VÝROČNÍ ZPRÁVA
obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem®
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I. Úvodní slovo
Vážené dámy,vážení pánové,
jménem správní rady Vám předkládám výroční zprávu společnosti Celé Česko čte
s hospodářskými výsledky za rok 2011.

dětem o. p. s.

Čtení dětem přirozeným způsobem podporuje osobnostní vývoj dětí a pomáhá rozvíjet dovednosti nezbytné
v neustále měnícím se světě. A to, co se děje přirozeně, je jednodušší, rychlejší a efektivnější pro budoucí život
dětí.
V roce 2011 dovršila společnost pět let své existence. Byl to rok skvěle připravených akcí pro děti a jejich
rodiče, byl to rok plný zajímavých akcí pro mateřské školy a základní školy, byl to rok aktivní práce všech
dobrovolníků a regionálních koordinátorů. Úspěšnou práci ilustrují čísla uvedená ve výroční zprávě, ale za
úspěšnou prací se skrývají především lidé – skvělý kreativní tým, který dokázal svými myšlenkami nadchnout
celé Česko.
Výsledkem je stále rostoucí počet knihoven, škol a dalších institucí, které se do kampaně zapojily, stále silnější
základna dobrovolníků a regionálních koordinátorů.
Společnost Celé Česko čte dětem o. p. s. se svými aktivitami zapsala i do evropského povědomí podpory
čtenářství. V průběhu vlajkové akce společnosti – 1. Mezinárodního týdne čtení dětem – se v Českém Těšíně
sešli významní hosté z ČR/Česka, PR/Polska a dalších evropských zemí, aby zde podepsali prohlášení „Celá
Evropa čte dětem“ – All of Europe Reads to Kids“.
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:
Poštovní adresa:
GSM:
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 jmenována ředitelka Celé Česko čte dětem, o. p. s., statutární zástupkyní společnosti.

III. Organizační struktura
Správní rada
Mgr. Marta Kmeťová
 funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastává od 19. 4. 2011
PhDr. Alena Hasáková
 funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastává od 19. 4. 2011
Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL. M.
 funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastává od 19. 4. 2011
Dozorčí rada
Mgr. Ivana Slováčková
 funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastává od 19. 4. 2011
prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
 funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastává od 19. 4. 2011
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.
 funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastává od 19. 4. 2011
Čestná rada
Věra Racková
prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
Michal Horáček
Správní rada zasedala v roce 2011 třikrát. Na svém zasedání dne 19. 4. 2011 správní rada zvolila
předsedkyni správní rady Mgr. Martu Kmeťovou.
Ředitelkou společnosti byla hlasy všech členů správní rady zvolena paní Mgr. Eva Katrušáková. Dále
bylo schváleno znění mandátní smlouvy, která byla uzavřena mezi ředitelkou společnosti a společností.
Hlasy všech členů správní rady byla schválena odměna ředitelky pro rok 2011.
Na svém druhém zasedání dne 28. 6. 2011 členové správní rady schválili účetní závěrku a výroční
zprávu za rok 2010 bez výhrad.
Na svém třetím zasedání dne 22. 12. 2011 bylo hlasy všech členů správní rady schváleno znění
pracovní smlouvy, která bude uzavřena mezi ředitelkou společnosti paní Mgr. Evou Katrušákovou
a společností.
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IV. Hlavní cíle roku 2011
 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 1. Mezinárodního týdne čtení dětem ve spolupráci s Cała Polska czyta dzieciom
 Uspořádání akce Ostrava čte dětem.
 Uspořádání akce Praha 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®.

