460
37 540
15 794
11 500
27 575
200 000

2010
2011
2012
12.949
0
0
18.500
0
0
105.348 123.674 120.698
13.915 9.953 18.042
520
0
0
603 837 42.532 262.922
22 100
270 30.480
7 000 4.900 6.500
156 427 70.940 13.149
341
0
0
28 029 1.506 36.480
8 636 36.922 16.545
11 500
0 37.100
27 575
240
466
200 000
0
0

6. Náklady v druhovém členění (v celých Kč)
spotřeba materiálu
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby (pošt., nájmy, tel., akce)
mzdové osobní náklady
zákonné a sociální pojištění
daně a poplatky
ostatní náklady
odpisy majetku

333.933 Kč
99.756 Kč
13.890 Kč
1.153.933 Kč
527.797 Kč
166.082 Kč
3.200 Kč
26.388 Kč
0 Kč

43

XIV. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013
V roce 2013 bude pozornost obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem ® zaměřena na tyto
aktivity:
 příprava a realizace cyklu šesti seminářů s názvem Čtení dětem mění životy pro učitele,
psychology, knihovníky a širokou veřejnost; součástí bude workshop pro regionální koordinátorky
Celé Česko čte dětem®;
 příprava a realizace 3. Týdne čtení dětem a pokračování nové tradice;
 příprava a realizace 3. ročníku Ostrava čte dětem;
 příprava a realizace 3. ročníku Praha čte dětem;
 příprava a realizace mezinárodní konference Čtení dětem mění životy v Praze;
 zapojování co největšího počtu škol a školek do kampaně;
 oslovování rodičů a jiných dospělých z nejbližšího okolí dětí pomocí osvětové
a mediální kampaně;
 rozšiřování celostátní sítě koordinátorů v různých regionech České republiky;
 rozšiřování sítě zapojených institucí do speciálních programů pro mateřské a základní školy pod
názvy Klub školek, které čtou a Klub škol, které čtou;
 distribuování plakátů, záložek, letáků a jiných propagačních materiálů do škol, školek, knihoven,
zdravotnických zařízení, psychologických poraden, kin, divadel a soukromým osobám;
 organizování projektu Moje první kniha ve spolupráci s vedením měst;
 oslovování dobrovolníků na čtení dětem v nemocnicích v celé České republice;
 organizace školení pro dobrovolníky
 vybavování nemocničních knihovniček novými knižními tituly pro děti;
 vybavování ordinací dětských lékařů novými knižními tituly pro děti;
 předčítání osobností dětem v různých městech ČR;
 tvorba nových rozhlasových spotů;
 průběžné vysílání TV spotů na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24 a tvorba nových spotů;
 podpora kampaně formou účasti v televizních pořadech
(Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT, Snídaně s Novou, Sama doma, Knižní svět, hlavní
zpravodajské relace na všech kanálech a jiné);
 celoroční průběžné publikování zpráv o kampani a jeho aktivitách v knihovnických zpravodajích,
literárních novinách, v obecních zpravodajích ČR, regionálním tisku ČR, v celostátních tištěných
denících a magazínech (MF Dnes, Deník, Právo, Týden aj.);
 rozšiřování internetové kampaně:
 Celé Česko čte dětem® na Facebooku;
 Celé Česko čte dětem® na YouTube (TV spoty, rozhlasové spoty, videa z akcí, fotografie);
 rozesílání informačního newsletteru každý měsíc na cca 1000 e-mailových adres;
 pořádání celostátních soutěží Celé Česko čte dětem®, a to: výtvarné soutěže Plakát Celé Česko čte
dětem® 2013 pro děti od 3 do 15 let a čtenářské soutěže KNIHO-REJ, která probíhá každý měsíc;
 aktivní komunikace na internetových stránkách kampaně prostřednictvím rubriky Fórum rodičů
a dětí;
 vyhlášení celostátní soutěže o nové logo Celé Česko čte dětem®;
 příprava a podání žádosti o akreditaci Celé Česko čte dětem® jako dobrovolnické organizace;
 účast Celé Česko čte dětem® na veletrzích a výstavách (NGO Market 2013 v Praze, 3. Letní knižní
veletrh v Ostravě a na dalších);
 účast Celé Česko čte dětem® na charitativních bazarech (Advent plný andělů v Ostravě, Mikulášský
charitativní bazar v Praze);
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 příprava programu GRUNDTVIG v rámci Programu celoživotního učení na základě účasti ředitelky
Celé Česko čte dětem® na kontaktním semináři na téma Dobrovolnictví ve španělském městě
Santiago de Compostela, v turecké Antalyi, v norském městě Sveio a ve slovenské Bratislavě.
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Příloha č. 1
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2. Týden čtení dětem proběhl od 1. do 7. června 2012 ve městech a obcích celé republiky. Slavnostní
inaugurace se konala 31. 5. 2012 v Divadle Bolka Polívky. V programu, který začal v 18 hodin,
účinkovali Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Zora Jandová, Zdeněk Merta a soubor LiStOVáNí
s Lukášem Hejlíkem. Kouzelnickou show pro pobavení diváků předvedl Pavel Kožíšek.

Zora Jandová čte z knihy Ryba z Havaje

Herec Bolek Polívka čte Valašské pohádky

Alan Novotný a Lukáš Hejlík a LiStOVáNí

Herec a spisovatel Arnošt Goldflam

Spisovatelka Petra Braunová s novou knihou

Kouzelník Pavel Kožíšek to s dětmi umí
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Druhého ročníku Týden čtení dětem se zúčastnilo bezmála 10 000 dětí v rámci cca 90 přihlášených
akcí. Celý týden byl svátkem dětí a literatury.

