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Úvodní slovo 
 

Vážení příznivci Rodičovského centra Domeček, 
jsem velice ráda, že jste si otevřeli naši výroční zprávu. Znamená to, že máte zájem o dění 
v našem centru a zajímá Vás, jak se nám v roce 2013 dařilo.  
V porovnání s předchozím rokem byl rok 2013 o něco klidnější. Již jsme se zcela zabydleli 
v „nových prostorech“ a začali je naplno využívat. Těší mě, že se nám opět podařilo realizovat 
celoročně atraktivní program jak pro děti tak i pro dospělé. Bohatou nabídku pravidelných 
kroužků pro rodiče s dětmi i děti samotné doplnila řada výletů, exkurzí a víkendových akcí. 
Pro dospělé se podařilo zachovat nabídku jazykových kurzů, rozjelo se dopolední cvičení pro 
maminky s hlídání dětí a konala se celá řada velice zajímavých přednášek, besed a 
workshopů. 
Nic z toho by však nebylo možné uskutečnit bez usilovné práce celé řady lidí, kteří svými 
nápady a prací pomáhají v plánování, realizaci a zkvalitňování činnosti Domečku. Poděkování 
bych ráda směřovala především členkám rady sdružení, lektorům našich celoročních kroužků 
a rodičům, kteří dobrovolně věnují svůj čas ve prospěch fungování Domečku. Máte-li zájem I 
Vy podílet se na našich aktivitách, pak Vás rádi mezi sebou uvidíme. 
Dovolte mi také, abych touto cestou poděkovala za podporu a spolupráci všem subjektům, 
které nám pomohly v roce 2013 zajistit, aby naše aktivity mohly fungovat na vysoké úrovni. 
Ráda bych projevila své díky všem zástupcům Královéhradeckého kraje, státní správy, 
přestavitelům města Třebechovice pod Orebem a Místní akční skupiny Nad Orlicí, bez jejichž 
podpory a zájmu by naše činnost nebyla možná. Důvěra, se kterou nás podporují, stejně jako 
důvěra našich uživatelů, kteří naše služby využívají, je pro nás závazkem a motivací do další 
práce.  

 
 
 

    Hana Šlapáková 
členka rady sdružení 
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Poslání a cíle Rodičovského centra Domeček o. s. 
 

Vize RC Domeček - pohodové dítě, pohodoví rodiče, fungující rodina, spokojená společnost. 
 

Poslání: 
Posláním sdružení je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích 
aktivitách. 
Posláním RC Domeček je vést děti k aktivnímu a tvořivému trávení volného času, podpořit 
jejich zájmy, schopnosti a fantazii, posilovat vzájemné kamarádské vztahy a vést k ochraně 
životního prostředí. 
Vytváříme příležitost volnočasových aktivit pro celou rodinu. 
Svou činností chceme nabídnout matkám (otcům) strávit rodičovskou dovolenou spolu s 
dítětem kvalitně, aktivně a kreativně. 
 

Cíle: 
 poskytování služeb pro rodiny s dětmi a podpora a propagace všech činností, které 

jsou zacíleny na zkvalitnění života rodin s dětmi, 

 zajišťování vzdělávací činnosti a předávání poznatků rodičům s dětmi, které pomohou 
zkvalitnit výchovné, partnerské či pracovní aspekty jejich života, 

 iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů 
u ohrožených skupin obyvatelstva (především rodiny s dětmi): vedení dětí od raného 
věku k aktivnímu, tvořivému a cílenému trávení volného času a vytváření sociálních 
vazeb, dále aktivity vedoucí k prevenci sociálního vyloučení rodičů na rodičovské 
dovolené a ke snížení možného stresu vyplývajícího z celodenní péče o dítě, 

 prostřednictvím činností pro rodiny s dětmi zprostředkovat možnost společného 
setkávání s důrazem na vzájemnou pomoc, spolupráci a úctu k druhým; integrace dětí 
s postižením, 

 umožnit setkávání těhotných žen (poskytování potřebných informací k přípravě na 
mateřství), 

 usilujeme o zapojování a spolupráci dalších organizací a subjektů v regionu do našich 
aktivit pro děti a rodiče, 

