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ÚVOD
Rodinné centrum Parníček je komunitním centrem,
ve kterém mají rodiny prostor pro sdružování, sdílení
svých radostí a starostí. Nabízíme program pro aktivní
náplň volného času, čímž se snažíme preventivně
zabraňovat sociální izolaci, která neodmyslitelně patří
(nejen) k životní etapě mateřství a rodičovství.

Jedličkova 1398/9, ke kterému došlo na přelomu září
a října. Díky jedné z aktivních členek našeho spolku
jsme získali do nájmu prostory ve zrekonstruovaném
rodinném domu se zahradou v centru obce, které jsou
mnohem útulnější a vhodnější pro všechny aktivity
našeho centra.

V rámci svých aktivit se snažíme reagovat na aktuální
potřeby dětí i dospělých; snažíme se také činit vše pro to,
aby se děti a rodiče u nás cítili dobře, útulně, bezpečně.

Díky novým prostorům jsme také mohli zřídit
Dětskou skupinu Školka Parníček pro 12 dětí.

Rodinné centrum Parníček vzniklo v roce 2008. Od té
doby ušlo velký kus cesty. Zlomovým rokem byl rok
2015 – od tohoto roku začala naše organizace používat
namísto Mateřské centrum Parníček označení Rodinné
centrum Parníček; druhou podstatnou změnou bylo
přestěhování z původních pronajatých prostor na adrese
Československé armády 29/11 na současnou adresu
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AKTIVITY
Pravidelné aktivity pro děti (kroužky a kurzy) probíhající
v rámci pololetních cyklů (září až leden a únor až červen):

KROUŽKY A KURZY PRO DĚTI
OD NAROZENÍ DO 3 LET VĚKU:
• Babyklubko pro budoucí rodiče a rodiče s dětmi
od narození do 3 let věku
(lektorka Kristýna Kvačková)
• Hudební Všeználek pro děti od 1,5 do 2 let věku
s rodičem = VŠEZNÁLKOVA HUDEBNÍ KOLÉBKA
(lektorka Tereza Fritzová)
• Hudební Všeználek pro děti od 2 do 3,5 let věku
s rodičem = VŠEZNÁLKOVO HUDEBNÍ HŘIŠTĚ
(lektorka Tereza Fritzová)
• Cvičení pro děti od 1,5 do 3,5 let věku s rodičem		
(lektorka Eva Berková)
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KROUŽKY A KURZY PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET VĚKU:
•
•
•
•

Tvoříme a malujeme pro děti od 4 do 10 let (lektorka Kristýna Kvačková)
Hudební Všeználek pro děti od 3 do 6 let = VŠEZNÁLKOVA CESTA K PÓDIU (lektorka Hedvika Krátká)
Cvičení pro děti od 3 do 6 let (lektora Eva Berková)
Nezávodní aerobic pro předškoláky (lektorka Lucie Koštířová)

KROUŽKY A KURZY PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET VĚKU:
• Tvoříme a malujeme pro děti od 4 do 10 let (lektorka Kristýna Kvačková)
• Nezávodní aerobik pro starší školáky (děti 10–14 let) (lektorka Lucie Koštířová)
• Break dance pro děti 6 až 12 let (lektorka Věra Obstová)

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ:
•
•
•
•
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Předporodní kurz (lektorka Eva Šlingová)
Cvičení pro dospělé (lektorka Eva Kropáčková)
Rodinné poradenství (pod vedením Marie Soukupové)
Právní poradenství (pod vedením Radky Bláhové)

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

Bazárek dětského oblečení, potřeb, hraček
a těhotenského oblečení
(2x ročně na jaře a na podzim)

Pohádková cesta zámeckým parkem

Strašidelná výprava

Čarodějnické odpoledne
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OSTATNÍ AKTIVITY:
• Herna = prostor ke hraní pro děti samotné či za doprovodu svých rodičů
• Co-working = sdílený pracovní prostor pro rodiče, v rámci kterého můžeme i pohlídat dítě rodiče
• Mobilní dětská služba = vyzvedávání a převod dětí z mateřské a základní školy na volnočasové aktivity
a do herny Rodinného centra
• Krátkodobé hlídání dětí v herně RC Parníček
• Půjčovna potřeb pro děti, pronájem herny k oslavám
• Přednášky, workshopy, semináře pro dospělé na pestrá témata
týkající se dětí, jejich vztahů navzájem či ve vztahu k dospělým
i na témata týkajících se výhradně dospělých; aktivity jsou
zaměřené převážně na zvyšování rodičovských kompetencí
prezentace RC v knihovně k výročí 10 let
činnosti RC
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den sportu a volnočasových aktivit

