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1. Jaký byl rok 2014 

Vážení přátelé a příznivci, předkládám vám výroční zprávu za rok 2014.  

V minulém roce jsme pokračovali v naší činnosti poskytování služeb péče o dítě v obou 

školkách v DC ČÁP Nový Knín a v DC ČÁP-DOOSAN Dobříš. Tento rok byl velmi úspěšný, 

školky byly naplněné a stihli jsme i mnoho mimoškolkových projektů a to především díky 

týmu lektorek a také díky pomoci rodičů a obyvatel Nového Knína, která není malá a které si 

velmi ceníme. 

Přejeme si aby se dětem v našich školkách líbilo, aby rodiče byli spokojení a věděli, že 

mohou své děti bez obav svěřit do výchovy našim lektorkám. A zdá se, že se to také daří a že 

naši klienti vědí, že nabízíme nejen laskavou péči, ale i vzdělání v oblasti pohybové, 

grafomotorické, hudební i logopedické a samozřejmě i všeobecné zdvořilosti a mezilidských 

vztahů. Chceme dětem umožnit navázat přátelství a užít si zábavu i vzdělání v rodinném 

duchu a příjemné atmosféře.  

Důkazem, že se nám v činnosti dařilo i v roce 2014,  je i níže citovaný úryvek z příchozího 

dopisu: 

 

,,Ondra zvládnul díky Vám úplně s přehledem adaptaci na jiné než domácí prostředí bez pláče 

a nějakého přemlouvání k tomu, aby šel do školky! A za to jsem Vám moc vděčná, protože 

potom můj nástup do nové práce se dvěma malými byl v pohodě a celá rodina to zvládla. 

Budeme na Vás moc vzpomínat a pokud byste měli příští školní rok nějaký kroužek, určitě 

bychom se vídali !“ 

Rodič Ondry z DC ČÁP Nový Knín, červen 2015 

 

Rodičům dáváme možnost bezproblémového návratu do zaměstnání a navázání přátelského 

vztahu s pečujícími osobami i dalšími zaměstnanci naší společnosti.  

 

Bc. et. Bc. Míša Sarnovská 

ředitelka Obecně prospěšné společnosti ČAP 

2. Naše poslání 

Naším ideálem je vychovávat spokojené, zdravé, empatické a společenské jedince. Lidi 

s nimiž je příjemné žít v jednom místě. Lidi, kteří jsou všestranně připraveni a motivováni 

k dalšímu všeobecnému vzdělávání i k životu ve společnosti. Chceme vytvářet ve školkách 

prostor tolerance vůči odlišnostem a hendikepům, ale i prostor, kde má každý právo a 

možnost projevit vlastní individualitu a zdokonalovat se v tom v čem vyniká i zlepšit se v tom 

v čem by zaostával.  

Zařazení dětí i dospělých osob se zdravotním, mentálním etnickým nebo sociálním 

znevýhodněním do společnosti považujeme za své prvořadé poslání. K tomu je však třeba 

vést děti zdravé a jinak neznevýhodněné k toleranci a podporovat je v přijímání osob 

s jakýmkoliv znevýhodněním. Věříme, že poznání dětí z jiného rodinného prostředí, dětí 

jakýmkoliv způsobem v běžné společnosti znevýhodněných prospěje především dětem 

samým. V našich centrech poskytujeme služby péče o dítě v inkluzivním pojetí, tj. všem 

dětem bez rozdílu. Pouze v případě, že by tato forma péče neměla pozitivní dopad na jedince 

ze zdravotním postižením,tuto formu není možné doporučit. V případě přijímání dětí se 

zdravotním postižením, se snažíme upravit podmínky, formy a obsah výchovy a péče dle 

individuálních možností daného jedince např. zavedením náhradního komunikačního systému. 

http://www.dccap.cz/
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Ke všem dětem přistupujeme individuálně. S laskavostí, empatií a porozuměním se snažíme 

vést děti a v atmosféře klidu a bezpečí jim pomáhat objevovat svět.   