 šíření osvěty o ochraně životního prostředí, 

 pomoc lidem ze třetího světa. 
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Zaměření činnosti Rodičovského Centra Domeček o.s.: 
 

Občanské sdružení Rodičovské Centrum Domeček je dobrovolným sdružením rodičů s dětmi 
z Třebechovic pod Orebem a okolí. 
Zaměřuje se na: 

 volnočasové aktivity pro děti od raného věku do 8 let (zájmové kroužky, akce pro děti 
– divadlo, výtvarné dílny, edukativní a ekologické dílny, atd.), 

 volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi (víkendové edukativní, ekologické, tvořivé 
a relaxační programy), 

 rodičovské centrum pro matky (otce) na rodičovské dovolené (vzdělávací, relaxační 
a tvořivé programy), 

 služby pro rodiče pečující o děti, nezaměstnané a těhotné matky. 
 

 

Historie 
 

V roce 2003 vznikl v rámci Domu dětí a mládeže zájmový útvar pod názvem Domeček. 
Založily jej dvě aktivní maminky, jejichž cílem bylo společně se setkávat s dalšími rodiči na 
rodičovské dovolené, aktivně a tvořivě trávit volný čas se svými dětmi. Ve školním roce 2003 
– 2004 se Domeček scházel jedno dopoledne v týdnu. Postupem času (školní rok 2005 – 
2006) se kolem Domečku začal sdružovat stále větší okruh rodičů s dětmi (cca 35 matek a 60 
dětí ve věku od 0 do 4 let), proto se aktivity Domečku rozšířily na dvě dopolední setkání v 
týdnu a jednu sobotní odpolední akci v měsíci, která se zaměřovala svým programem na 
celou rodinu včetně tatínků, prarodičů a starších, školou povinných dětí. V srpnu roku 2006 
skupina rodičů založila samostatné občanské sdružení s názvem Rodičovské Centrum 
Domeček. Během školního roku 2006/2007 Rodičovské Centrum Domeček využívalo prostory 
(hernu) pronajaté gynekologickou ordinací MUDr. Mohameda Farraga. Od září 2007 se 
podařilo získat do pronájmu prostory v sousedství (ul. Čsl. Legií 359), sice také s komerčním 
nájmem, ale tentokrát zcela vlastních. Výhodou bylo, že tyto prostory užíval výhradně RC 
Domeček a mohl je využívat celotýdenně. S postupným rozšiřováním nabídky programů 
Domečku se však stále více ukazovala potřeba větších prostor. V roce 2011 se podařilo 
dojednat s Městem Třebechovice p. O. poskytnutí tří velkých místnosti v objektu ve 
vlastnictví města. V únoru roku 2012 došlo ke stěhování a od 1. 3. 2012 funguje Domeček 
v prostorách bývalé hotelové školy. 
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Aktivity pro rodiče s dětmi 
Cílem bylo umožnit dětem a jejich rodičům strávit volný čas společně a co nejvíce aktivně a 
tvořivě. Řada programů byla připravena pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Nabídka 
aktivit byla určena nejen rodinám z Třebechovic, ale také z okolí - Mikroregionu 
Třebechovicko. 

 
Pravidelný dopolední program 

Dopolední programy jsou určeny zejména rodičům na rodičovské dovolené s dětmi do 4 let. 
Smyslem této činnosti v RC Domeček je zpříjemnit pobyt rodičů na rodičovské dovolené 
prostřednictvím nabízených služeb a programů, pomoci rodičům na půdě RC Domeček 
navázat osobní kontakty, zprostředkovat informace (rodičovství, výchova, životní styl), posílit 
rodičovské kompetence, získat nové dovednosti, podpořit schopnost rodičů být aktivní a 
tvořiví, ale zároveň odpočívat a načerpat síly. 

 

První pololetí roku 2013 (leden – červen) 

 Úterní Domeček – v úterý se střídaly výlety s kroužkem „Víla Zvonilka a skřítek 
Zvoníček“ zaměřeným na ekovýchovu. 

 Středeční „Šikovné pacičky“ - kroužek zaměřený na rozvoj výtvarných schopností dětí. 

 Čtvrteční „Zpívánky“ - Hudební výchova zaměřená na rozvoj hudebnosti, rytmiky. Děti 
se učí nové písničky, jednoduché tanečky a seznamují se s hudebními nástroji.  