6

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 Českého rozhlasu, Rádia Pigy, Rádia Petrov a televizních vysíláních
České televize.
 Mediálním partnerem byla i v roce 2011 Česká televize (a zůstává jím i nadále pro rok 2012). TV
spoty Pohádky čekají, až je budete číst svým dětem, Tati, umíš ty vůbec číst? a Grilování byly
vysílány Českou televizí na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24 po celý rok 2011.
 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, Týden, Moravskoslezský deník,
Psychologie, Maminka aj.)
 Propagace kampaně 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. 2011 téměř 600 000 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®
 21. 3. – 17. 4. 2011 – Vysílání TV spotu Pohádky čekají, až je budete číst svým dětem na kanálech
České televize ČT 1, ČT 2, ČT24.
 29. 7. – 25. 9. 2011 – Vysílání TV spotu Grilování na kanálech České televize ČT 1, ČT 2, ČT24.
 26. 9. – 9. 10. 2011 – Vysílání TV spotu Pohádky čekají, až je budete číst svým dětem na kanálech
České televize ČT 1, ČT 2, ČT24.
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Tisk – regionální i celostátní, internetové portály
 www.sedmicka.cz/Praha, červenec 2011 – Jak vychovávají slavné mámy
 www.24ct.cz, červen 2011 – Dětem čte celé Česko i Polsko
 Právo, květen 2011 – Čtení dětem je magický posvátný čas
 Moravskoslezský deník, květen 2011 – Těšín se rozdělí na pohádkové ostrovy
 Prachatický deník, květen 2011 – Týden čtení dětem startuje
 Mladá fronta DNES, červen 2011 – V Těšíně začal první Týden čtení dětem
 Mladá fronta DNES, červen 2011 – Nejdůležitější není kniha, ale dítě
 Moravskoslezský deník, květen 2011 – Mezinárodní týden čtení s Farnou a Nohavicou
 Právo, červen 2011 – Čtěte dětem, vzkazují Viewegh i Nohavica
 Mladá fronta DNES, červen 2011 – Nohavica: Číst vnučce mě baví
 www.regiony24.cz, červen 2011 – Pohádkové odpoledne akce Ostrava čte dětem završí loutkové
představení
 Šumperský a Jesenický deník, listopad 2011 – Auto plné knih přijelo do Šumperka
 www.zena-in.cz, listopad 2011 – Celé Česko čte dětem
 Głos ludu, červenec 2011 – Książka – uniwersalne lekarstwo
 Horizont, červenec 2011 – Nemocnice dostala knihy pro děti
 Řízení školy, červenec 2011 – Celé Česko čte dětem – rok poté
 www.tn.nova.cz, prosinec 2011 – Špotáková: Václav Havel byl lidský a svůj
 Atlas školství, červen 2011 – Reklama: Pětkrát ANO.
 Horizont, listopad 2011 – Sedm osobností město ověnčilo v Noivě
 Bulletin SKIP, červen 2011 – Děti (ne)čtou
 Horizont, září 2011 – Knížky v dětských ordinacích
 Głos ludu, květen 2011 – Tydzień pod znakiem książki
 Horizont, květen 2011 – Walmark četl dětem
 Katolický týden, říjen 2011 – Děti musí napřed slyšet mnoho příběhů…, Televize dítě nepřitulí ani
nepodrží za ruku

Televize
 27. 5. 2011 – Eva Katrušáková vystoupila v pořadu Sama doma v České televizi.
 30. 5. 2011 – Eva Katrušáková vystoupila v Dobrém ránu na ČT 1.
 1. 6. 2011 – Události v regionech, Mezinárodní týden čtení dětem. V pořadu vystoupili ředitelka
Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková, písničkář Jaromír Nohavica a spisovatel Michal Viewegh.

Rozhlas
 21. 5. 2011 – V rádiu Petrov vystoupila regionální koordinátorka Andrea Sasínová.
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 21. 5. 2011 – První české internetové rádio Rádio Pigy.cz se připojilo k iniciativě Celé Česko čte
dětem®.
 2. 6. 2011 – Čtěme dětem 20 minut denně. V ČRo hovořila Eva Katrušáková.
 3. 6. 2011 – V Českém Těšíně začal Mezinárodní týden čtení dětem – reportáž v ČRo.
 17. – 20. 12. 2011 – Kampaň probíhala na ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava.

Propagační materiály
 Plakáty A2, A3, A4 – po tisících distribuovány do knihoven, mateřských center, základních škol,
mateřských škol. Plakáty byly také rozdávány na akcích Celé Česko čte dětem® po celé České
republice.
 Plakáty A2 na dveře – plakáty slouží pro zapisování přečtených knížek. Novinka roku 2011.
 Brožurky o kampani – zde jsou definovány základní myšlenky Celé Česko čte dětem®.
 Bannery – nově vyhotovené bannery byly umístěny na akcích pořádaných Celé Česko čte dětem®
– čtení známých osobností a konferencích.
 Záložky do knížek – jsou rozesílány po tisících školám, školkám, knihovnám, mateřským centrům,
dětským domovům.
 Pastelky s logem Celé Česko čte dětem® – rozdávány na akcích dětem, jako odměny
v soutěžích.
 Placky s logem Celé Česko čte dětem® – rozdávány na akcích dětem, jako odměny v soutěžích.
 Plátěné tašky s nápisem logem Celé Česko čte dětem® a webovými stránkami – rozdávány
na akcích dětem, jako odměny v soutěžích.
 Hrníčky s nápisem logem Celé Česko čte dětem® a webovými stránkami – rozdávány
na akcích dětem, jako odměny v soutěžích.
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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 letech 2009, 2010 a 2011;
 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:
 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.

10

 do propagace předčítání se zapojují také města v rámci projektu Moje první kniha, kdy 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, v Bystřici, v Jílovém u Prahy, v Sázavě, ve Frýdku-Místku, v Čeladné, v Tatcích,
v Kyjově a dalších městech;

 zúčastňují se naší každoroční celostátní výtvarné soutěže o nejkrásnější „Plakát Celé Česko čte
dětem“. Na následující straně jsou uvedeny vítězné obrázky za rok 2011.
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1.