Snažíme se také přispět k rozvoji míst v nichž se naše školky nacházejí a být jedním ze 

subjektů, které tvoří místní kulturu a které přispívají ke stmelování místní komunity.  

3. Kdo jsme 

Členové naší společnosti jsou z většiny matky dětí se zdravotním postižením, které se snaží 

pro své děti vytvořit lepší životní podmínky. Součastně v našich zařízeních pracují především 

matky malých dětí, které využívaly nebo současně využívají služby center. Celkem se náš tým 

skládá z 15 žen, matek. Na společné lodi se tak snažíme smysluplně vést naše centra, 

organizovat program, plánovat aktivity a uskutečňovat bláznivé nápady ke spokojenosti dětí, 

jejich rodičů a obecně tak prospívat naší společnosti.  

3.1 Vedení společnosti 

Ředitelka 

Od roku 2012 je ředitelkou společnosti Bc. et. Bc. Michaela Sarnovská. Je statutárním 

orgánem, řídí společnost a nese za ní osobní zodpovědnost. Současně od roku 2013 pracuje na 

pozice projektového a finančního manažera v projektu DC ČÁP – DOOSAN.  

3. 2 Správní rada 

Mgr. Johana Dvorská – předsedkyně správní rady. Od roku 2012 pracuje v DC ČÁP Nový 

Knín jako lektorka a vede kroužek keramiky. Předsedkyní byla jmenována dne 25.10. 2013.  

Michaela Slunečková – členka správní rady. V roce 2014 nebyla zaměstnankyní společnosti.    

Bc. Radka Dittrichová – členka správní rady. V roce 2014 nebyla zaměstnankyní společnosti.   

3.3 Dozorčí rada 

Stanislava Bašatová – předsedkyně dozorčí rady. V roce 2014 nebyla zaměstnankyní 

společnosti.  

Mgr. Lenka Cvrčková – člen dozorčí rady. V roce 2014 nebyla zaměstnankyní společnosti.   

Bca. Karel Štojdl – člen dozorčí rady. V roce 2014 nebyl zaměstnancem společnosti.  

 

Členové správní a dozorčí rady se sešli 28. 2. 2014. Správní rada se dále setkala dne 30. 9. 

2014.  

3.4 Zaměstnanci a dobrovolníci v DC ČÁP 

Během roku 2014 došlo k významným obměnám v našem týmu. Pracovní poměr během roku 

ukončilo. Ve všech případech ukončení pracovně-právního vztahu bylo nízké finanční 

ohodnocení. Objevily jsme nové tváře, které se během několika měsíců skvěle zapracovali a 

nyní v roce 2015 máme nový silný, soudržný a navzájem propojený tým. Vzájemná výpomoc, 

neformální rozhovory a setkání, sdílení, všeobecná pozitivní nálada asi nejlépe vystihuje náš 

tým ČÁPIC.  

 

K 31. 12. 2014 v centrech pracovní pozice zastávaly následující zaměstnankyně: 

 

Jméno zaměstnance Pracovní pozice 

Jiřina Šlapáková Lektorka  

http://www.dccap.cz/
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Monika Říhová Lektorka 

Olina Svobodová Lektorka 

Johana Dvorská Lektorka 

Michaela Sarnovská Manažerka 

Eva Špirková Asistentka  

Tereza Bláhová Lektorka 

Jitka Králíková Lektorka 

Jitka Urbanová Kroužek Zpívánky 

Marie Cihelková  Úklidové práce 

 

Všechny výše uvedené současně během roka dobrovolně bez nároku na mzdu pracovali a 

pomáhali při plánování a pořádaných akcích.  

 

Dále se na chodu center podíleli rodiče, kteří buď pravidelně zajišťovali bezplatně určitou 

činnost např. praní prádla, nákup kancelářských potřeb nebo jednorázově při akcích námi 

pořádaných např. pomoc s přípravou akce, doprovod na výletě atd. Jmenovitě bych chtěla 

poděkovat anička mamka, Jitce Urbanové za Zpívánky, Martině Kulštejnové za papíry a jiné 

kancelářské potřeby,  

Dalšími dobrovolníky, kteří nám v loňském roce pomohli byli Míša Kubínová na akci 

Mikulášká, Milan Brejcha s tiskem propagačním materiálů, hra na kytaru, Marcela Černá 

s akcí Sv. Martinský průvod, Jarka Michálková s překladem a další a další … další, kteří 

s námi táhnou za jeden provaz.  