 Pátek „Cvičení miminek a batolat“ – dopoledne věnované pohybu. Miminka i batolata 
cvičila v doprovodu jednoduchých básniček a říkadel, tancovala na hudbu a zdolávala 
„opičí dráhu“. 

 
Druhé pololetí roku 2013 (září – prosinec) 

 Úterní domeček – v úterý se v Domečku střídají programy: 
o „Víla Zvonilka a skřítek Zvoníček“ – program pro nejmenší zaměřený na 

poznávání přírody všemi smysly (divadélko, ochutnávky sezónních darů 
přírody, čichové zkoušky rostlinek, umělecké tvoření, poslech a zívání písniček) 

o „Kulihrášek“ – sportovní dopoledne plné zábavy, her, cvičení, písniček a 
básniček s důraz kladeným na rozvoj  psychomotorických dovedností dítěte 
(učení barev, pohybové dovednosti, vnímání prostoru) 

o „Úterní výlety a exkurze“ - hasičská zbrojnice v Třebechovicích, návštěva solno-
jodové jeskyně v Černilově, záchranářský vrtulník v FnHK) 

 Středeční program „Být ve formě“ – cvičení pro maminky včetně zajištění hlídání dětí. 
Cvičení bylo zaměřeno na spalování tuku a formování postavy. 

 Čtvrteční „Zpívánky“ - Hudební výchova zaměřená na rozvoj hudebnosti, rytmiky. Děti 
se učí nové písničky, jednoduché tanečky a seznamují se s hudebními nástroji.  

 Pátek „Cvičení miminek a batolat“ – dopoledne věnované pohybu. Miminka i batolata 
cvičila v doprovodu jednoduchých básniček a říkadel, tancovala na hudbu a zdolávala 
„opičí dráhu“. 

 
Pravidelný odpolední program 

Vedle dopoledních aktivit pro nejmenší děti s rodiči Rodičovské Centrum Domeček připravuje 
pro každý školní rok nabídku zájmových kroužků pro předškolní děti. Kroužky se konají v 
odpoledních hodinách pod vedením zkušených lektorů s příslušným vzděláním a praxí. 
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První pololetí roku 2013 (leden – červen) 

 úterý – „zpívánky“ a „taneček“  

 středa - „Moudivláček“ – přírodovědný kroužek  

 čtvrtek – „Hokus pokus“ - základy chemie „z domácích surovin“ pro nejmenší děti 
 
Druhé pololetí roku 2013 (září – prosinec) 

 Pondělí – angličtina pro děti 

 úterý – „Moudivláček“ 

 čtvrtek – „Tvořeníčko“  
 

 
Mimořádné aktivity pro rodiny s dětmi (výlety, víkendové akce) 

Jako každoročně Rodičovské centrum Domeček realizovalo řadu sportovních, zábavných, 
soutěžních, kulturních i divadelních akcí. Mezi ty nejúspěšnější se řadí „Poznávání cizích 
zemí“ - mnoho zábavy z různých koutů světa, Rytíři a princezny – oslava 7. narozenin 
Domečku, tradiční lampionový průvod oslavující příjezd sv. Martina, „Barborková dílna“, 
advent v Domečku, „Cukrování“, „buřtíky“aj. 
Rodiče se svými dětmi prostřednictvím Domečku navštívili i zajímavá místa jako např. Skanzen 
v Krňovicích, Dětské centrum Veská, solnou jeskyni aj. 

 
 

 
 

 



7 

 

Doplňkové služby pro rodiče: 
 Laktační poradenství včetně půjčování elektrické odsávačky kojícím matkám 

 Knihovnička (odborné knížky i časopisy: Děti a my, Informatorium, dětské stolní hry) 

 „Fair tradová kavárnička“ 

 Doprovodné hlídání dětí u vzdělávacích programů 

 Zprostředkování sociálně právního poradenství – konzultace s odbornou poradkyní 
zejm. v otázkách mateřské a rodičovské dovolené 

 „Rodičovský manuál“ – odborné informativní články z oblasti rodičovství, výchovy, 
psychologie, společnosti atd., zveřejněno na webových stránkách RC Domeček. 

