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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, mému nejstaršímu synovi byl
rok, když jsem před šesti lety ve Studánce začínala
jako dobrovolnice. I po letech se do Studánky
vždy těším. Moji, teď už tři, malí kluci v herně
osedlají motorky nebo projektují vlakové dráhy a
já mám chvilku na práci či oddech. Svoje děti
milujeme, ale každá matka zná pocit úlevy, když si
může po letech nepřetržité péče sama dojít k
lékaři a o děti je v Klubíčku dobře postaráno. Ve
Studánce pečujeme o děti i rodiče.
V roce 2021 se velkému zájmu těšilo Klubíčko,
výtvarné tvoření Pastelka, tanečky a Cvičení pro
děti a rodiče. Od ledna do května 2021 bylo
centrum uzavřeno z důvodu nepříznivé
epidemické situace a s ní souvisejících vládních
nařízení. Do konce února fungovalo ještě
Klubíčko, ale i to bylo nuceno provoz přerušit.
Lektorky Harmonizační jógy a Kundalini jógy
pružně zareagovaly a vedly lekce on-line.
Permanentky ostatních kurzů jsme převedli do
dalšího pololetí. Abychom dětem a rodičům
zpříjemnili pobyt v Praze, ukryli jsme po Zličíně a
Sobíně pomalované kamínky, jejichž nalezení
vykouzlilo mnoho úsměvů. Tak se zrodil první
ročník „Kamínkování“. 
Děti se v Klubíčku opět sešly 3. května 2021, do
konce měsíce se dle možností otevřely i další
kroužky. V červnu proběhla tradiční dopravní
soutěž „My jsme malí řidiči“ v parku Na
Prameništi. Opatrně, ale rádi jsme se na ní sešli,a 
 to v takovém počtu, že návštěvnost překonala
naše očekávání. 
V září 2021 se nepodařilo otevřít kroužky Věda
nás baví, Lego a angličtinu pro děti. Důvodem byl
nízký počet přihlášených způsobený obavami
rodičů z opětovného uzavírání. Situace se ale
neopakovala a Studánka fungovala plně. O
víkendu se konaly dětské akce Čtení dětem,
Ekodílna, Kouzelník, Drakiáda, Halloween, Divadlo
a vánoční dílna pro děti i dospělé. Probíhaly
oslavy narozenin. Třikrát týdně jsme otevírali
volnou hernu. 
Za finanční podporu děkuji MČ Praha Zličín, za
pomoc SHD Zličín a za organizaci všech akcí patří
velké díky členkám MC Studánka. Jsou to
maminky, které vedle rodiny a práce věnují
Studánce svůj čas, energii a nápady. Děkuji, holky,
bez Vás, by to nešlo!
Mgr. Bc. Iveta Rosolová, Ph.D., předsedkyně
spolku



Kdo jsme
Mateřské centrum Studánka vytváří bezpečný a přátelský prostor pro
celou rodinu. Základy spolku položily zličínské maminky v roce 2007,  
kdy vyjednaly s úřadem Městské části Praha-Zličín první prostory ke
svému působení. Od 17. 9. 2008 je centrum zaregistrováno u
Ministerstva vnitra jako občanské sdružení, s přiděleným IČ a právní
subjektivitou. 

Nabízíme hlídání dětí se vzdělávacím programem (Klubíčko), kroužky
pro děti (cvičení, tanečky, tvoření aj.) i kurzy pro dospělé (cvičení,
jóga) a volnou hernu bez programu. Každoročně pořádáme řadu
víkendových akcí (dopravní soutěž, drakiáda, karneval, vystoupení
kouzelníka, divadlo, velikonoční a vánoční dílna, čtení dětem aj.), dále
soutěže, kreativní workshopy, vzdělávací přednášky a semináře.
Konají se u nás narozeninové oslavy.  