 

Během roku 2014 jsme spolupracovali s Institutem vzdělávání pracujících v domáchnosti a to 

v rámci poskytnutí možnosti praxe účastníkům kurzu profesní kvalifikace ,,Chůva pro děti do 

zahájení povinné školní docházky“. V roce 2014 v DC ČÁP-DOOSAN svou praxi 

vykonávala Olga Svobodová,  která je v současné době naší zaměstnankyní.  

5. Činnosti v roce 2014 

V rámci obecně prospěšné činnosti, tj. hlavní činnosti společnosti, byly v roce 2014 

realizovány aktivity zahrnující poskytování služeb hlídání dětí, volnočasových kroužků a akcí 

pro děti a jejich rodiče. Tyto činnosti byly nabízeny ve dvou provozech. Prvním je DC ČÁP, 

Sudovice 98, Nový Knín 262 03 a druhý  DC ČÁP-DOOSAN se nachází v prostorách ZŠ 

Lidická v Dobříši, adresa Lidická 384, Dobříš.  

5.1 Projekty s finanční podporou 

 

• ,,Dětské centrum ČÁP – Dobříš“ reg. č. projektu CZ 1.04/3.4.04/B5.00022 

Provoz DC ČÁP-DOOSAN byl celý rok 2014 finančně podporován z Operačního programu 

lidské zdroje a zaměstnanost (reg.č. projektu CZ 1.04/3.4.04/B5.00022). 

Během 12měsíčního provozu se vlivem střídání faktorů příznačných pro určité roční období 

se počet i složení dětské skupiny značně změnil. V první polovině roku skupinu navštěvovalo 

celkem 17 dětí. Během léta odešla téměř polovina dětí do běžných MŠ a v září naše služby 

využívalo 15 dětí přičemž většina v režimu příležitostné docházky. Současně jsme v září nově 

přivítali 3 děti mladší dvou let, což značně zpestřilo složení dětské skupinky a přineslo řadu 

provozních poznatků a úprav. V období duben až červen byl o služby velký zájem, což se 

http://www.dccap.cz/
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odrazilo i v naplněnosti. Dětská skupina, ve které se nachází jak děti ve věku jednoho roku, 

tak děti čtyřleté je mnohem náročnější na příprava programu, zajištění odpovídající péče atd. 

V létě 2014 jsme obdrželi věcný dar od našeho partnera Doosan Bobcat Manufacturing, s. r. o. 

Tým zaměstnanců našeho partnera pořídil herní prvky na dětské hřišťátko, kde děti s oblibou 

tráví volné chvíle.  

 

Výše dotace na provoz v roce 2014  ……………………………………     484 434 Kč 

 

Finanční prostředky byly použity na mzdové náklady, povinné zákonné pojištění zaměstnanců, 

úhradu nájemného.  

 

 
 

• Den dětí v Oplocence 24.5.2014 

Na jaře roku 2014 byla podána žádost o poskytnutí příspěvku MAS Brdy-Vltava v rámci 

výzvy Programu rozvoje venkova ČR ,,Aktivní venkov ve spolupráci s Brdy – Vltava o. p. 

s.“ na projekt společného uspořádání oslavy Dne dětí v Novém Kníně. Žádost byla nejlépe 

bodově ohodnocena a podařilo se nám získat finanční příspěvek ve výši 12 400 Kč. Zbylé 

výdaje spojené s touto akcí byly uhrazeny ze zisku minulého období.  