 

Rukodělné a výtvarné dílny: 
Velký zájem byl ze strany maminek i jejich dětí o výtvarné dílny. Většina z nich proběhla 

díky podpoře Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Maminky i děti měly možnost 
seznámit se s novými výtvarnými technikami, novými materiály, použity byly např. různé 
přírodní materiály, některé dílny se tematicky vztahovaly k danému ročnímu období. 

 
Benefiční akce 

Již se stalo tradicí, že se Rodičovské Centrum Domeček účastní Kateřinského jarmarku – 
tradičního listopadového benefičního prodeje výrobků dětí a rodičů z RC Domeček na 
náměstí v Třebechovicích. 
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Vzdělávací aktivity pro rodiče a širokou veřejnost 
RC Domeček nabídl v roce 2013 několik typů vzdělávacích aktivit. 

 
Osvětová a vzdělávací činnost 

1. cyklus přednášek (7x) „Krizová situace v rodině“: 
- Poruchy učení u dětí – 27.5. 
- Rozvod a společné jmění manželů – 19.6. 
- Náhradní rodičovská péče – 11.9. 
- Máme doma prvňáčka – 26.9. 
- Rodina a finance – 17.10. 
- Když se učení nedaří – 23.10. 
- Komunikace s puberťákem – 6.11. 

 Zajištěno hlídání dětí, průměrná účast 7 rodičů. 
 

2. cyklus přednášek (4x) "Psychologie a výchova dítěte od raného věku po pubertu a 
dospívání“: 
- Specifika kojeneckého a batolecího věku z pohledu psychologa – 12.2. 
- Specifika předškolního věku z pohledu psychologa – 11.3. 
- Specifika mladšího školního věku z pohledu pedagoga – 22.4. 
- Dospívání a puberta – 13.5. 

Průměrná účast 8 rodičů. 
 

3. 2x workshop „Práce a rodina“: 
- Práva zaměstnance – 11.11., 
- Sociálně právní minimum – 9.12. 
 

4. 2x vzdělávací aktivita zaměřená na ochranu dětí a prevenci před nástrahami života 
v současné společnosti: 
- 1. pomoc pro děti  - 12.4. 
- Vliv médií na děti – 18.9. 

 
5. besedy pro těhotné a kojící matky: 

- Zdravá výživa v těhotenství a při kojení - 26.4. 
- Beseda s pediatrem – 2.10. 
- Psychomotorický vývoj dítěte – 29.11. 

Průměrná účast 7 rodičů, délka trvání besed a dalších vzděl. aktivit 3 hodiny. 

  
Kurzy pro dospělé: 
 2x kurz angličtiny pro různě pokročilé (celoroční) 

 kurz angličtiny pro úplné začátečníky (leden - červen) 

 kurz angličtiny pro rodiče na RD – dopolední, s hlídáním dětí (leden - červen) 

 Klub pro rodiče hyperaktivních dětí a dětí s poruchami učení (celoroční) 

 Kurz práce na PC 
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Spolupráce 
 
Dětské Centrum Veská 
Rodiče z Domečku pokračovali ve spolupráci s Dětským Centrem Veská, kde jsou umístěni 

kojenci k osvojení a mladistvé matky s kojenci. V roce 2013 se uskutečnilo několik návštěv 
rodičů z RC Domeček ve Veské, společné rukodělné dílny a naopak návštěva klientů Veské 
v našem centru spojená s návštěvou Muzea Betlémů. 
 

Charitní dům Zdislava 
Cílem této aktivity bylo posílení mezigeneračních vztahů a zlepšení vzájemné 

komunikace. Maminky z RC uspořádaly pro seniory taneční a pěvecké vystoupení dětí. 
 

Škoda auto, a.s. 
Prostřednictvím spolupráce se společností ŠKODA AUTO a.s. se podařilo zrealizovat 

preventivní workshop s názvem „Bezpečně v autě“ při kterém se rodiče dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti svých dětí při jízdě autem. 
 