GRAND PRIX

Natálie Slezáková, 7 let, Dvůr Králové nad Labem

2.

místo

Nikola Verešová, 5 let, Vyšní Lhoty

12

3.

místo

Pavel Káš, 7 let, Kralupy nad Vltavou

4.

místo

Olina Pešková, Mačkov

13

5.

Zvláštní cena poroty za týmovou práci

pětileté a šestileté děti, Hustopeče

6.

Zvláštní cena poroty za netradiční pojetí

Dominika Čomková, 14 let, Praha 5 – Smíchov

14

7.

Zvláštní cena poroty za soubor prací

15

Žáci 2. B, Plzeň

8.

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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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 2011 se do Klubu škol, které čtou zapojily tyto instituce:
1. Základní škola Děčín 1

21. ZŠ Prostějov

2. ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou

22. ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina

3. Slovanka, Česká Lípa

23. SŠ, ZŠ a MŠ Třinec

4. ZŠ a MŠ Okrouhlá, Nový Bor

24. Základní škola Ak. Heyrovského Chomutov

5. Základní škola Liberec-Vratislavice nad Nisou

25. Základní a mateřská škola Němčany

6. Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

26. 28. ZŠ Plzeň

7. Základní škola Husitská Nová Paka

27. ZŠ a MŠ Karlštejn

8. Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová

28. ZŠ Veltruby

9. Základní a mateřská škola, Krumvíř

29. ZŠ Cetkovice

10. Základní a mateřská škola Lichkov

30. Základní a mateřská škola Hluboš

11. Základní a mateřská škola V Zahrádkách Roztoky

31. ZŠ Březové Hory – školní družina

12. Základní škola praktická a speciální Mariánské

32. ZŠ Polabiny, Pardubice

Lázně

33. Zařízení pro děti-cizince DDŠ a VÚ

13. Základní škola u Říčanského lesa Říčany

34. ZŠ Štětí

14. 11. ZŠ Plzeň

35. ZŠ a MŠ Pražská, Znojmo

15. Základní a mateřská škola Naděje Frýdek-Místek

36. 5. ZŠ Cheb

16. ZŠ Obříství

37. Základní škola, Most

17. ZŠ a MŠ Bohuslavice

38. ZŠ a MŠ Domažlice

18. Základní a mateřská škola J. A. Komenského

39. ZŠ a MŠ Nučice

19. Základní škola a mateřská škola Popice
20. ZŠ Praktická a ZŠ Speciální Lužiny
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V roce 2011 se do Klubu školek, které čtou zapojily tyto instituce:
1.

MŠ Nová, Mníšek pod Brdy

39.

Základní a mateřská škola Tmaň

2.

ORANGERY, s. r. o., Praha

40.

Mateřská škola Kostička

3.

ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou

41.

ZŠ a MŠ Žandov

4.

Mateřská škola Vestec, p. o.

42.

Základní škola a mateřská škola Popice

5.

Mateřská škola Mníšek

43.

MŠ Čajkovského Olomouc

6.

ZŠ a MŠ, Praha-Nebušice

44.

Mateřská škola Praha 5 – Barrandov

7.

Mateřská škola Svojetice

45.

MŠ Žižkova Lanškroun

8.

Školička Želvička, Praha 10

46.

Mateřská škola Bratří Čapků Příbram

9.

ZŠ a MŠ Kozmice

47.

ZŠ a MŠ Ševětín

10.

Mateřská škola Kuřim

48.

Mateřská škola Chlumčany

11.

Mateřská škola Světice

49.

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

12.

Mateřská škola Weberova Děčín

50.

Mateřská škola Sadová, Havířov

13.

MŠ V Lukách, Rakovník

51.

Mateřská škola Ostrava

14.

MŠ Sluníčko, Sulice-Želivec

52.

Mateřská škola Beroun

15.

Mateřská škola Jarní, Vyškov

53.

Mateřská škola Doubravice nad Svitavou

16.

Mateřská škola Obříství

54.

Základní a mateřská škola Karolinka

17.

Mateřská škola Čtyřlístek, Polička

55.

Mateřská škola Vyšní Lhoty

18.

Mateřská škola Zavadilka, Jaroměř

56.

Mateřská škola Buková, Praha

19.

Mateřská škola Náměšť nad Oslavou

57.

Mateřská škola Uhelná

20.

Mateřská škola Kneslova, Brno

58.

Mateřská škola Mozaika, Hodonín

21.

Mateřská škola Čakovičky

59.

Mateřská škola Ostrovec

22.

Mateřská škola Křejpského, Praha 4

60.

Mateřská škola Dobev

23.

Rodinné centrum Kašpárek, Pardubice

61.

Katolická mateřská škola Beroun

24.

Základní a mateřská škola Krumvíř

62.

Mateřská škola Pražmo

25.

Základní a mateřská škola Lichkov

63.

Mateřská škola Olešnice

26.

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek

64.

MŠ Minisvět u Krtečka, Praha 9

27.