Jak to u nás vypadá



Pomáháme rodičům na mateřské či rodičovské dovolené zapojit se do
společenského života. Umožňujeme jejich vzájemný neformální kontakt
a sdílení zkušeností, předcházíme pocitu izolace. 
Nabízíme možnost seberealizace v rámci činností mateřského centra
(vedení kroužku či herny). Dobrovolníci se mohou zapojit i v řízení chodu
centra, v oblastech získávání finančních prostředků, žádostí o granty a
dotace, hledání sponzorů, tvorby grafických materiálů a komunikace s
veřejností. Získají tak nové zkušenosti a zlepší svou pozici na trhu práce.
Zajišťujeme rovněž hlídání dětí se vzdělávacím programem a
usnadňujeme tak návrat rodičů do pracovního procesu.
Spolupracujeme s dalšími mateřskými a rodinnými centry a jsme členem
Sítě pro rodinu z.s., v rámci níž se vzděláváme i se účastníme jejích akcí.
Jsme rovněž součinní s orgány státní správy a samosprávy. 
Podporujeme udržitelný způsob života a chování šetrné k životnímu
prostředí.  

O CO USILUJEME
Děti si v prostoru Mateřského centra Studánka hrají, rozvíjí osobnost,
pohybové, motorické, komunikační a sociální dovednosti, logické
myšlení, kreativitu i fantazii. Vznikají nová přátelství dětí i rodičů. 
Nabídkou kroužků a kurzů  podporujeme smysluplné využití volného
času malých i velkých. 
Zajišťujeme semináře a přednášky, na kterých předáváme rodičům
odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života.
Podporujeme respektující přístup k dětem a práva dětí. Vzdělávání je u
nás možné bez odloučení od dítěte. 
Organizujeme víkendové akce a podporujeme rodiny ve společném a
aktivním trávení volného času. Posilujeme roli rodiny ve společnosti a
působíme preventivně proti jejímu rozpadu. 

Bezpečí

ZÁBAVA
POMOC

zážitky

přátelství
vzdělávání

DŮVĚRA

ZKUŠENOSTI



V pátek dopoledne tradičně 
probíhalo cvičení pro rodiče a 

děti. Ty dělíme vzhledem k 
jejich psychomotorickému 

vývoji na skupiny 2-12 měsíců, 
1-2 roky a 2-3 roky. Oblíbená 

fyzioterapeutka Hana 
Pavlovská dbá i na správné 

držení těla, rozvíjí cit pro 
rytmus a kladný vztah k 

samotnému pohybu.
 

Klubíčko
Klub hrátek bez rodičů pro děti 

od 2 do 5 let 
Od pondělí do čtvrtka od 8.30 

do 12.00 děti hlídáme, 
vzděláváme a vychováváme v 

prostoru útulné herny. 
Zajišťujeme pro ně program 

plný zábavy, při němž rozvíjíme 
osobnost, kreativitu, hrubou i 

jemnou motoriku, komunikační 
i sociální dovednosti a 

sebeobsluhu. Zkušené lektorky 
s pedagogickým vzděláním 

nebo certifikátem chůvy pro 
dětské návštěvníky chystají 

říkanky, zpívání, tanečky, 
cvičení,  deskové hry. V 

Klubíčku se také cvičí, skáče na 
trampolíně, tvaruje z modelíny, 
stříhá, lepí a tvoří. Prostor má i 

volná hra s hračkami - 
stavebnice, koleje a dráhy, 

kočárky a panenky, kuchyňka, 
jízda na motorkách. Vedoucí 

lektorce Petře Zemanové 
maminky již roky svěřují své 

děti.

Tanečky
V pondělí odpoledne navštěvují 

rodiče s dětmi od 2 do 4 let 
taneční kurz pro nejmenší. 

Energická Pavlína Jonášová s 
nimi tančí na moderní dětskou 
hudbu, učí je jednoduché kroky 
a vytváří základy pro rytmické 

cítění.

Pastelka
Kroužek výtvarného tvoření 

pro děti od 3 let vedla na jaře 
2021 oblíbená lektorka 

vánočních dílen, Lenka Pilinová. 
Děti tvořily například cedulku 
se jménem na dveře svého 
pokoje. Velice se podařily 
obrázky lepením pohanky, 

čočky, rýže a dalších suchých 
potravin.

Od září roku 2021 s tvořením 
pokračovala Petra Zemanová, 

jejíž nápady jsou stejně 
originální.