Rodinné pasy 
RC Domeček je zapojen do projektu pro rodiny s dětmi Rodinné pasy v Královéhradeckém 

kraji. 
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Orgány organizace 
 

Valná hromada dne 10. 6. 2013 zvolila nové členy Rady sdružení a Dozorčí komise. 
Složení orgánů sdružení k 31. 12. 2013: 

 

Rada sdružení 
Ivona Bartošová 
JUDr. Adéla Dvořáková - předsedkyně sdružení 
Mgr. Erika Hostinská 
Monika Kubátová 
Veronika Picková 
Ing. Klára Poláková 
Mgr. Hana Šlapáková 

 
Dozorčí komise 
Ing. Marcela Borůvková 
Bc. Ing. Eva Kučerová 
Ing. Jana Vítová 
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Finanční zpráva  
Výsledovka v plném znění za rok 2012 (k 31.12.2012), RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK 

o.s. IČ: 27040208 : 
 

Výsledovka analyticky v Kč 
 

 

RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK o.s. IČ: 27040208 Rok: 2013         k  
31.12.2013 

                
Číslo účtu 

  

Název účtu 

  

 

                

                

Náklady 
      

        501100 

 

Spotřeba režijního materiálu 

 

7 158,00 

501101 

 

Odměny dětem 

  

1 519,00 

501102 

 

Občerstvení 
rodiče/lektoři/děti:akce RC 

 

1 793,00 

501200 

 

Spotřeba kancelářských potřeb 

 

9 440,00 

501300 

 

Spotřeba výtvarných pomůcek 

 

5 137,00 

501301 

 

Spotřeba hraček, sport. a 
herních prvků 

 

1 795,00 

501400 

 

Drobný majetek do 3000,- 

 

6 165,00 

501401 

 

Drobný majetek nad 3000,- 

 

14 991,60 

501500 

 

Odborné publikace 

 

1 040,00 

501600 

 

Drobný majetek do 3000,- 
SZIF MAS 

 

31 789,00 

501601 

 

Drobný majetek nad 3000,- 
SZIF MAS 

 

52 401,00 

501700 

 

materiál kultivace zahrady 
SZIF MAS 

 

2 216,00 

502100 

 

Spotřeba el. energie 

 

7 496,60 

502200 

 

Spotřeba plynu 

  

55 548,90 

502300 

 

Vodné, stočné 

  

5 124,84 

50
x 

 

Spotřebované nákupy 

 

203 614,94 

        518200 

 

Telefonni služby 

  

15 533,00 

518300 

 

Poštovné, kopírování 

 

727,00 

518320 

 

Jiné služby 

  

14 482,60 

518400 

 

Semináře 

  

2 590,00 

518500 

 

Internet 

  

3 600,00 

518700 

 

Bankovní poplatky 

 

2 478,00 

51
x 

 

Služby 

  

39 410,60 

        521100 

 

Mzdové náklady - prac. poměr 
(DPČ) 

 

47 892,00 

521200 

 

Mzdové náklady - DPP 

 

240 750,00 

524100 

 

Zákonné sociální pojištění ZP 

 

4 308,00 

524200 

 

Zákonné sociální pojištění SP 

 

11 976,00 

52
x 

 

Osobní náklady 

  

304 926,00 

        549100 

 

Ostatní náklady z činnosti-zákonné pojištění 
odpovědnosti Kooperativa 

400,00 

54
x 

 

Ostatní náklady 

  

400,00 
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    Náklady celkem     548 351,54 

                

        Výnosy 
      

        602100 

 

Permanentky, jednotlivé vstupy 

 

37 609,00 

602200 

 

Odpolední kroužky 

 

19 056,00 

602400 

 

Výtěžek z benefiční akce 

 

3 086,00 

602500 

 

AJ dospělí 

  

71 260,00 

602600 

 

Výnosy z prodeje ost. služeb 

 

2 600,00 

602700 

 

PC kurz 

  

5 500,00 

602800 

 

hlídání dětí, půjčovné 

 

200,00 

60
x 

 

Tržby za vlastní výkony a za 
zboží 

 

139 311,00 

        649999 

 

Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky, uspořená daň 1 348,00 

64
x 

 

Ostatní výnosy 

  

1 348,00 

        682100 

 

Dary od p.o. - finanční 

 

3 000,00 

684100 

 

Pasivní čl. poplatek 

 

46,00 

684200 

 

Členský poplatek aktivní 

 

5 333,00 

68
x 

 

Přijaté příspěvky 

  