MEZI DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY NAŠEHO
CENTRA PATŘÍ POBYTOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI:

ŠKOLIČKA BENJAMÍNEK
• dětský klub pro děti od 18 měsíců do 3 let na celé
dopoledne (od 8 do 12 hodin) od pondělí do čtvrtka,
jehož cílem je osvojení základních dovedností
pro bezproblémový vstup do mateřské školy;
• děti se zde učí sociálním vztahům s vrstevníky i s jinou
dospělou autoritou, než-li s rodičem, v úzkém kolektivu;
• lektorky Soňa Čadková, Jana Čonková, Milena Lucká,
Miluše Nováková, Jana Šinkmajerová
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DĚTSKÁ SKUPINA

ŠKOLKA PARNÍČEK

• Školka Parníček je soukromá školka o kapacitě 12 dětí, která je registrována v evidenci
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině vedené Ministerstvem práce
a sociálních věcí a řídí se úpravou zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.
• Školka je otevřena každý pracovní den od 7.00 do 16.30 hodin.
• O děti se stará celkem 5 pečovatelek: Soňa Čadková, Jana Čonková,
Miluše Krausová, Miluše Nováková a Jana Šinkmajerová.
• Školka byla otevřena 1. 5. 2016, přičemž vybudování a provoz Školky jsou financovány od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2020
z příspěvku Evropské Unie z Evropského sociálního fondu a z Národních veřejných zdrojů na základě úspěšných
žádostí ve výzvě č. 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky
i veřejnost mimo hl. m. Prahu v Operačním programu Zaměstnanost s projekty:
■ Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660
■ Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
• Rodinné centrum již řadu let pořádá příměstské
tábory pro děti o letních prázdninách

• tábory byly určené pro děti narozené v letech 2007
až 2012 a každý turnus měl kapacitu 16 dětí

• vzhledem ke vzrůstající poptávce dětí a rodičů bylo
v roce 2018 uspořádáno 7 turnusů v těchto termínech
a s těmito tématy:
• 9. 7.–13. 7. Putování minulostí
• 16. 7.–20. 7. Děti v pohybu
• 23. 7.–27. 7. Prima parta
• 30. 7.–3. 8. Po stopách Sherlocka Holmese
• 6. 8.–10. 8. Vynálezci a objevitelé
• 13. 8.–17. 8. Máme rádi zvířata
• 20. 8.–24. 8. Báječná jízda

• souběžně s příměstskými tábory nabízelo centrum
také Příměstské tábory pro děti ve věku 2 až 5 let,
které probíhaly v rámci Školky Parníček z důvodu
doplnění kapacity dětí zapsaných ve Školce během
školního roku
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DOTACE A PROJEKTY
• dotace ve výši 30.000 Kč od Města Lysá n.L.
z Programu na podporu kultury na kulturní akce
pořádané v průběhu celého roku (čarodějnice,
pohádková cesta, mikulášská besídka)
• dotace ve výši 10.000 Kč od Města Lysá n.L.
z Programu na podporu sportu a volného času
na příměstské tábory o letní prázdniny
• dotace ve výši 289.897 Kč od Města Lysá n.L.
z Programu na činnost společenské organizace
pracující s dětmi do 18 let