Díky této akci se nám podařilo sjednotit síly místních spolků, živnostníků, města Nový Knín i 

místně aktivních jednotlivců a uskutečnit velkolepou oslavu Dne dětí. Akce byla uskutečněna 

ve spolupráci s:  

 

Oddíl Skautek Nový Knín 

Malý ochránci přírody - Malý tuláci 

SK Oplocenka 

Štěpán Hrubý 

Město Nový Knín 

Sbor dobrovolných hasičů  

STUDIO TRYANGEL s.r.o. 

Farní charita Starého Knína 

T. J. Sokol Nový Knín  

Manželé Michálkovi 
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Den dětí v Oplocence, 24. 5. 2014 

 

O akci byl nebývalý zájem a u veřejnosti sklidila veliký úspěch. Spolupráce s výše uvedenými 

partnery se osvědčila a proto jsme v tradici pokračovala i letos, kdy se oslava Dne dětí konala 

30. 5. 2015.  

5.2 Služby péče o děti  

 

• Pravidelná docházka – dítě ve věku od 1 roku využívá denně služeb zařízení – 

harmonogram dne, zaměření dle týdenního tématu 

 

• Příležitostná docházka – dítě ve věku od 1 roku využívá služeb zařízení jen některé 

dny v týdnu 

 

 

Forma docházky 
DC ČÁP 

k 30. 6. 2014 

DC ČÁP 

k 31. 12. 2014 

DC ČÁP-DOOSAN 

k 30. 6. 2014 

DC ČÁP-DOOSAN 

k 31. 12. 2014 

Pravidelná  12 6 10 7 

Příležitostná  5 3 8 8 

Celkem  17 9 18 15 

 

Údaje o počtu dětí navštěvující dětská centra jsou uváděna ke konci kalendářního roku a ke 

konci školního roku. 

 

Služby péče o děti jsme nabízeli celý kalendářní rok včetně období letních prázdnin, kdy bylo 

v provozu vždy jedno z našich center. Tím jsme chtěli vyjít vstříc rodičům se zajištěním péče 

o jejich děti i v době, kdy jsou velmi často zavřené státní MŠ.  

http://www.dccap.cz/
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5.3 Kroužky pro děti  

Vzhledem k personální obměně, která byla pro rok 2014 zásadní, byly kroužky pro děti 

nabízeny jen v minimální míře.  

 

• Kroužek Keramiky 

Kroužek probíhal v prostorách DC ČÁP v Sudovicích a vedla jej zkušená lektorka Johana 

Dvorská, která inspiruje, motivuje a vede jak malé tak velké návštěvníky při výrobě 

keramických předmětů. Keramická dílna je určena dětem od 3 let a jejich rodičům. V roce 

2014 probíhala každý čtvrtek v době od 16:00 do 17:00 hod. V roce 2014 se uskutečnilo 21 

lekcí kroužku, do kterého bylo celkem přihlášeno 11 dětí. Celkový počet navštívených lekcí 

byl 146. 

 

 
Výrobky Haničky a Ládíka z kroužku Keramika, 2014 

 

• Kroužek Zpívánky 

Kroužek probíhal v prostorách DC ČÁP-DOOSAN a to v rámci běžného provozu. Vedla jej a 

v současné době i vede maminka tří dětí Mgr. Jitka Urbanová, jejíž nejmladší syn navštěvoval 

výše zmíněné centrum. Konal se každý čtvrtek od 9:00 do 9:45 hod. Kroužek si děti velmi 

oblíbily a značnou měrou přispěl ke zvýšení naplněnosti v daný den.   
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5.4 Akce pro rodiče a děti 

Některé akce mají již svou tradici a jiné přibývají postupně vlivem okolností a zájmu ze 

strany rodičů, či vyplynou z nadšení našeho týmu. V roce 2014 jsme pro děti a jejich rodiče 

uskutečnili jak akce v Novém Kníně, tak jsme spolupracovali na akcích v Dobříši.  