8 379,00 

        691100 

 

Výnosy z nároků na prostředky 
MPSV 

 

183 358,00 

691300 

 

Výnosy z nároků na prostředky 
SZIF MAS 

 

86 406,00 

692200 

 

Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu MÚ 
Třebechovice 

68 000,00 

692800 

 

Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu KÚ HK 63 000,00 

69
x 

 

Provozní dotace 

  

400 764,00 

                

                

    Výnosy celkem     549 802,00 

                

        

  

Hospodářský zisk     
1 450,46 

        

        

 
Zhodnocení významných údajů výsledovky: 

  50
x 501400 Drobný majetek do 3000,-: drobné vybavení a zařizovací předměty, bezpečnostní kamera 

 

501401 Drobný majetek nad 3000,-: nábytek do učebny a herny, zahradní domek 

 

501600 Drobný majetek do 3000,-: drobný nábytek do učebny a herny, stojan na kola, dlažba 
venkovní 

 

501601 Drobný majetek nad 3000,-: nábytek a vybavení do učebny a herny, žalužie, notebook, 
lavičky 

51
x 518320 Jiné služby: www doména, člen. poplatek síť MC, údržbářské práce, pokládka dlažby, 

  

pojištění, svoz odpadu, divadlo, licence účetní 
SW 

 52
x 521100 Dohoda o pracovní činnosti: asistentka preventivních prorodinných aktivit 

 
521200 Dohody o Dohoda o provedení práce: manažer projektu, koordinátoři projektu, 
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provedení práce: účetní/vedoucí rozpočtu, 

  

lektoři přednášek, lektor klubu rodičů hyperaktivních dětí, lektor 
sociálně právního poradenství, 

  

lektoři dílen, lektoři vzdělávání rodičů, lektoři prorodinných aktivit, 
lektoři kroužků pro děti 

 

Přehled příjmů v členění podle zdrojů v Kč 
 RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK 

o.s.   IČ: 27040208 Rok: 2013 

            k 31.12.2013 

Vlastní zdroje : 
     

 

Permanentky, jednotlivé 
vstupy 

  
37609,00 

 
Kroužky děti 

   
19056 

 

Vzdělávání rodičů (cizí jazyky, 
kurzy) 

 
76760 

 
Členské poplatky 

   
5379 

 
Dary od právnických osob 

  
3000 

 
Benefiční akce 

   
3086 

 

Ostatní vlastní 
zdroje 

   
4148,00 

    
Vlastní zdroje celkem: 149038,00 

Cizí zdroje: 
     

 
Dotace  MPSV 

   
183358,00 

 

Dotace Město Třebechovice 
pod Orebem 

 
68000,00 

 

Dotace SZIF 
MAS 

   
86406,00 

 

Dotace Královéhradecký 
kraj 

  
63000,00 

        Cizí zdroje celkem: 400764,00 

Příjmy celkem: 
    

549802,00 
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               Rozvaha analyticky v Kč 
       

 

RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK o.s. IČ: 27040208 
    

Rok: 
2013 

k 31.12.2013   

                              
Číslo účtu 

     

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový 

  

Název účtu 

    

stav období MD období D rozdíl stav 

                              

                              

Aktiva 

             018000 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 034,00 0,00 0,00 0,00 6 034,00 

01x 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

  

6 034,00 0,00 0,00 0,00 6 034,00 

               028000 

 

Drobný dlouh. hm. majetek do 40000,- 184 704,00 0,00 0,00 0,00 184 704,00 

028100 

 

Drobný dlouh. hm. majetek do 40000,--SZIF MAS 2 694,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 

02x 

 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 187 398,00 0,00 0,00 0,00 187 398,00 

               078000 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -6 034,00 0,00 0,00 0,00 -6 034,00 

07x 

 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -6 034,00 0,00 0,00 0,00 -6 034,00 

               088000 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -184 
704,00 

0,00 0,00 0,00 -184 
704,00 

088100 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku SZIF MAS -2 694,00 0,00 0,00 0,00 -2 694,00 

08x 

 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -187 
398,00 

0,00 0,00 0,00 -187 
398,00 

               0xx 

      
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               211000 

 

Pokladna 

   

17 570,60 323 528,00 314 763,00 8 765,00 26 335,60 

21x 

 