Základní a mateřská škola Roztoky

65.

MŠ Rohožník, Praha – Újezd nad Lesy

28.

Mateřská škola Litoměřice

66.

Školička Balíček, Praha 6

29.

Mateřská škola Na Chodovci, Praha

67.

MŠ U Krtečka, Praha 5 – Motol

30.

Mateřská škola Fanderlíkova, Brno

68.

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

31.

Mateřská škola Cibuláček, Dubí

69.

Základní a mateřská škola Hluboš

32.

ZŠ a MŠ Bohuslavice

70.

MŠ Nespeky

33.

Mateřská škola Štěnovice

71.

Mateřská škola Klánovice

34.

Základní a mateřská škola J. A. Komenského

72.

Základní a mateřská škola Rozdrojovice

35.

Mateřská škola Studénka

73.

Mateřská škola Tymiška, o. p. s.

36.

Mateřská škola Studénka – od. pracoviště

74.

ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany

37.

Základní a mateřská škola Těšany

75.

Mateřská škola Vrabčáci, Dolní Datyně

38.

Mateřská škola Dobrá Voda

76.

Mateřská škola Velké Němčice
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77.

Mateřská škola Tehovec

80.

ZŠ a MŠ Nučice

78.

ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec

81.

Mateřská škola Na Korábě, Praha 8

79.

MŠ Šluknovská, Praha 9
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VII. Seznam zapojených institucí a škol k 31. 12. 2011

1.

Základní škola Jana Masaryka, Praha 2

2.

Osmileté gymnázium Buďánka, o. p. s.,
Praha 5

35.

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

36.

KaSS Kralupy nad Vltavou

37.

Centrum volného času, Praha

38.

Knihovna městyse Větrný Jeníkov

4.

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou
jazyků při PedF UK, Praha 5
ZŠ Babice nad Svitavou

39.
40.

Městská knihovna Kyjov
Město Polná

5.

Gymnázium Mnichovo Hradiště

6.

Základní škola Žďár nad Sázavou

41.
42.

MŠ Raškovice
Family service, Praha 4

7.

Mikroregion Bystřicko

43.

Pingu’s English School, Frýdek-Místek

8.

www.emimino.cz

44.

MŠ Hladké Životice

9.

Mateřská škola Děvčátka Momo, Slatiňany

45.

Obec Kalek

10.

Mateřská škola Rašínova, Nové Město nad Metují

11.

Městská knihovna Mimoň

46.
47.

Městská knihovna Louny
Mateřské centrum Korálek

12.

Mateřská škola Horní Podluží

48.

Knihkupectví a čajovna Kuba a Pařízek

13.

Mateřské centrum Břežánek, Dolní Břežany

49.

ZŠ Hladké Životice

14.

Městská knihovna Žamberk

15.

Vydavatelství Šuplík

50.
51.

ZŠ Chrudim
Rodinné centrum Křelovský kaštánek, o. s.

16.
17.

Městská část Horní Počernice
Masarykova základní a mateřská škola Český
Těšín

52.
53.
54.

Základní škola Vintířov
Rodinné centrum Pexeso
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy

18.

ZŠ a MŠ Chotýšany

55.

MŠ Nelahozeves

19.

ZŠ u Říčanského lesa, Říčany

56.

Základní a mateřská škola Kozmice

20.

ZŠ Březí

57.

Základní škola Ostrov nad Oslavou

21.

Knihovna Žilina

58.

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

22.

MC Lvíček, Počátky

59.

Městská knihovna Loket

23.

ZŠ a MŠ Mníšek

24.

Knihkupectví MonAmi s kavárnou

60.
61.

25.
26.

15. ZŠ Most
Městská knihovna – pobočka Vajgar, Jindřichův
Hradec

OÚ Křižánky
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka

62.

Místní knihovna Žeravice

63.

Dětské centrum Vega Kyjov

27.

Mateřské centrum Hvězdička, Benešov

64.

Dům dětí a mládeže, Poruba

28.

ZŠ a MŠ Benešov

65.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN

29.

Jahoda, nezisková organizace, Praha

66.

Mateřská škola Horymírova Havířov

30.

Photo by Macciani

67.

Gymnázium Bystřice pod Pernštejnem

31.

Selesiánský klub mládeže Kobylisy

32.

Maminky maminkám

68.
69.

33.

Nadační fond Dětský úsměv

34.

Barbora Sedláčková – fotografie, grafika

Bohdana Majerová
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
v Hrádku ve Slezsku
MŠ Na spojce, Teplice
Základní škola Kutná Hora

3.

70.
71.
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72.
73.
74.

Babyclub Kytička, Kostelec nad Černými
lesy
Městská knihovna Plesná
ZŠ a MŠ Hoštejn

75.
76.
77.
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ZŠ a MŠ Tatce
ZŠ a MŠ Potěhy
Vydavatelství Šuplík

VIII.