 

Název akce, místo konání Datum Děti Dospělí 

Karneval pro děti DC ČÁP a ČÁP-DOOSAN 20. 2. 2014  26 0 

Vynášení Morany, Nový Knín 10. 3. 2014 15 0 

Velikonoční dílnička DC ČÁP a ČÁP-DOOSAN 3. 4. 2014 17 0 

Den dětí v Oplocence, Nový Knín 24. 5. 2014 118 152 

Cesta z pohádky do pohádky, Nový Knín  20. 6. 2014 12 0 

Slavnosti světélek DC ČÁP 13. 10. 2014 17 0 

Sv. Martin – lampionový průvod s rodiči, Nový Knín 7. 11. 2014 19 38 

Besídka Mikulášská – ve spolupráce s DBE, DBE 3. 12. 2014 116 223 

Mikulášská nadílka DC ČÁP 5. 12. 2014 7 0 

Mikulášská nadílka DC ČÁP-DOOSAN 5. 12. 2014 12 0 

Celkem  12 akcí 359 413 

 

 

Slavnost světélek, 13. 10. 2014 

 

6. Naše činnost ve vztahu k jednotlivcům se znevýhodněním  

 

Posláním naší společnosti je integrace a inkluze dětí a osob se znevýhodněním. Proto 

přijímáme všechny děti bez ohlednu na jejich případné znevýhodnění či postižení (více 
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v Plánu výchovy a péče). Pokud nás osloví rodič dítěte se zdravotním postižením, zda 

bychom přijali jejich dítě, snažíme se uzpůsobit podmínky a někdy i provoz tomu, abychom 

jej mohli zařadit do kolektivu vrstevníků.  

 

DC ČÁP pravidelná docházka …………. ………………    1 dítě se ZP (od prosince 2014) 

DC ČÁP kroužek keramiky ………..................................    1 dítě SZ (DD Korkyně), 1 dítě ZP 

DC ČÁP-DOOSAN pravidelná …………………………     1 dítě SZ 

DC ČÁP-DOOSAN příležitostná ………………………      1 dítě se ZP (Hana Sarnovská) 

 

DC ČÁP od prosince navštěvuje chlapec s těžkou sluchovou vadou, který služby využívá i 

v roce 2015 a postupně se sžívá s kolektivem vrstevníků a objevuje kamarádské vztahy. Do 

kroužku Keramiky chodil celý rok chlapec z Dětského domu v Korkyni, který je žákem 

praktické školy. DC ČÁP-DOOSAN celý rok navštěvovala dívenky ze sociálně slabé rodiny, 

která služby využívala od roku 2013. Pobyt v centru pro ní byl jednoznačně přínosný a během 

pár měsíců nám rozkvetla před očima. Bohužel přes snahy řady zúčastněných stran (O. p. s. 

ČAP, sociální pracovnice, dětská lékařka, MAS Brdy-Vltava o. p. s.) se nepodařilo zajistit, 

aby i nadále do centra přicházela. Důvodem byl především nedostatek financí na školkovné 

(2 000 Kč/měsíc) a rodinné problémy. Služby dětských center v roce 2014 využívala i 

Hanička Sarnovská, 8letá slečna s Downovým syndromem, která se aktivně účastní programu, 

ale stává se i pomocnicí lektorek např. při přípravě lůžkovin. Dále se společně s dalšími 

kamarády (dětmi lektorek a členů O. p. s. ČAP) účastní všech akcí námi pořádaných, 

napomáhá s přípravou pomůcek a je nedílnou součástí naší velké ČAPÍ rodiny. Díky její 

přítomnosti se lektorky, rodiče, návštěvníci akcí, ale i praktikantky u nás vykonávající svou 

praxi, učí jednat s dítětem s postižením, komunikovat, předvídat a brát na zřetel její specifické 

potřeby. Tím zásadním způsobem obohacuje, zpestřuje a rozvíjí  schopnost empatie, 

vnímavost, trpělivost a toleranci nejen lektorek, ale i všech osob, které se s ní pravidelně 

setkávají.  

7.  Činnost souhrnně v roce 2014 

• Služby péče o dítě v roce 2014 využívalo k 30. 6. 2014 celkem 35 dětí a k 31. 12. 

2014 celkem 24 dětí. V této oblasti došlo k nárůstu počtu dětí využívající naše služby 

meziročně k 30. 6. o 18 dětí a k 31. 12. o 3 děti.  

