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1. Jaký byl rok 2015 

Vážení přátelé a příznivci, předkládám Vám výroční zprávu za rok 2015.  

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

k ukončení finanční podpory ze strany MPSV, byl pro nás rok 2015 finančně náročný a 

hospodářský výsledek skončil ztrátou 17 000 Kč. Současně se nám ale podařilo rozšířit 

nabídku služeb péče o dítě o letních pobytový tábor, který měl velmi milý ohlas jak u dětí, tak 

u jejich rodičů.  

Těší nás, že se setkáváme se zájmem rodičů o námi poskytované služby i pro děti školního 

věku!  

 

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. Při našich činnostech snažíme vytvářet 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. Zkrátka prostor pro všechny!  

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

znevýhodněním do společnosti považujeme za své prvořadé poslání. Ke kterému jsme 

směřovali i v loňském roce.  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 zařízení 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. Na společné lodi 

se tak snažíme smysluplně vést naše projekty, 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.  

3. 2 Správní rada 

Mgr. Johana Dvorská – předsedkyně správní rady  

Michaela Slunéčková – členka správní rady   

Bc. Radka Dittrichová – členka správní rady 
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3.3 Dozorčí rada 

Stanislava Bašatová – předsedkyně dozorčí rady 

Mgr. Lenka Cvrčková – člen dozorčí rady 

Bca. Karel Štojdl – člen dozorčí rady 

 

Bc. et. Bc. Michaela Sarnovská – ředitelka společnosti  

 

Členové správní a dozorčí rady se sešli 25. 9. 2015, kde došlo k opětovnému zvolení do výše 

uváděných funkcí.  

3.4 Zaměstnanci a dobrovolníci 

V průběhu roku 2015 se náš tým zaměstnanců ustálil a došlo k vytvoření pevného kolektivu 7 

zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují od prvních let jejího vzniku.  

 

K 31. 12. 2015 byly ve společnosti zaměstnány tyto zaměstnankyně: 

 

Jméno zaměstnance Pracovní pozice 

Jiřina Šlapáková Lektorka  

Monika Říhová Lektorka 

Olina Svobodová Lektorka 

Johana Dvorská Lektorka 

Pauknerová Tereza  Lektorka 

Vojíšková Věra 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.  

5. Činnosti v roce 2015 

V rámci obecně prospěšné činnosti, tj. hlavní činnosti společnosti, byly v roce 2015 

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  Dětská skupina ČÁP-DOOSAN se nachází 

v prostorách ZŠ Lidická v Dobříši, adresa Lidická 384, Dobříš.  

 

Nově jsme začali v roce 2015 poskytovat služby péče pro děti školního věku a to formou 

pobytového letního tábora. Této věkové kategorii, bychom se chtěli věnovat i do budoucna.  

5.1 Projekty s finanční podporou 

 

• ,,Dětské centrum ČÁP – Dobříš“ reg. č. projektu CZ 1.04/3.4.04/B5.00022 
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Projekt byl úspěšně ukončen v plánovém termínu 31. 3. 2015. Během celé fáze realizace 

projektu tj. od 1. 8. 2013 do 31. 3. 2015 bylo podpořeno 70 osob aktivních na trhu práce. 

Jednalo se o 35 mužů a 35 žen. Nejčetnější podpořenou skupinou byly zaměstnanci 

společnosti Bobcat Doosan Manufacturing, Bobcat Doosan Engineerign a obecně prospěšné 

společnosti ČAP, celkem 54 osob.  

V rámci projektu byly podpořeny dvě organizace a to organizace příjemce dotace tj. O. p. s. 

ČAP a partnerská organizace Bobcat Doosan s. r. o.  

Poslední fáze projektu probíhala bez problémů. Stabilizoval se pracovní kolektiv i dětská 

skupinka dětí a ČÁP-DOOSAN začali s oblibou vyhledávat zaměstnanci jak partnera, tak 

veřejnost. Poslední fázi je možno souhrnně hodnotit takto: stabilní dětská skupina, využívání 

služeb rodiči ve větším objemu, zvýšení naplněnosti, příjemné pracovní klima. V neposlední 

řadě je třeba zmínit, že služba dětské skupiny se stala v naší partnerské organizaci oblíbeným 

a vyhledávaným benefitem řady zaměstnanců.  

ČÁP-DOOSAN byla dne 25. 5. 2015 jako první dětská skupina zapsána do Evidence dětských 

skupin vedených u Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o dětskou skupinu pro 

veřejnost tj. služby jsou poskytovány všem uchazečům bez rozdílu (nejedná se již o původně 

založenou ,,firemní“ dětskou skupinu pro společnost Bobcat Doosan) s kapacitou 12 míst.  