Dobrovolnictví

Celé Česko čte dětem® má dvě skupiny dobrovolníků:
1. skupina – dobrovolníci, kteří chodí pravidelně předčítat dětem do nemocnic (62 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. 2011 má Celé Česko čte dětem® 58 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.
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IX. 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 2011 proběhly v rámci kampaně Celé Česko čte dětem® následující semináře:
 21. 2. 2011 – diskusní seminář Proč číst dětem pro rodiče, učitele a vychovatele v Základní škole
s polským jazykem vyučovacím v Hrádku;
 25. 3. 2011 – diskusní seminář Proč číst dětem se uskutečnil v Salesiánském klubu mládeže
v Praze-Kobylisích.
 17. 6. 2011 – Seminář na Výstavišti Černá louka v rámci Letního knižního veletrhu Ostrava 2011
na téma Čtení dětem v rodině je magický posvátný čas, který vedla Eva Katrušáková.
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X. Významné události roku 2011
 15. 5. 2011 – Walmark čte dětem – nezisková organizace Celé Česko čte dětem® připravila kulturní
program pro děti zaměstnanců Walmarku a seminář o důležitosti předčítání pro jejich rodiče.

Kašpárek čte dětem z pohádkové knížky

Ředitelka Celé Česko čte dětem® předává ceny dětem
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 1. 6. 2011 – byl zahájen 1. Mezinárodní týden čtení dětem, a to slavnostní inaugurací, která
proběhla v symbolickém místě na řece Olze, jež spojuje města Český Těšín a Cieszyn.
Podrobnější informace o tomto svátku literatury a dětí v příloze č. 1.

 Červenec – srpen 2011 – 1 500 starších i nových knížek, časopisů, záložek do knih a brožurek
s informací, jak důležité je dětem číst, putovalo během července a srpna do ordinací dětských
lékařů po celé republice. Do netradiční sbírky knih se zapojili zaměstnanci čerpacích stanic OMV
a centrály firmy OMV. Ti mezi sebou uskutečnili sbírku, jež se stala základem pro darování knih.

MUDr. Jiří Chudáček z Brna přebírá knihy

Jedno z aut plných knih pro ordinace v celé
republice
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 6. 6. 2011 – akce Ostrava čte dětem proběhla pod záštitou primátora města Ostravy Petra
Kajnara a začala jak jinak než čtením pana primátora.

Primátor města Ostravy Petr Kajnar četl dětem

Herec Ivo Marták dával dětem soutěžní otázky

Herci Ivo Marták a Jana Zajacová také četli dětem

Děti soutěžily o krásné ceny

Akce byla uspořádána za podpory města Ostravy.
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 17. 10. 2011 – akce Praha čte dětem navázala na úspěšný podnik, který se uskutečnil v roce 2007.
Děti i dospělí se mohli v Martinickém paláci těšit na známé osobnosti ze světa umění, kultury
a hudby, které četly, zpívaly i hrály. Podrobnější informace obsahuje příloha č. 2.

Houslista Pavel Šporcl

Spisovatel Robert Fulghum

Herečka Klára Issová

Kvak a Žbluňk v podání členů souboru LiStOVáNí
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 8. – 12. 11. 2011 – Představitelka neziskové nestátní organizace Celé Česko čte dětem® Eva
Katrušáková se v rámci Programu celoživotního učení GRUNDTVIG zúčastnila kontaktního
semináře na téma DOBROVOLNICTVÍ ve španělském městě Santiago de Compostela.

Workshop pro účastníky semináře

Jedna z několika skupin mezinárodního kontaktního semináře ve Španělsku
 28. 11. 2011 – Celé Česko čte dětem® se v Ostravě prezentovalo na předvánoční prodejní výstavě
výrobků neziskových organizací Advent plný andělů.
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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 také pan Václav Havel.
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XII. Donátoři

V roce 2011 získala kampaň Celé Česko čte dětem® z veřejných i soukromých zdrojů

1 765 813 Kč.

Veřejné zdroje:
dotace z Moravskoslezského kraje

100 000 Kč

dotace z Ministerstva zahraničních věcí

297 710 Kč

dotace od města Český Těšín

50 000 Kč

dotace od hlavního města Praha

100 000 Kč

dotace od statutárního města Ostrava

40 000 Kč

dotace z Ministerstva kultury

300 000 Kč

CELKEM

887 710 Kč

Finanční dary:
Walmark, a .s.

40 000 Kč

Petarda Production, a. s.

64 000 Kč

Nohavica Jaromír

30 000 Kč

Pygmalion, s. r. o.

12 000 Kč

Kawulok Zbyhněv

300 000 Kč

Durczok Marian

25 000 Kč

Agrofert holding, a. s.

80 000 Kč

CELKEM

551 000 Kč

Ostatní dárci:

107 243 Kč

Věcné dary:
Press-Pygmalion, s. r. o.

hry

47 780 Kč

FINIDR, s. r. o.

tisk propag. mater.