• Celkově naše kroužky (pouze Keramika) navštěvovalo 11 dětí, celkový počet návštěv 

146. V této oblasti došlo k meziročnímu poklesu počtu dětí navštěvující kroužky o 15.  

• Pro rodiny s dětmi jsme během roku uspořádali 12 akcí, jež se zúčastnilo 309 dětí a 

242 dospělých. Oproti roku 2013 jsme uspořádali o 1 akci více a došlo k nárůstu počtu 

zúčastněných dětí o 50 a dospělých o 171.  

• V rámci naší činnost poskytování služeb péče o dítě a prostřednictvím kroužku 

Keramiky bylo přispěno k integraci 4 dětí se znevýhodněním. Meziroční pokles o 3 

děti  

 

Společnost v roce 2014 neprovozovala žádnou doplňkovou činnost.  

8. Hospodaření společnosti v roce 2014 
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Obecně prospěšná společnost ČAP v roce 2014 vykonávala pouze svou hlavní činnost 

v souvislosti se svými obecně prospěšnými cíly. Níže uvádíme náklady vynaložené pro plnění 

obecně prospěšných cílů, náklady na správu společnosti a výnosy společnosti dle zdrojů.  

 

Náklady členěné dle druhu za rok 2014 

Nákladová položka Kč 

Spotřeba materiálu 363 739 

Energie 18610 

Spotřeba ostatních neskladovaných zásob 389 

Cestovné 3 258 

Nedaňové výdaje 1 865 

Ostatní služby (nájemné, účetnictví atd.) 346 029 

Mzdové náklady 636 696 

Zákonné sociální pojištění 155 865 

Zákonné sociální náklady 1 460 

Daně a poplatky 425 

Náklady společnosti celkem 1 530 964 

    

Z toho náklady na správu spolčenosti jsou:   

Kancelářský materiál  8 603 

Účetnictví 44 570 

Mzdové náklady včetně povinného pojistného 193 180 

Náklady na správu celkem 246 353 

 

V roce 2014 byla všem členům správní a dozorčí rady vyplacena odměna v celkové výši 

42 000 Kč.  

 

Výnosy členěné dle druhu za rok 2014 

Výnosová položka  Kč 

Tržby z prodej služeb 925 607 

Dotace MPSV 484 434 

Přijaté dary 152 300 

Provozní dotace 12 400 

Výnosy společnosti celkem 1 574 741 

 

Výsledek hospodaření v roce 2014 byl zisk 43 776 Kč. Zisk bude v dalším roce využit na 

finanční zajištění akcí pro děti.  

 

Obecně prospěšná společnost nemá k rozvahovému dni žádné zásoby, žádný majetek 

vytvořený vlastní činností ani žádný odpisovaný majetek.  

 

Bankovní pohyby probíhají na dvou účtech společnosti 

 

• 2700295208/2010 DC ČÁP a Obecně prospěšná společnost ČAP 

• 2500450699/2010 DC ČÁP-DOOSAN 
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9. Poděkování a kontaktní údaje 

Děkujeme všem lidem, kteří s námi táhnou za jeden provaz a pomáhají nám uskutečňovat 

bláznivé akce pro naše děti!  

 

Společnost 

Obecně prospěšná společnosti ČAP 

Vilová 258, 262 03 Nový Knín 

tel. 776 26 85 89, email: dccap@dccap.cz, www.dccap.cz 

 

 

Dětské centrum ČÁP 

Sudovice 98, 262 03  Nový Knín 

Tel.702 540 830, dcucapa@seznam.cz  

 

 

Dětské centrum ČÁP-DOOSAN 

Lidická 384, Dobříš 

tel.774 976 817, capdoosan@seznam.cz

 

 

V Novém Kníně dne 30. 6. 2015 

 

Zprávu vypracovala ředitelka společnosti: 

Bc. et Bc. Michaela Sarnovská                                  …….……………………… 

 

Kontrolu zprávy provedla předsedkyně správní rady:  

 

Mgr. Johan Dvorská                             ……………………………. 
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