Cvičení

Volná herna
V úterý, středu a čtvrtek mohly 

zličínské děti s maminkami 
navštěvovat Volnou hernu. 

Jedná se o hraní bez programu, 
které vedou a organizují 

dobrovolnice z řad maminek.  

kroužky pro děti

Deskováček
V roce 2021 se příležitostně 
konal Deskováček, ve kterém 

děti od 3 let hrají moderní 
deskové hry a rozvíjejí logické 

myšlení i další dovednosti. 



Jóga 
harmonizace

Od září roku 2021 odcházíme 
nabití energie ze cvičení se 
Zuzanou Knárovovou, která

kombinuje protažení s 
posilováním. 

Do budoucna se jí jistě podaří 
přitáhnout více cvičících.  

Pilates

Také zkušená lektorka Katarína 
Zatovičová převedla své lekce 

na jaře 2021 do on-line 
prostoru. V této formě výuky 

pokračovala i na podzim 2021. 
Její harmonizační jóga zahrnuje 

tradiční sestavu 12 cviků 
působících na energetické 

dráhy a imunitu. 
 

Cvičení - břicho, 
stehna, hýždě

Pod tímto dlouhým názvem se 
ukrývá aerobní cvičení, 

posilování a formování postavy. 
Na jaře roku 2021 vedla lekce 

Lucie Malá a i v provozu 
omezeném na 8 návštěvníků 

se na nich od května do června 
vystřídalo 35 cvičících. Scházeli 
se v modré budově ZŠ Zličín.

Vzhledem k vysoké oblíbenosti 
kurzu jsme na podzim 2021 

přidali druhý čas. Nikola 
Rozehnalová (pondělí) a Lucie 

Růžičková (středa) se těšily 
stejné oblibě. Kurz se přesunul 

do tanečního sálu, který se 
nachází taktéž v ZŠ Zličín. 

Pořídili jsme nové posilovací 
gumičky a dva páry činek, do 

budoucna bychom rádi přidali 
další.

Kundalini jóga
Na tomto cvičení hledáme 

cestu k vyváženému stavu mezi 
tělem, myslí a duší.

Hanka Vítková už tři roky 
vyučuje ve Studánce dechová 

cvičení, meditace, statické 
pozice i dynamické cviky. Na její 

lekce může přijít začátečník i 
pokročilý student, není 

nezbytná předchozí zkušenost.
Na jaře roku 2021 své lekce 

převedla do on-line prostoru z 
důvodu uzavření Studánky, na 
podzim se vrátila s klienty zpět 

do reálného prostoru. 
 

Lekce vedené Renatou Maierl 
se vyznačují vysokou 

individuálností. Sestavy jsou 
jednoduché, s důrazem na 

správné provádění. 
Začínáme zklidněním mysli a 

protažením. Následují 
pozdravy slunci prokládané 
úklony, záklony a balančními 
asánami. Končí se spinálními 

cviky a relaxací. 
I toto cvičení probíhalo nejdříve 

v modré budově ZŠ, poté se 
přesunulo do tanečního sálu 

ZŠ. Na podzim 2021, po jarním 
uzavření, poklesl zájem o kurz 

oproti předchozímu roku. 
Doufáme v postupný návrat 

klientů. 

Jemná jóga pro 
každého

Kurzy pro dospělé



Moc děkujeme za fotky i 
za celý týden. Mikuláš byl 

absolutně nadšený a 
každý den se na tábor 

moc těšil. Adéla P.

Děkujeme za skvělý 
příměstský tábor pro 

nejmenší, pestrý program a 
moc milé paní vedoucí.

Michaela O.