CELKEM

172 080 Kč
219 860 Kč
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XIII.

Základní ekonomické ukazatele společnosti

 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 – příloha č. 3.
 Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 – příloha č. 4.
 Příloha k účetní závěrce – příloha č. 5.
 Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce – příloha č. 6.
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XIV. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2012
V roce 2012 bude pozornost obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® zaměřena na tyto
aktivity:
 příprava a realizace Mezinárodní konference pro učitele, psychology, knihovníky a širokou
veřejnost; součástí bude workshop pro regionální koordinátorky Celé Česko čte dětem®;
 příprava a realizace 2. Týdne čtení dětem a pokračování nové tradice;
 příprava a realizace 2. ročníku Ostrava čte dětem;
 příprava a realizace 2. ročníku Praha čte dětem;
 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;
 pořádání seminářů v různých městech ČR (univerzity, školy, veřejné instituce, knihovny, …);
 organizování 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;
 vybavení nemocničních knihovniček novými knižními tituly pro děti;
 vybavení 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, Týden aj.);
 vydání knížky Pohádky po telefonu, ve spolupráci s nakladatelstvím LIKA KLUB, s. r. o., jejíž
ilustrace budou vybrány z celostátní soutěže dětí, které budou zasílat obrázky k pohádkám;
 rozšiřování internetové kampaně:
o Celé Česko čte dětem® na Facebooku;
o Celé Česko čte dětem® na YouTube (TV spoty, rozhlasové spoty, videa z akcí, fotografie);
o Celé Česko čte dětem® rozesílá každý měsíc na 1000 e-mailových adres informační
newsletter;

 pořádání celostátních soutěží Celé Česko čte dětem®:
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o Plakát Celé Česko čte dětem 2013.
Celostátní výtvarná soutěž pro děti od 3 do 15 let. Soutěž probíhá celoročně. Uzávěrka soutěže
je 29. 2. 2013.
o Čtenářská soutěž KNIHO-REJ, která probíhá každý měsíc. Děti vybírají správné odpovědi ze tří
možností, jež se vztahují k dané knize.

 aktivní komunikace na internetových stránkách kampaně prostřednictvím rubriky Fórum rodičů
a dětí;
 příprava a realizace projektu Babička do školky;
 vyhlášení celostátní soutěže o nové logo Celé Česko čte dětem®;
 příprava a podání žádosti o akreditaci Celé Česko čte dětem® jako dobrovolnické organizace;
 příprava a realizace projektu Pohádková tramvaj v Ostravě;
 účast Celé Česko čte dětem® na veletrzích a výstavách (NGO Market 2012 v Praze, 2. Letní
knižní veletrh v Ostravě a na dalších);
 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.

33

34

XV.

Přílohy

Příloha č. 1
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1. Mezinárodní týden čtení dětem je iniciativa dvou neziskových společností Celé Česko čte dětem®
a Cała Polska Czyta Dzieciom podporujících četbu, čtenářství a kulturní dědictví.
Akce se uskutečnila od 1. do 7. června 2011 v městech a obcích v celé České a Polské republice.
Tento týden byl zároveň 1. Týdnem čtení dětem v České republice.

Mezinárodní týden čtení dětem byl zahájen slavnostní inaugurací, která se uskutečnila na
hraničním mostě. Inaugurace se zúčastnilo přes 2 000 dětí.
Na terase Čítárny a literární kavárny NOIVA v Českém Těšíně se sešli významní hosté
z České republiky, Polska a dalších evropských zemí, aby zde společně podepsali prohlášení programu
„Celá Evropa čte dětem” - „All of Europe Reads to Kids”, jenž má za cíl propagovat pravidelné čtení
dětem v dalších evropských zemích.

Podpisy účastníků 1. Mezinárodního týdne čtení dětem na prohlášení
„All of Europe Reads to Kids“.
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Patrony a účastníky 1. Mezinárodního týdne čtení dětem byl herec Bolek Polívka, písničkář Jaromír
Nohavica, psycholog, lékař a spisovatel Max Kašparů, spisovatel Michal Viewegh, zpěvačka Ewa
Farna a další osobnosti kulturního, politického a společenského života.

Patroni a účastníci čtou báseň Jiřího Žáčka „Nemalujte čerta na zeď“.
Slavnostní inaugurace 1. Mezinárodního týdne čtení dětem proběhla v českotěšínské Čítárně a literární
kavárně NOIVA, která povstala před dvěma léty na českém břehu řeky Olzy jako Fénix z popela.
Slavnost moderovala zpěvačka Ewa Farna a novinář Maciej Orłoś z Polska.
Na symbolickém místě, tedy na mostě přes řeku Olzu spojujícím Českou republiku a Polsko, děti
v pohádkových kostýmech přečetly společně polskou báseň „Lokomotiva” od Julia Tuwima a českou
báseň od současného českého básníka Jiřího Žáčka „Nemalujte čerta na zeď“. Jaromír Nohavica
zazpíval písničku Kozel v doprovodu dětského pěveckého sboru Permoník z Karviné.