 

V rámci ukončení projektu bylo s partnerskou organizací projednávána další podoba ČÁP-

DOOSAN. Rozhodnutí nakonec bylo takové, že organizace nemá z finančních důvodů zájem 

provozovat ČÁP-DOOSAN jako firemní školku. Proto bylo zařízení od 1. 4. 2015 otevřeno 

veřejnosti a od té doby jsou přijímány všechny děti. Následně pak bylo zařízení zapsáno do 

Evidence dětských skupin.   

 

Výše dotace na provoz v roce 2015  ……………………………………     112 000 Kč 

 

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

úhradu nájemného.  

 

 
 

• Den dětí v Oplocence 30.5.2015 

 

I v tomto roce jsme se pustili do organizace oslavy Dne dětí. Za finanční podpory města Nový 

Knín ve výši 15 000 Kč jsme zorganizovali a uskutečnili velkolepé odpoledne, kterého se 

zúčastnilo na 123 malých soutěžících. Děti obdrželi odměny v celkové výši 7 500 Kč a další, 

které jsme získali jako sponzorské dary od společností Bobcat Doosan s. r. o., Vodňanská 

Drůbež a. s. aj. K již pravidelným partnerům a pomocníkům se letos nově přidal Český klub 

zlatokopů a Cyklomarket Nový Knín.  

 

Akce byla uskutečněna ve spolupráci s:  

Oddíl Skautek Nový Knín 

Malý ochránci přírody - Malý tuláci 

SK Oplocenka 

Město Nový Knín 
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Sbor dobrovolných hasičů  

STUDIO TRYANGEL s.r.o. 

Bobcat Doosan s. r. o.  

Klub českých zlatokopů 

Cyklo-market.cz 

 

Dále se na akci dobrovolně podíleli a pomáhali občané Nového Knína.  

 

  

Obrázek 1: V indiánské teepea se děti učili hrát na bubny 

 

V roce 2015 se podařilo znovu oživit vzájemnou spolupráci místních spolků a tím naplnit i 

předsevzetí z roku 2014, kdy jsme usilovali o to, aby se akce stala každoroční tradicí. Akce se 

bude opakovat i v roce 2016 a my už se těšíme, co si na ní pro děti zase vymyslíme.  

5.2 Služby péče o děti  

 

• Pravidelná docházka – dítě ve věku od 2 roku využívá denně služeb zařízení – 

harmonogram dne, zaměření dle týdenního tématu 

 

• Příležitostná docházka – dítě ve věku od 2 roku využívá služeb zařízení jen některé 

dny v týdnu 

 

 

Forma docházky 
 ČÁP k 30. 6. 

2015 

ČÁP k 31. 12. 

2015 

ČÁP-DOOSAN 

k 30. 6. 2015 

ČÁP-DOOSAN 

k 31. 12. 2015 

Pravidelná  11 12 12 9 

Příležitostná  10 7 14 8 

Celkem  21 19 28 17 

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

V roce 2015 jsme navázali za již zaběhlé kroužky v jejichž realizaci jsme pokračovali a 

chceme pokračovat i  nadále. Dále jsme přidali další kroužky, o které děti resp. jejich rodiče 

projevili zájem. Tento rok jsme věnovali rozšíření této činnosti na úkor omezení činnosti 

v rámci pořádání akcí pro veřejnost.  

 

• 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 2015 se uskutečnilo  

pouze 8 lekcí s celkovým počtem navštívených lekcí byl 52. 

 

• Zpívánky 

Kroužek Zpívánek, který je součástí běžného programu, měl takovou oblibu v roce 2014, že 

jsme se s lektorkou Jitkou Urbanovou domluvili o rozšíření kroužku i do Nového Knína. 

Pravidelným dnem pro Zpívánky se stal čtvrtek dopoledne, kdy se u nás děti mohou těšit na 

hudební tvoření, zpívání, hraní, poslech různorodé hudby a hudbo-hrátky.  

 

• Hýbánky s Jiřkou 

Kroužek zaměřený na rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybu, rytmizace ale 

hlavně radost z pohybu, probíhal každé pondělí odpoledne. Kroužek byl určen dětem už od 2 

let.  

 

• Tvořílek 

Kroužek nabízí každému dítěti prožití pocitu radosti a uspokojení z výtvarného tvoření. 

Smyslem tohoto kroužku je pomocí výtvarných činností rozvíjet jejich jemnou motoriku, 

pohybovou koordinaci, samostatnost, kreativitu, fantazii a přirozenou hravou formou je učit 

výtvarným technikám. Kroužek byl určen dětem od 2 let. 