Peníze 

    

17 570,60 323 528,00 314 763,00 8 765,00 26 335,60 

               221100 

 

Běžný účet 

   

133 630,94 408 408,00 441 696,17 -33 
288,17 

100 342,77 

22x 

 

Účty v bankách 

   

133 630,94 408 408,00 441 696,17 -33 
288,17 

100 342,77 
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262000 

 

Peníze na cestě 

   

0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 

26x 

 

Převody mezi finančními účty 

  

0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 

               2xx 

      
  

151 201,54 931 936,00 956 459,17 -24 
523,17 

126 678,37 

               311000 

 

Odběratelé 

   

0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 

31x 

 

Pohledávky 

    

0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 

               346000 

 

Pohledávky za státním rozpočtem 

 

0,00 183 358,00 183 358,00 0,00 0,00 

348100 

 

Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků 
Královéhradec.kraj 

0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 

348200 

 

Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Město 
Třebechovice 

-15 955,63 83 955,63 68 000,00 15 955,63 0,00 

348300 

 

Pohledávky za rozpočtem SZIF MAS 0,00 89 100,00 89 100,00 0,00 0,00 

34x 

 

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování -15 955,63 419 413,63 403 458,00 15 955,63 0,00 

               377000 

 

Ostatní krátkodobé pohledávky 

  

0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

37x 

 

Jiné pohledávky a závazky 

  

0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

               3xx 

      
  -15 955,63 423 713,63 407 758,00 15 955,63 0,00 

                                             

    

Aktiva celkem 

      

135 245,91 1 355 649,63 1 364 
217,17 

-8 567,54 126 678,37 

                              

               Pasiva 

            321000 

 

Dodavatelé 

   

2 298,00 153 674,54 151 376,54 -2 298,00 0,00 

32x 

 

Závazky 

    

2 298,00 153 674,54 151 376,54 -2 298,00 0,00 

               331000 

 

Zaměstnanci 

   

0,00 288 642,00 288 642,00 0,00 0,00 

336100 

 

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,00 11 880,00 12 960,00 1 080,00 1 080,00 

336200 

 

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,00 13 838,00 15 096,00 1 258,00 1 258,00 

33x 

 

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0,00 314 360,00 316 698,00 2 338,00 2 338,00 

               342100 

 

Jiné přímé daně (daň z příjmu zálohová) 0,00 4 680,00 8 505,00 3 825,00 3 825,00 
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342200 

 

Jiné přímé daně (daň z příjmu zvl. sazba) 0,00 5 780,00 7 303,00 1 523,00 1 523,00 

34x 

 

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 0,00 10 460,00 15 808,00 5 348,00 5 348,00 

               378000 

 

Ostatní krátkodobé závazky 

  

0,00 33 410,00 36 520,00 3 110,00 3 110,00 

37x 

 

Jiné pohledávky a závazky 

  

0,00 33 410,00 36 520,00 3 110,00 3 110,00 

               384000 

 

Výnosy příštích období 

  

40 116,00 42 810,00 25 642,00 -17 
168,00 

22 948,00 

38x 

 

Přechodné účty aktiv a pasiv 

  

40 116,00 42 810,00 25 642,00 -17 
168,00 

22 948,00 

               3xx 

      
  42 414,00 554 714,54 546 044,54 -8 670,00 33 744,00 

               931000 

 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 7 094,00 7 094,00 0,00 -7 094,00 0,00 

93x 

 

Výsledek hospodaření 

  

7 094,00 7 094,00 0,00 -7 094,00 0,00 

               941000 

 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 85 737,91 1 348,00 7 094,00 5 746,00 91 483,91 

941400 

 

Uspořená daň z příjmu r.2012 

  

0,00 1 348,00 1 348,00 0,00 0,00 

94x 

 

Rezervy 

    

85 737,91 2 696,00 8 442,00 5 746,00 91 483,91 

               9xx 

      
  92 831,91 9 790,00 8 442,00 -1 348,00 91 483,91 

                                             

    

Pasiva celkem 

      

135 245,91 564 504,54 554 486,54 -10 
018,00 

125 227,91 

                              

         

Hospodářský zisk za 
období 

1 450,46 

 

         

Hospodářský zisk celkem 
  

1 450,46 
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Zaměstnanci, spolupracovníci a lektoři  
 

 Zaměstnanci  

Adéla Dvořáková – vedoucí projektu  
Monika Kubátová – programová vedoucí 
Erika Hostinská -  koordinátorka projektu 
Jana Vítová – koordinátorka projektu 
Pavlína Strnadová – asistentka   
Eliška Mandache – vedoucí rozpočtu, účetní 
 

 Dobrovolní spolupracovníci:  

Na činnosti Rodičovského Centra Domeček se podílí další dobrovolníci z řad rodičů.  
 