Jarek Nohavica spolu s dětmi zpívá písničku Kozel.
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Poté následoval průvod dětí v pohádkových kostýmech až na náměstí Českého Těšína, kde
pokračoval další program inaugurace, stejně tak jako se průvod polských dětí a dospělých odebral do
polského Cieszyna.

Průvod dětí.
Město Český Těšín se rozdělilo na 3 pohádkové ostrovy. Těšínské náměstí, Čítárna a literární
kavárna NOIVA a Těšínské divadlo byly svědky divadelních a loutkových představení, balónkových
a kouzelnických show, scénických čtení, knižního jarmarku a dalších překvapení. Scénickým čtením
známého souboru LiStOvÁnÍ zahájil moderátor Petr Šiška program na Pohádkovém ostrově pro
všechny. Pak si pozval na pódium již zmíněné slavné účinkující Ewu Farnou, Jaromíra Nohavicu,
Bolka Polívku a Michala Viewegha spolu s jejich hosty.

Petr Šiška si povídá s Bolkem Polívkou.

Ewa Farna moderuje literární soutěže pro děti

Michal Viewegh čte „Včelí medvídky“.

Pantomima v provedení studentů konzervatoře.
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Scénické čtení „Včelí medvídci“ v provedení souboru LiStOvÁnÍ a čtení básně Jiřího Žáčka.

Jarek Nohavica zpívá s dětským sborem Permoník. Scénické čtení v provedení LiStOvÁnÍ.

Představení pro předškoláky.
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Loutkové představení.

Výtvarná dílna. Děti si mohly vyrobit své vlastní loutky.

Představení Jana Drdy „Hrátky s čertem“ v Těšínském divadle.
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Scénické čtení souboru LiStOvÁnÍ.

Představení na náměstí v Těšíně.

Pomyslnými branami Českého Těšína rozhodně 1. Mezinárodní týden čtení dětem nekončil. Jen
namátkou dětem četla Čeladná, Nové Včelnice, Chrudim, Uherský Brod, Kyjov, Zruč či zámek
v Moravské Třebové, Karviná, Bohumín, Vimperk, Nový Bydžov, Sušice, Pustějov, Beroun, Veselí nad
Moravou a mnoho dalších měst a obcí.
K 1. Mezinárodnímu týdnu čtení dětem se přihlásilo přes:
70 knihoven
30 základních a mateřských škol
40 měst a obcí
20 institucí (mateřská centra, rodinná centra, knihkupectví, čajovny, atd.)
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Příloha č. 2
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V Martinickém paláci se v pondělí 17. 10. 2011 konala akce neziskové organizace Celé Česko čte
dětem® s názvem PRAHA ČTE DĚTEM.
Krásně zrekonstruovaný renesanční sál Martinického paláce patřil dětem a pohádkám. Úryvky ze svých
oblíbených dětských knížek dětem předčítali spisovatelé, herečky i hudebníci.
V programu, který začal v 18.00 hodin, vystoupila hudební skupina Chinaski, Michal Malátný, herečky
Klára Issová a Vanda Hybnerová, houslový virtuos Pavel Šporcl, nejčtenější autor knih pro děti
Pavel Šrut a úspěšná ilustrátorka jeho díla Galina Miklínová. S celou rodinou se objevil
nejpopulárnější český spisovatel Michal Viewegh. Možná největším překvapením byla přítomnost
speciálního hosta, slavného amerického spisovatele Roberta Fulghuma.
A soubor LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem uvedl akční scénické čtení pro děti Kvak a Žbluňk Alberta
Lobela.

Michal Malátný si čtení „Praštěných
pohádek“ Ludvíka Aškenazyho užíval.
Četl jako doma – tedy vleže.

Kapela Chinaski to pořádně rozjela.
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Víte, jak vypadá lichožrout Hihlík, který
požírá ponožky u pana Vavřince?
Podívejte koho drží v ruce ředitelka Celé
Česko čte dětem Eva Katrušáková.

Na pódiu vystoupil nejčtenější autor dětských
knih Pavel Šrut, jehož knížka „Lichožrouti“
získala titul Kniha desetiletí. Spolu s ním četla
i ilustrátorka díla Galina Miklínová.

Robert Fulghum byl nedávno v Argentině
a zamiloval se tam do tanga. A také do ženy. Přijel z
Argentiny, bohatší o ženu a tango
a napsal o tom knihu „Drž mě pevně, miluj mě zlehka“.
V rytmu tanga manželé Fulghumovi předvedli klasický
tangový krok.
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LiStOVáNí předvedlo milé vyprávění o dvou
nerozlučných kamarádech, žabáku Kvakovi
a ropušáku Žbluňkovi.

Michal Viewegh s rodinou.

Každý si chtěl chytit svoji pohádku.