Chtěla bych Vám moc 
poděkovat! Tomíkovi a 

Daníkovi se to moc líbilo a 
my moc děkujeme za fotky a 

videa! Emilie S.

příměstské tábory
V roce 2021 organizovalo Mateřské centrum Studánka
poprvé příměstské tábory. Vedení se ujala Petra Zemanová,
zkušená lektorka Klubíčka. V týdnech 12. – 16. 7. 2021 a 2. –
6. 8. 2021 jsme přivítali 33 dětí na Sportovně-výtvarném
příměstském táboru.
V každém turnusu vznikla skvělá parta. Děti si vyrobily
deníčky na zaznamenání zážitků. Rána se neobešla bez
rozcvičky, a to za každého počasí. Při dopravním hřišti přijeli
účastníci na svých kolech, koloběžkách a dalších
prostředcích. Na slalomu ukázali, jak dobře je ovládají. Hráli
jsme venkovní i vnitřní sportovní hry, nacvičovali taneční
kreace. Velkým zážitkem byl výlet na Ladronku a skákací
trampolíny. Malovali jsme křídami na chodníky, odlitky ze
sádry, nechyběly tematické omalovánky. Při dešti jsme hráli
deskové hry, plnili kvízy a soutěžili.
Prošli jsme zličínská hřiště. Na obědy jsme docházeli do
restaurace U Sousedů a na točenou zmrzlinu do Zličínských
dobrot. S dětmi jsme se rozloučili stylově. Na obličej se
malovala zvířátka či pohádkoví hrdinové. Rozdali jsme
deníčky, medaile i diplomy a každý si odnesl dáreček. 
Příměstský tábor u nás organizovala také Veselá věda. V
termínu 9. 8. - 13. 8. 2021 na 12 dětí předškolního a
mladšího školního věku čekal týden plný zábavných pokusů a
poznávání přírodních věd. V navázané spolupráci bychom
rádi pokračovali. 



Víkendové akce

Podzimní
fotografování 

Halloweenská 

slavnost

Dopravní soutěž

DrakiádaEkodílna
Tradiční dopravní soutěž „My jsme malí řidiči” se
konala v neděli 20. 6. 2021. I přes velké horko přijelo
do parku Na Prameništi přes 50 sportovců na kolech,
koloběžkách i odrážedlech. Za splnění 6 stanovišť
(znalost IZS, dopravních značek, procvičení paměti při
volné jízdě parkem, slalom a výzdobu odlitku
dopravního prostředku ve výtvarném koutku) čekala
na děti v cíli odměna. O další zábavu se postarali
bublinář a balonkový mág. Lahodnou zmrzlinu točila
Mlsárna na staré kovárně a za osvěžující káď studené
vody děkujeme zličínským hasičům. 
11. 7. 2021 jsme si užili kouzelnické představení
klauna Roberta. Předpovědi hlásily silné bouřky, ale
spadlo jen pár kapek, před nimiž nás ukryl altán v
parku Na Prameništi. Odnesli jsme si zážitek z
žonglování, mnoha krásných kouzel a triků, při nichž
asistovaly děti i dospělí. Zazpívali jsme si, zatančili a
odnesli balonkové zvířátko. 
V létě proběhlo také první čtení dětem, přestože
chladné počasí připomínalo spíše podzim. 1 8. 2021
četla Eva Papoušková úryvek ze své humorné a
cenami ověnčené knihy Kosprd a Telecí. Děti
soutěžily o tři exempláře knihy a kromě per
papouška od autorky si odnesly také knižní záložky
vlastní výroby. 
Podzim byl pro dobrovolnice Mateřského centra
Studánka plný práce, kterou ale děláme rády. 4. 9.
2021 jsme pro návštěvníky Zličínského jarmarku,
který každoročně pořádá úřad Městské části Praha
Zličín, připravili koutek plný deskových her pro 1
hráče, tzv. smartek, aby si malí i velcí procvičili logické
uvažování.