 Lektoři zájmových činností a kurzů v roce 2013:  

Pro děti:  
Andrysová Martina – lektorka „Tanečku“ (leden – červen) a pohybového kroužku 
„Kulihrášek“ (září – prosinec) 
Bartošová Ivona – lektorka programu „Víla Zvonilka a skřítek Zvoníček“ a lektorka 
přírodovědného kroužku Moudivláček (oba celoročně) 
Halounková Alena – lektorka edukinestetiky (leden – červen)  
Hegerová Hana - lektorka cvičení pro rodiče s kojenci (celoročně) 
Hesová Kamila - lektorka hudební výchovy pro nejmenší děti (celoročně) 
Hudcová Eliška - lektorka výtvarného kroužku pro nejmenší děti (leden – červen)  
Javornická Kateřina – lektorka kroužku Hokus pokus pro předškoláky (leden – červen) 
Koutná Lenka - lektorka výtvarného kroužku „Šikovné pacičky“ (leden – červen), 
„Tvořeníčko“ (září – prosinec) 
Kubátová Monika – „Šikovné pacičky“ (září – prosinec) 
Zdechovská Klára – lektorka hudební výchovy pro starší děti (leden – červen)  

 

 
Pro dospělé:  

Dyntarová Irena – lektorka Klubu hyperaktivních dětí (celoročně)  
Faltusová Martina – poradenství (září – prosinec) 
Horáková Kateřina – lektorka angličtiny pro mírně pokročilé (leden - červen)  
Hrubý Matěj – angličtina pro děti a angličtina pro dospělé (září – prosinec) 
Kudiveisová Klára – cvičení pro ženy (leden – červen) 
Nohejlová Martina – lektorka angličtiny pro pokročilé (celoročně)  
Polehlová Helena – lektorka angličtiny pro středně pokročilé (celoročně)  
Šlapáková Hana – „Být ve formě“ (září – prosinec) 
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Poděkování partnerům, dárcům a dobrovolníkům 
 

Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní 
podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s.  
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali s přípravou a organizací akcí 
Domečku. Velký dík patří našim manželům a partnerům nejen za jejich aktivní pomoc 
v Domečku, ale i za jejich toleranci a podporu. Bez nich by se žádná z členek realizačního 
týmu nemohla práci pro Domeček věnovat.  
Speciální poděkování patří také představitelům Města Třebechovice pod Orebem, jejichž 
podpora velmi usnadňuje fungování centra. 
 

 Partneři:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Královéhradecký kraj  
Město Třebechovice pod Orebem  
Místní akční skupina Nad Orlicí 
SGJW, s.r.o. 
Inkea, s.r.o. 
Restaurace Černý Kůň   
Vamp  s – Pavla Lochmanová  
Papírnictví U Čadků - Luboš Čadek 
Jolana Adamcová  
 

 Spolupráce: 

Síť mateřských center  
Regionální Síť mateřských center  
Třebechovické muzeum betlémů  
Středisko místní kultury při TMB  
Heldova městská knihovna, Třebechovice pod Orebem  
žáci ze Základní školy v Třebechovicích pod Orebem  
žáci ze Základní umělecké školy v Třebechovicích p. O.  
Charitní dům Zdislava v Třebechovicích pod Orebem 
Místní skupina České křesťanské akademie v Třebechovicích p. O.  
TJ Orel v Třebechovicích pod Orebem  
Sokol Třebechovice pod Orebem  
Dětské Centrum Veská  
Základní škola a Centrum pro zdravotně postižené Daneta v Hradci Králové 
NaZemi, o. s. – společnost pro Fair Trade 
 