45

46

47

48

49

50

Příloha k účetní závěrce za rok 2011
I. Základní údaje
1. Název a sídlo:
Moravská Ostrava

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

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 obchodníhrejstříku vedeného u Krajského
soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 225 dnem 10. května 2006.
6. Správní rada:
Předseda správní rady - Marta Kmeťová, nar. 22. 09. 1963, Žukovská 324, 737 01, Český Těšín
Člen správní rady - Alena Hasáková, nar. 27. 01. 1955, Štefánikova 21/26, 737 01, Český Těšín
Člen správní rady - Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., nar.09.08.1978, Prostřední Bludovice 611, 739
37, Horní Bludovice
7. Změny a dodatky: Nemá náplň
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8. Organizační struktura:

Jednostupňový model řízení

9. Statutární orgán:

Ředitelka

Mgr. Eva Katrušáková, nar. 30. 12. 1963
Třanovského 80/2, 737 01, Český Těšín
10. Rozvahový den:

31. 12. 2011

11. Okamžik sestavení ú. z.:

18. 02. 2012

II. Údaje o ovládacích vztazích
Účetní jednotka nemá uzavřenou ovládací smlouvu mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
Účetní jednotka nemá vyšší než 20ti% podíl na základním kapitálu jiné účetní jednotky.

III. Údaje o počtu zaměstnanců, výši osobních nákladů a odměnách
statutárním orgánům:
Průměrný přepočet zaměstnanců: 2
Výše osobních nákladů celkem:
z toho na člena řídících orgánů:
Odměny statutárním orgánům:
zaúčtována u mezd.

z toho řídících orgánů: 1
714.602,00 Kč
228.900,00 Kč
Jelikož se odměna zdaňuje v rámci závislé činnosti, je odměna

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků: Nemá náplň

Poskytnuté úvěry a půjčky:

Nemá náplň

V průběhu účetního období nebyly poskytnuty žádné úvěry a půjčky.
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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 zahraniční měně. Kursové rozdíly byly řádně zaúčtovány.

VI. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát
 DDHM zachycený na účtu AE 028.100 je v celkové částce 123.673,60 Kč.
 Zůstatek na účtu AE 336200 je ve výši 6.000,00 Kč.
 Zůstatek na účtu AE 336101 je ve výši 28.350,00 Kč.
 Zůstatek na účtu AE 336102 je ve výši 2.572,00 Kč.
 Zůstatek na účtu

342100 je ve výši 36.205,00 Kč.

Tyto zůstatky vyplývají ze zúčtování mezd za prosinec 2011 a úhrady jsou provedeny do 31. 1. 2012.

53

54

Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce.
Za rok 2011 vykázala společnost zisk ve výši 43.525,- Kč
Přehled o peněžních příjmech a výdajích.
Vzhledem k tomu, že společnost vede podvojné účetnictví a nesestavuje cash-flow, nejsou údaje
přesné.
Příjmy celkem :

2,634.299,- Kč

Výdaje celkem :

2,590.710,- Kč

Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
tržby za služeb

485.965,- Kč

změna stavu zásob

0,- Kč

zúčtování fondů

0,- Kč

ostatní výnosy

957.211,- Kč

přijaté příspěvky (dary)

1,191.123,- Kč

CELKEM

2,634.299,- Kč

Vývoj a konečný stav fondů (v celých Kč)
Fondy (účet 911 – počáteční vklad)

50.000,- Kč

Nerozdělený zisk ve schváleném řízení 2008

162.076,- Kč

Neuhrazená ztráta minulých let 2009

741.634,- Kč

Nerozdělený zisk ve schváleném řízení 2010

96.411,- 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.
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Stav a pohyb majetku a závazků (v celých Kč)
zřizovací výdaje

12.949

12.949

0

ochranná známka

18.500

18.500

0

drobný majetek

89.348

105.348

123.674

pokladna

22.774

13.915

9.953

ceniny

180

520

0

banka

120 027

603 837

42.532

odběratelé

52 742

22 100

270

poskytnuté zálohy

7 000

7 000

4.900

dodavatelé

343 784

156 427

70.940

ostatní závazky

460

341

0

závazky k zaměstnancům

37 540

28 029

1.506

závazky k soc. a zdr. poj

15 794

8 636

36.922

jiné pohledávky

11 500

11 500

0

jiné závazky

27 575

27 575

240

závazky k účastníkům sdružení

200 000

200 000

0

Náklady v druhovém členění (v celých Kč)
spotřeba materiálu

585.483,- Kč

cestovné

125.073,- Kč

náklady na reprezentaci

21.798,- Kč

ostatní služby (pošt., nájmy, tel., akce)

1,276.271,- Kč

mzdové osobní náklady

610.000,- Kč

zákonné a sociální pojištění

104.602,- Kč

daně a poplatky

1.630,- Kč

ostatní náklady

12.724,- Kč

odpisy majetku

0,- Kč
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