Čtení dětem s 
jógou

Kouzelník

Vánoční dílna pro 
děti i dospělé



Následovala Ekodílna s divadélkem 19. 9. 2021.
Počasí bylo opět spíše chladnější, děti se však
zahřály při Pohádce o ledním medvídkovi od Divadla
Ančí a Fančí, jehož se aktivně účastnily jako
pomocníci. Po představení s ekologickou tematikou
jsme zdobili látkové tašky barvami na textilie a na
stanovištích plnili úkoly spojené s tříděním odpadu a
šetrným chováním k životnímu prostředí.
Největší podzimní akcí je Drakiáda. Předchozí ročník
byl zrušen, o to více jsme si ji 10. 10. 2021 užili. Vítr
jen pofukoval, přesto draci vzlétli. Hlavním bodem
programu byla ukázka letu dravých ptáků
sokolnického spolku Penthea. Mezi návštěvníky se
proletěla káně, orlice bělohlavá, i sup, které
návštěvníci lákali na dobroty. Na děti čekala dračí
sluj (překážková dráha), bludiště (desková hra),
výtvarný koutek a třpytivé tetování. 
Další týden jsme 17. 10. 2021 přivítali spisovatelku
Kristýnu Hummelovou, autorku série knih o Nelince,
na čtení dětem s jógou. Přečetla nám část příběhu,
zacvičili jsme si, vytvořili knižní záložky a vymalovali
obrovskou omalovánku pohádkového světa.
Pro rodiče a děti jsme uspořádali 24. 10. 2021
podzimní fotografování s barevným listím a dýněmi.
31. 10. 2021 proběhl první ročník Halloweenské
slavnosti. Přestože nejde o český svátek, děti mají
rády strašidla, a jakoukoli příležitost převléknout se
do kostýmu. Přichystali jsme pro ně strašidelnou
výzdobu i aktivity jako lov pavouků nebo
halloweenské dobble. Tanečky vedla čarodějnice,
děti soutěžily o 3 foliové balonky, ostatní si odnesly
balonek plněný heliem, svítící tyčinku a modelínu.
Opět jsme se sešli 7.11. 2021 na představení
Minimax a mravenec souboru Divadlo Kaká. Za
vystoupení patří herečce, která vše zvládla sama,
poklona.
Vánoční dílnička pro děti a dospělé se uskutečnila
21. 11. 2021. Zatímco si děti hrály, maminky tvořily
adventní věnce. Zájem o tvoření pro děti byl tak
velký, že jsme utvořili dvě skupiny. Tvořily se ozdoby
na stromeček, pomalované sklíčko a figurka
sněhuláka či andělíčka. 
V neděli 28. 11. 2021 jsme uspořádali workshop
výroby korálkových vánočních ozdob pro MŠ
Hevlínská u příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku. Spolupráce se školkou byla příjemná a
rádi bychom na ni v budoucnu navázali.



Na Mikuláše tradičně pořádají akci pro děti zličínští hasiči. Předvánoční čas jsme obohatili 12. 12. 2021
Promítáním pohádek s volnou hernou. Na klasické promítačce Diax 3, někteří ji pamatují z dětství, jsme
přehráli Hloupého Honzu a jiné více či méně známé příběhy. 
Poněvadž měl workshop pro MŠ velký úspěch, zorganizovali jsme jej 19. 12. 2021 pro širokou veřejnost.
Touto akcí jsme se rozloučili s rokem 2021 a i dobrovolnice Studánky si o vánočních svátcích odpočinuly,
aby nabraly síly na bohatý jarní program. 

Akce by nebylo možné uskutečnit bez dlouhodobé
finanční podpory Městské části Praha Zličín, které
tímto za děti děkujeme. 
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graf návštěvnosti 

Graf návštěvnosti zachycuje její proměny v průběhu let 2019 (první řádek), 2020 (druhý řádek) a
2021 (třetí řádek). Tyto roky byly pro Studánku bouřlivé. 
V létě roku 2019 proběhlo stěhování z MŠ Hevlínská do kaple Domova s pečovatelskou službou,
aby mohla ZŠ Nedašovská otevřít druhý stupeň. Kaple však není vyhovující pro provoz centra, což
ovlivnilo návštěvnost kurzů. Narozeninové oslavy a workshopy se zde konat vůbec nesměly.
Výrazně vyšší návštěvnost u jednorázových akcí ovlivnilo Veselé putování, které vzniklo ve
spolupráci s Rodinným centrem Zahrátka v Hostivici. 
Na jaře roku 2020 přišla první vlna zavírání po vypuknutí epidemie Covid-19 a dveře Studánky se
otevřely až v květnu. V létě 2020 se uskutečnilo stěhování zpět do MŠ Hevlínská. V září 2020 jsme
otevřeli, a vzápětí v říjnu opět zavřeli v důsledku protiepidemických opatření. Uskutečnilo se jen
minimum akcí. Čísla u kroužků a kurzů vyjadřují spíše zakoupené permanentky. 
Studánku jsme otevřeli v květnu 2021 a až do Vánoc se jednalo o velmi aktivní období. Klientům
jsme umožnili využít permanentky z předchozího období, stihli jsme mnoho jednorázových akcí,
znovu začaly oslavy narozenin.
U kroužků pro děti, workshopů pro děti a volné herny počítáme jako návštěvníky pouze děti,
přestože většinou na kroužku pobývají s rodičem. U jednorázových akcí počítáme pouze děti,
protože není v našich možnostech sečíst i doprovod (rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní). Počty
dospělých uvádíme jen u aktivit přímo jim určených, tzn. u kurzů pro dospělé a workshopů a
seminářů pro dospělé. Dále jsou započítáni u narozeninových oslav. Reálný počet dospělých,
kteří Mateřské centrum Studánka navštíví, je ovšem daleko vyšší. Na některých lekcích se rodiče
aktivně zapojují, jindy jen relaxují či pracují v herně, zatímco si děti hrají, centrum a jeho služeb
ale také využívají.
Do grafu jsme zanesli jen aktivity pro Studánku zásadní, ve skutečnosti je jich více.