Děti odcházejí z Divadla Bolka Polívky s dárky – knihami, časopisy a balónky s pohádkou

Báseň Nemalujte čerta na zeď Jiřího Žáčka tradičně každý rok zahajuje Týden čtení dětem v České
republice.

Nemalujte čerta na zeď
Jiří Žáček
Nemalujte čerta na zeď –
co když třeba ožije?
Pamatujte, kamarádi,
čert je strašná bestie!
S čerty nejsou žádné žerty,
však to známe z pohádek:
kde se lidi začnou čertit,
hned se pustí do hádek.
Vrčí, bručí, vyhrožují,
pak se vrhnou do pranic:
kde se lidé začnou čertit,
nepomůže zhola nic.
Není lepší mít se rádi,
hledět na svět zvesela?
Nemalujte čerta na zeď –
namalujte anděla.
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Příloha č. 2
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2. ročník Ostrava čte dětem se uskutečnil pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Ing. Petra
Kajnara. V programech pro 1. a 2. stupeň ZŠ účinkovali: spisovatelka Petra Braunová, plukovník
Ladsfeld, herci scénického čtení Listování – Lenka Janíková a Jakub Novák.

Čtení zahajovací básně

Číst přišel také plukovník Landsfeld

Děti soutěžily v kvízové soutěži…

Spisovatelka Petra Braunová čte svou knihu

LiStOVáNí s knihou Jak kočka naučila racka létat

… a v publiku byla spousta zájemců
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Příloha č. 3
Ocenění ŽIHADLO 2012
Dne 22. listopadu loňského roku se konala soutěž Žihadlo 2012 o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu
neziskových organizací, kterou již šest let pořádá obecně prospěšná organizace Neziskovky.cz. Poprvé
v historii soutěže byly hodnoceny nejen české, ale také slovenské kampaně. Porota přitom hodnotila
rekordní počet kampaní – nominováno bylo 74 kampaní z celkem 42 organizací.
Mezi velkou konkurencí byl nejlepším televizním spotem vyhlášen spot Brambory obecně prospěšné
společnosti Celé Česko čte dětem®, který vznikl ve spolupráci s TBWA Praha, s. r. o., v režii Rollout
a v produkci Boogie films.
Kampaň Celé Česko čte dětem® získala první místo také v kategorii tištěná reklama, na které Celé
Česko čte dětem® spolupracovalo rovněž s TBWA Praha, s. r. o.

Neziskové organizace a tvůrci kampaní si ocenění převzali ve Strahovském klášteře. Celým večerem
provázeli moderátorka Štěpánka Duchková a ředitel pořadatelské organizace Neziskovky.cz Marek
Šedivý.
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Příloha č. 4
Mezinárodní konference Čtení dětem mění život
Tato konference se uskutečnila 13.–14. 4. 2012 v Ostravě pod záštitou tehdejšího hejtmana Jaroslava
Palase. Konference byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na
emoční zdraví dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka.
Přednášeli:
IRENA KOŹMIŃSKA, zakladatelka a ředitelka
Nadace ABCXXI – Celé Polsko čte dětem
Absolvovala katedru zahraničního obchodu Hlavní
školy zahraničních služeb ve Varšavě. V letech
1994–2000 pobývala ve Washingtonu, kde byl její
manžel velvyslancem Polska v USA. Toto období
pro ni bylo časem intenzivního studia principů
fungování charitativních organizací, ale i dobou
získávání nových poznatků v oboru psychologie. Je
autorkou edukačních programů. S Elżbietou
Olszewskou vydaly knihy S dítětem do světa hodnot
(2010) a Čtením vychováváme (2011). Více než 10 let působila v Mezinárodním centru pro
pohřešované a zneužívané děti ICMEC.
ELŻBIETA OLSZEWSKA, členka správní rady
a programová ředitelka Nadace ABCXXI – Celé
Polsko čte dětem
Je absolventkou polské filologie na Univerzitě
Mikuláše Kopernika v polské Toruni. Je
spoluautorkou edukačních programů nadace,
například Dětství na celý život, a společně s Irenou
Koźmińskou i spoluautorkou knih S dítětem do světa
hodnot (2010) a Čtením vychováváme (2011).
Věnuje se tématu emočního zdraví dětí. Jejím
celoživotním zájmem je však etika, zvláště žebříček
hodnot. V Toruni, kde žije, založila s manželem interaktivní Muzeum perníku.
VÁCLAV MERTIN, dětský psycholog
Po absolvování oboru psychologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze si začal budovat
kariéru dětského psychologa. Dnes je po více než
třiceti letech praxe považován za špičku svého
oboru. Mimo jiné se prosadil jako autor řady knih.
Patří mezi ně Psychologie pro učitelky mateřské
školy nebo Ze zkušeností dětského psychologa
a v roce 2011 vyšla kniha Výchovné maličkosti.
Zabývá se školní problematikou, psychologickými
aspekty poruch učení a chováním dětí, ale také
střídavou rodičovskou péčí po rozvodu a rolí médií ve výchově dětí.
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EVA
KATRUŠÁKOVÁ,
ředitelka
obecně
prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem
Po ukončení Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci v oboru angličtina-čeština
se řadu let věnovala výuce anglického jazyka na
gymnáziu, pracovala rovněž jako tlumočnice
a překladatelka. Koncem 90. let založila
soukromou školu cizích jazyků. V roce 2006
založila obecně prospěšnou společnost Celé
Česko čte dětem®, která úspěšně realizuje
stejnojmennou celostátní kampaň v České
republice. Tato osvětová a mediální kampaň je dnes v naší zemi největší kampaní na podporu
emočního zdraví dětí.
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