• finanční příspěvek ve výši 314.145 Kč od Úřadu práce
v Příbrami na vytvoření 5 pracovních míst veřejně 		
prospěch prací (na ½ úvazky) v rámci projektu VPP
(OP LZZ)
– v období 1. 4. 2017 do 30. 4. 2018 jsou podpořená 3 pracovní
		 místa na ½ úvazek
– v období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 je podpořeno 1 pracovní
		 místo na ½ úvazek
– v období od 1. 5. 2018 do 30. 11. 2018 je podpořeno 1 pracovní
		 místo na ½ úvazek
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• neinvestiční dotace ve výši 113.188 Kč od
Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu
„PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“
z Dotačního programu Rodina v rámci preventivních
aktivit na podporu rodiny na období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018
• projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD
LABEM“ č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660
v operačním programu Zaměstnanost, prioritní
osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to
i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup,
sladění pracovního a soukromého života a podpora
stejné odměny za stejnou práci na období
od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2018 do celkové výše
způsobilých nákladů 3.000.444 Kč
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• projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD
LABEM II.“ č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037
v operačním programu Zaměstnanost, prioritní
osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech,
a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní
postup, sladění pracovního a soukromého života
a podpora stejné odměny za stejnou práci na období
od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020 do celkové výše
způsobilých nákladů 2.490.756 Kč

ORGANIZACE,
STATUTÁRNÍ ORGÁN,
LIDSKÉ ZDROJE
Provozovatel Rodinného centra Parníček vznikl dne
18. 3. 2008 jako Občanské sdružení Pro dětský úsměv
registrací u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/70
885/08-R. Občanské sdružení od svého vzniku do
31. 12. 2014 provozovalo centrum pod názvem
Mateřské centrum Parníček.
V souvislosti se změnou právní úpravy došlo ke změně
názvu provozovatele centra, které od 9. 1. 2015 vystupuje
pod označením Rodinné centrum Parníček, z.s.,
se sídlem Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem,
IČ: 22679243 a je zapsaný v rejstříku spolků vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle L vložce 18785.
V souvislosti s rozšiřující se nabídkou aktivit a služeb
v centru dochází také od 1. 1. 2015 ke změně názvu

Mateřského centra na Rodinné centrum Parníček,
pod kterým vystupuje centrum dodnes.
Orgány spolku tvoří členská schůze – předseda
a místopředseda – rada.
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. V roce
2018 měl spolek 15 dospělých členů (včetně členů Klubu
přátel Rodinného centra Parníček) a 608 dětských členů.
Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda,
kterými jsou od 1. 1. 2015 na pětileté období zvolené
Mgr. Radka Bláhová (předsedkyně) a Ing. Petra Hercíková
(místopředsedkyně). Rada je poradním orgánem spolku
a má 3 členy.
Spolek je členem Sítě pro rodinu, z.s., Asociace
provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z.s.
a MAS Polabí, o.p.s.

12

V roce 2018 ve spolku bylo zaměstnáno
• ve stálém pracovním poměru celkem 13 osob, z toho
11 osob na 1/2 úvazek a 2 osoby na 1/3 úvazek, přičemž

– u 1 osoby na 1/3 úvazek byla mzda a odvody částečně hrazeny
		 z MPSV v rámci projektu Podpora rodiny a rodičovství;

–
		
		
		

• na dohodu o pracovní činnosti celkem 2 osoby

u 5 osob na 1/2 úvazek byl na mzdu a odvody čerpán finanční
příspěvek od Úřadu práce Nymburk v rámci veřejně prospěch
prací pro obtížně zaměstnavatelné uchazeče vedené v evidenci
Úřadu práce;

– u 6 osob na 1/2 úvazek a 1 osoby na 1/3 úvazek byla mzda
a odvody hrazeny z finančního příspěvku poskytnutého
		 v rámci projektu „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD
		 LABEM“ č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 a následně
		 v rámci projektu „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD
		 LABEM II.“ č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037
		 v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa:
		 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde
		 o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního
		 a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou
		 práci, od Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropského
		 sociálního fondu;

předsedkyně spolku

Rodinné centrum
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• na dohodu o provedení práce celkem 19 osob;
–
		
		
		

tyto osoby byly zaměstnány na výpomoc v době dovolených
během letních prázdnin 2018 a jejich mzda byla hrazena
v rámci projektu „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD
LABEM II.“.

místopředsedkyně spolku

Školka Parníček

Finanční řízení,
účetní, PR

FINANCE
Rodinné centrum Parníček je neziskovou organizací.
Činnost centra je v zásadě nevýdělečná s tím, že
zdroje příjmů jsou využity k rozvoji rodinného centra
a k finančně vyrovnanému hospodaření. Dále jsou
prostředky použity k úhradě veškerých nákladů
spojených s provozem centra, tj. zejména náklady
na energie, nájem, opravy a údržbu, úhradu nákladů
na zaměstnance a na vnitřní zařízení.