Graf návštěvnosti zachycuje její proměny v průběhu let 2019 (první sloupec), 2020 (druhý
sloupec) a 2021 (třetí sloupec). Tyto roky byly pro Studánku bouřlivé. 
V létě roku 2019 proběhlo stěhování z MŠ Hevlínská do kaple Domova s pečovatelskou službou,
aby se otevřely tři první třídy a do ZŠ byly přijaty všechny spádové děti. Kaple však není vyhovující
pro provoz centra, což ovlivnilo návštěvnost kurzů. Narozeninové oslavy a workshopy se zde
nekonaly. Návštěvnost ovlivnil poslední ročník Veselého putování organizovaného ve spolupráci s
Rodinným centrem Zahrátka v Hostivici. 
Na jaře roku 2020 přišla první vlna zavírání po vypuknutí epidemie Covid-19 a dveře Studánky se
otevřely až v květnu. V létě 2020 se uskutečnilo stěhování zpět do MŠ Hevlínská. V září 2020 jsme
otevřeli, a vzápětí v říjnu opět zavřeli v důsledku protiepidemických opatření. Uskutečnilo se jen
minimum akcí. Čísla u kroužků a kurzů vyjadřují spíše zakoupené permanentky. 
Studánku jsme otevřeli v květnu 2021 a až do Vánoc se jednalo o velmi aktivní období. Klientům
jsme umožnili využít permanentky z předchozího období, stihli jsme mnoho jednorázových akcí,
znovu začaly oslavy narozenin.
U kroužků pro děti, workshopů pro děti a volné herny počítáme jako návštěvníky pouze děti,
přestože většinou na aktivitě pobývají s rodičem. U jednorázových akcí počítáme rovněž jen děti,
protože není v našich možnostech sečíst i doprovod (rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní). Počty
dospělých uvádíme jen u aktivit přímo jim určených, tzn. u kurzů pro dospělé, workshopů a
seminářů pro dospělé. Dále jsou započítáni u narozeninových oslav. Reálný počet dospělých,
kteří Mateřské centrum Studánka navštíví, je ovšem daleko vyšší. Na některých lekcích se rodiče
aktivně zapojují, jindy jen relaxují či pracují v herně, zatímco si děti hrají, centrum a jeho služeb
ale také využívají.
Do grafu jsme zanesli jen aktivity pro Studánku zásadní, ve skutečnosti je jich více.
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Mateřské centrum Studánka je
spolek, jehož cílem není
generovat zisk. Díky grantům,
dotacím a darům se nám daří
pokrýt náklady tak, abychom
nebyli v mínusu. Důležitou
částkou je pro nás příjem z
pronájmu prostor na pořádání
narozeninových oslav. Jak již bylo
zmíněno výše, po většinu jarního
období bylo centrum uzavřeno.
Přestože se oslav konalo méně
než v roce 2019, i návštěvnost
herny byla nižší,  se nám podařilo
"udržet nad vodou".  