ROZVAHA k 31. 12. 2018 (v celých tis. ve zkráceném rozsahu)
AKTIVA

stav k
1. 1. 2018

stav k
31. 12. 2018

1 626

1 640

517

264

1 107

1 374

2

1

1 626

1 640

stav k
1. 1. 2018

stav k
31. 12. 2018

Vlastní zdroje

339

603

Jmění

259

385

Výsledek hospodaření

80

217

1 287

1 037

Dlouhodobé závazky

716

72

Krátkodobé závazky

425

765

Jiná pasiva

146

1

1 626

1 640

Krátkodobý majetek
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
CELKEM aktiva

Zdroje příjmů tvoří zejména:
•
•
•
•
•

příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací,
dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
členské příspěvky,
výnosy majetku spolku,
příjmy z činností získané při naplňování cílů spolku.

Hospodářský výsledek je ovlivňován výší získaných
dotací a také výší vlastních tržeb použitých dle potřeb
organizace a pokynů donátorů.
Spolek vede podvojné účetnictví, a to v souladu
s platnými právními předpisy. Účetnictví je vedeno
zaměstnancem spolku.

PASIVA

Cizí zdroje

CELKEM PASIVA
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PŘEHLED O CELKOVÝCH PŘÍJMECH
ORGANIZACE (v roce 2018)
Dotace:

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2018
(v celých tis. ve zkráceném rozsahu)

1 881 630

hlavní
činnost

hospodářská
činnost

celkem

Náklady

2 853

5

2 558

1 922

5

1 927

MPSV – projekt Podpora rodiny a rodičovství

113 188

Město Lysá n.L. – dotace z Programu
na podporu kultury

30 000

Město Lysá n.L. – dotace z Programu na podporu
sportu a volného času

Spotřebované nákupy
a nakupované služby

10 000

Osobní náklady

800

0

800

Město Lysá n.L. – dotace z Programu na činnost
společenské organizace pracující s dětmi do 18 let

283 897

Ostatní náklady

129

0

129

2

0

2

Výnosy

2 957

38

2 995

Provozní dotace

1 882

0

1 882

16

0

16

1 059

38

1 097

104

33

137

MPSV a ESF – projekt Školka Parníček
v Lysé nad Labem

1 130 400

Poskytnutné příspěvky

Úřad práce – finanční příspěvek v rámci projektu
VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami

314 145

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky:

15 600

Tržby za vlastní výnosy a zboží

Přijaté dary

10 100

Přijaté členské příspěvky

5 500

Výsledek hospodaření
před a po zdanění

Tržby za vlastní výkony a za zboží:
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1 097 343

Tržby a vlastní výkony
MPSV – Podpora rodiny a rodičovství
MPSV + ESF – Školka Parníček
Město Lysá n.L. – Dotace na činnost
Město Lysá n.L. – Dotace na kulturní akce
a příměstské tábory
Členské příspěvky
Úřad práce
Dary

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ v roce 2018
Organizace podala daňové přiznání v řádném termínu,
přičemž daňové přiznání podal plnou mocí pověřený
advokát. S ohledem na výši výsledku hospodaření
za rok 2018 nebyla organizace v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů
v platném znění (dále jen ZDP) povinna odvést

daň z příjmů. Jako veřejně prospěšný poplatník
(§17a odst.1 ZDP) má možnost ponížit základ daně
dle § 20 odst.7 ZDP (o 189 941 Kč). Ušetřené
prostředky ve výši 35 910 Kč budou v následujícím
zdaňovacím období použity ke krytí nákladů (výdajů)
souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy
nejsou předmětem daně.
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NÁVŠTĚVNOST
Přehled návštěv dětí a dospělých, kteří se účastnili služby nabízené
Rodinným centrem Parníček v roce 2018
– kroužku, herny, besedy, přednášky, workshopu, školičky Benjamínek,
příměstských táborů, převodů z MŠ a ZŠ na volnočasové aktivity
(ve statistice není zohledněna docházka dětí ve Školce Parníček ani účast
dětí na příměstských táborech pořádaných ve Školce Parníček):
děti

dospělí

1 000
800

DOSPĚLÍ

CELKEM

924

168

1 092

2

605

119

724

3

841

144

985

4

705

76

781

5

735

139

874

6

521

95

616

7+8

112

0

112

9

445

133

578

10

713

149

862

11

714

200

914

12

493

133

626

CELKEM

6 808

1 356

8 164

• Rodinné centrum Parníček jako doprovod dalších
několik set osob;