V roce 2021 navštívilo Mateřské
centrum Studánka na kroužcích
a akcích jim přímo určených
614 dětí. 

127 dospělých k nám přišlo na
kurzy, semináře, workshopy a
narozeninové oslavy. Jak již bylo
řečeno, ve skutečnosti je ale
návštěvníků daleko více.

Návštěvnost 
dospělí



Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2021
 
 

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na základě Vyhlášky         č.
504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých

účetních standardů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány

v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem
1.1.2021 a končící dnem 31.12.2021.

 
Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název společnosti:                          Mateřské centrum Studánka z.s.
Sídlo společnosti:                             Hevlínská 500/2, 15521 Praha 5
IČ:                                                          22723633
Právní forma:                                    spolek
Datum vzniku:                                   registrována u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 19381

 
Předmět hlavní činnosti:
Posláním spolku je vybudování, provozování a rozvoj činnosti mateřského centra v Praze – Zličíně.

Další a jiné činnosti:
-
Organizační struktura spolku:           1. výkonný orgán – rada MC v čele s předsedou, volená valnou 
                                                                     hromadou na období 5 let
                                                                    2. kontrolní orgán – revizor, volený valnou hromadou na období 5 let

Vklady do vlastního jmění:                
-
2. Zaměstnanci účetní jednotky, osobní náklady
Společnost má pouze zaměstnance zaměstnané na dohody o provedení práce.
Mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění: 111 tis. Kč

3. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění současným či bývalým členům orgánů účetní jednotky
-

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Účetní jednotka používá pouze účetní metody a postupy stanovené platnou legislativou. Nepoužívá zvláštní
metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení finanční či majetkové situace účetní jednotky.
Účetní závěrka k datu 31.12.2021 nepodléhá dle platných norem auditu.



1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby
-
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
-
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
-
1.4. Oceňování derivátů
- 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
-
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
-
4. Opravné položky 
-
5. Odpisování dlouhodobého majetku 
-
6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
Při přepočtu údajů v cizích měnách na měnu českou se používá kurz ČNB platný k datu vystavení dokladu.
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 
- 
8. Odchylky od metod podle §7 odst. 5 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví
-

Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá období
- 
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
-
1.3. Rozpis rezerv 
-
1.4. Bankovní úvěry a výpomoci

1.5. Přijaté dotace na investiční a provozní účely
Spolku byla ve sledovaném účetním období poskytnuta dotace Městskou částí Praha – Zličín ve výši
82.250,- Kč na provozní účely. Dotace byla vyčerpána a řádně vyúčtována v roce 2021. 

1.6. Ostatní významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty nevykázané samostatně
-
1.7. Výše splatných závazků pojistného na sociální zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
-
1.8. Výše splatných závazků zdravotního pojištění
-
1.9. Výše splatných daňových závazků
-
1.10. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
-



2. Majetek a závazky
2.1. Zřizovací výdaje
-
2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
-
2.3. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
-
2.4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze 

2.5. Dlouhodobý majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
-
2.6. Pronájem majetku (leasing)
-
2.7. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem
-
2.8. Dlouhodobý finanční majetek 
-
2.9. Pohledávky po splatnosti
-
2.10. Závazky po splatnosti

Název majetku Pořizovací cena

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 
1 rok s pořizovací cenou do 80.000 Kč

7

- z toho majetek pořízený v roce 2021 3

 Celkem 5

Počet dnů
Z obchodního 

styku
Ostatní

do 30 0 0

30 - 60 0 0

60 - 90 0 0

90 - 180 0 0

180 a více 2 0



2.12. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let 
-
2.13. Poskytnuté či přijaté zajištění pohledávek a závazků (s výjimkou bod 2.7.)
-
2.14. Pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze 
-
2.11. Údaje o pohledávkách a závazcích - řídící a ovládající osoby, řízené a ovládané osoby
-

3. Hospodářský výsledek a stanovení daně z příjmů
3.1. Hospodářský výsledek sledovaného účetního období
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí za rok 2021 - 9 tis. Kč, hospodářského výsledku z
hospodářské činnosti bylo dosaženo z důvodu pronájmu prostor, a to ve výši + 6 tis. Kč. Celkový
hospodářský výsledek spolku tedy činí – 3 tis. Kč.