700
600

• jednorázové akce pořádané Rodinným centrem
pro celé rodiny navštěvuje pravidelně každý rok
mezi 2.000 až 3.000 dětí a dospělých;

500
400
300
200
100
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DĚTI

1

Vyjma návštěvníků pravidelných služeb nabízených
v Rodinném centrum Parníček, navštíví

900

0

MĚSÍC

1

2

3

4

5

6

7+8

9

10

11

12

• bazárek dětského oblečení, těhotenského oblečení,
dětských potřeb a hraček pořádaný dvakrát do roka
několik set osob.
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Herna

INTERVENCE
ZA ROK

AKTIVITY PRO
DOSPĚLÉ

731

Převody dětí

Přednášky, besedy, workshopy
Rodinné poradenství (dospělí/děti)

2 428

INTERVENCE
ZA ROK
79
22/27

Dohlídání po převodech dětí

580

Právní poradenství

42

Krátkodobé hlídání dětí

20

Coworking

4

Školička Benjamínek

526

Předporodní kurzy

26

Příměstské tábory

112

Babyklubko (s dětmi)

181

Flétna (1–6 /2018)

113

Cvičení

145

Tvoříme a malujeme

146

Cvičení s Evčou

402

Nezávodní aerobic

838

Break dance

514

PROPAGACE
Zájemci a návštěvníci Rodinného centra jsou o aktivitách
organizace informováni v průběhu roku:
• prostřednictvím webových stránek www.rcparnicek.cz
• inzercí v městském měsíčníku Listy vydávaném Městem
Lysá nad Labem

• na nástěnkách v Rodinném centru, na sídlišti
v samoobsluze Jednota Coop, na venkovních vývěskách
u Cukrárny Campiello na Nám. B. Hrozného v Lysé n. L.
a u vstupu do Rodinného centra Parníček
• informačními letáky
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PODĚKOVÁNÍ
• všem maminkám a tatínkům, kteří nám pomáhají při našich akcích
i s každodenním provozem Rodinného centra Parníček;
• všem, kteří s námi spolupracují při realizaci programu pro děti i dospělé;
• všem, kteří nám dovolí, abychom si v jejich prostorech a výlohách 		
mohli umístit letáky a naše propagační materiály
• paní Olze Bláhové – textilní zboží a galanterie
• cukrárně a kavárně Campiello
• panu Vítovi Krawciwovi – nábytek JAMALL
• Kinu Lysá nad Labem
• společnosti Lowlands International s.r.o
• Městu Lysá nad Labem
• Ministerstvu práce a sociálních věcí a Evropskému sociálnímu fondu
• realitní kanceláři MIREAS s.r.o.
• společnosti ROSSMANN, spol. s r.o.
• panu Rubešovi, soukromému zemědělci
• Síti pro Rodinu, z.s.
• společnosti STAVAŘI s.r.o.
• Úřadu práce v Nymburku

KONTAKTY
Rodinné centrum Parníček, z.s.

se sídlem Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 22679243
zapsané v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze
pod sp.zn. L 18785
www.rcparnicek.cz

Rodinné centrum Parníček
A: Jedličkova 1398/9, Lysá n.L.
T: 775 685 501
E: info@rcparnicek.cz
F: Rodinné centrum Parníček
účet: 2500967719/2010
Otevírací doba: Po-Čt 8-12, 14-18

Školka Parníček

A: Jedličkova 1398/9, Lysá n.L.
T: 739 463 371
M: skolka@rcparnicek.cz
F: Školka Parníček a Školička Benjamínek
účet školkovné: 2300927261/2010
účet stravné: 2700967713/2010
Otevírací doba: Po-Pá 7.00-16.30

Mobilní služba = Převody dětí a dohlídání v klubu RC
A: Jedličkova 1398/9, Lysá n.L.
T: 730 772 133
M: prevody@rcparnicek.cz
Provozní doba: Po-Pá 11.30-18.00