3.2. Vypořádání výsledku hospodaření minulého účetního období
Výsledek hospodaření za minulé účetní období ve výši - 27 tis. Kč byl dle rozhodnutí valné hromady
spolku uhrazen z nerozděleného zisku minulých let.

3.3. Stanovení daně z příjmů
V roce 2021 byly veškeré výnosy rozděleny do následujících skupin, ke kterým byly přiděleny
odpovídající náklady:

Druh příjmů Výnosy Náklady Zisk / ztráta z činnosti Druh příjmů a výdajů

Příjmy z kroužků - 
dospělí 53.327,56 46.350,27 + 6.977,29 Zdaňovaná – zisková

Příjmy z herny 13.520,00 10.292,33 +3.227,67 Zdaňovaná – zisková

Příjmy - přednášky, 
workshopy 4.480,00 4.479,53 +0,47 Zdaňovaná – zisková

Příjmy - nájemné 9.500,00 3.864,52 + 5.635,48 Zdaňovaná

Přijaté příspěvky - dary 0,00 0,00 0,00 Osvobozená činnost dle §19

Přijaté dotace 82.250,00 82.250,00 0,00
Nezdaňovaná činnost dle 

§18

Příjmy z kroužků - děti 302.685,00 324.604,10 - 21919,10 Zdaňovaná – ztrátová

Příjmy - příměstské 
tábory 68.280,00 64.021,47 +4.258,53 Zdaňovaná – zisková

Příjmy - ostatní 2.501,60 492,24 +2.009,36 Zdaňovaná – zisková



 
V roce 2021 tedy spolek vykazuje v daňovém přiznání zdaňované činnosti v součtu 22.110,- Kč. Zároveň 
spolek využil možnosti dle §20, odst.7 zákona o daních z příjmů a snížil si svůj daňový základ o 21.111,- 

Kč. Daňovou úsporu využije k pokrytí provozních nákladů v následujících účetních obdobích. 
 

Daňová úspora z roku 2020 ve výši 127,49 Kč byla v roce 2021 využita k pokrytí nákladů z hlavní - 
nepodnikatelské činnosti. 

 
 

Sestaveno dne:
25.3.2022

Sestavil:
 Lucie Dejmalová

Podpis statutárního zástupce:
Mgr. Iveta Rosolová, Ph.D.
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Mgr. Miroslava Voláková
 

Vydáno v roce 2022 v omezeném 
nákladu.

Ve Studánce oceníme jakoukoli podobu spolupráce.
Mohlo by se zdát, že na prvním místě je pomoc
finanční, a je důležitá, protože díky ní můžeme
zlepšovat kvalitu života na Zličíně, neméně si ale
ceníme také pomoci dobrovolnic. Účastní se
víkendových akcí, otevírají hernu, předávají ji na
oslavách narozenin. Mohou se též zapojit do chodu
centra, získat nové přátele i zkušenosti. Přihlaste se a
udělejte něco pro místo, kde žijete!

Jak se zapojit

Mateřské centrum Studánka je nezisková organizace,
pro jejíž fungování jsou zásadní finanční prostředky
získané z grantů, dotací nebo darem i jiné druhy
spolupráce s partnery. 
Děkujeme Městské částí Praha Zličín za příspěvek na
provoz i víkendové akce ve výši 78.000 Kč.
V roce 2021 jsme získali dotaci od Ministerstva
průmyslu a obchodu v rámci Výzvy 3 "Covid -
Nájemné".
Letiště Václava Havla neposkytovalo v roce 2021 dary 
 vzhledem ke zhoršené situaci v důsledku vládních
nařízení. Snad se v příštím roce se situace natolik
zlepší, že budeme moci opět žádat o dar.
Poděkování patří též ZŠ a MŠ Zličín - Nedašovská za
trvalou podporu a přívětivost.
Za dlouhodobou spolupráci děkujeme Sdružení
dobrovolných hasičů Zličín.
Nesmíme zapomenout na Zličínský zpravodaj, který
nám vždy poskytne prostor na svých stránkách. 