 

5.4 Pobytový tábor 

Poprvé v roce 2015 jsme uspořádali nejen pro vlastní ale i pro ostatní děti pobytový 5 denní 

tábor v krásné přírodě v Hranicích u Kozích hor. Tábor měl pouze malou a omezenou 

kapacitu 14 míst, která byla více méně ihned zaplněna. Děti spaly v teepea, které jsme si 

zapůjčili od spřátelené organizace Malých ochránců přírody. Počasí, program, nálada i 

celotáborová hra se vydařili na jedničku a my se těšíme na další ročník i letos v roce 2016! 
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Obrázek 2 Oblíbená hra Trojnožka: finále Marušky a Naty 

5.5 Akce pro rodiče a děti 

Jak již bylo výše zmíněno došlo v tomto roce k omezení rozsahu jednorázových akcí pro děti 

a rodiče. Jedním z důvodů omezení byla i personální náročnost takových akcí. Některé akce 

mají již svou tradici, některé se neosvědčily jiné přicházení. Proto stále patří pořádání akcí na 

okraj naší činnosti.  

 

Název akce, místo konání Datum Děti Dospělí 

Výměnný bazárek, Nový Knín  7. 3. 2015 0 10 

Vynášení Morany, Nový Knín 20. 3. 2015 12 0 

Den dětí v Oplocence, Nový Knín 30. 5. 2015 123 168 

Slavnosti světélek, Nový Knín 19. 10. 2015 19 0 

Sv. Martin – lampionový průvod s rodiči, Nový Knín 5. 11. 2015 19 35 

Celkem  5 akcí 173 213 

Jednoznačně nejoblíbenější, nejrozsáhlejší, nevyhledávanější akcí je Den dětí. Dle průzkumu 

mezi rodiči, který jsme uskutečnili 30. 3. 2016, je to i nejlépe hodnocená akce mezi ostatními 

(získala největší počet bodů).  

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 

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.  
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DC ČÁP pravidelná docházka …………. ………………    1 dítě se ZTP  

Indiánský pobytový tábor            ………………………      1 dítě se ZTP 

V rámci této oblasti se nám podařilo dále podporovat v integraci pouze dvě děti se zdravotním 

postižením. Děti sociálně znevýhodněné, především děti z Dětského domu v Korkyni, se 

přestěhovaly do nových prostor v Dobříši a tudíž přestaly navštěvovat kroužky v Novém 

Kníně.  

Problém se zajištěním péče o děti ze sociálně slabého prostředí v rámci dětských skupin 

spatřujeme v tom, že tyto rodiny nemají dostatek finančních prostředků a současně ani zájem, 

dětem pobyt u nás dopřát. S tímto problémem se zabýváme a snažíme se situaci sledovat.  

Možnost podpory integrace spatřujeme v oblasti jiných činností jako např. kroužky, tábory, 

akce. Jedná se o jednorázové akce, které jsou určené i pro děti školního věku. Tímto směrem 

bychom se chtěli v následujícím roce 2016 směřovat tj. poskytování služeb péče o děti 

školního věku v rámci inkluze ve volnočasové oblasti.  

7.  Činnost souhrnně v roce 2015 

• Služby péče o dítě v rámci dětských skupin v roce 2015 využilo celkem 71 dětí ve 

věku od 2 do 5 let.  

• Během školního roku jsme nabízeli 4 kroužky pro děti ve věku od 2 let: Keramiku, 

Zpívánky, Hýbánky a Tvořílek.  

• Realizovali jsme 1 turnus pobytového tábora letního tábora, kterého se zúčastnilo 14 

dětí.   

• Pro rodiny s dětmi jsme během roku uspořádali 5 akcí, jež se zúčastnilo 173 dětí a 213 

rodičů. 

8. Hospodaření společnosti v roce 2015 

Obecně prospěšná společnost ČAP v roce 2015 vykonávala pouze svou hlavní činnost 

v souvislosti se svými obecně prospěšnými cíly.  

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč) 

Nákladová položka Kč 

Spotřebované nákupy 181 

Služby 415 

Osobní náklady 673 

Daně a poplatky 2 

Ostatní náklady 11 

Celkem 1 282  

    

Tržby za vlastní výkony celkem 1 035  

Ostatní výnosy celkem 118 

Provozní dotace celkem 112 

Výnosy celkem 1 265 

Hospodářský výsledek  - 17 

 

 

Rozvaha  k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč) 

http://www.dccap.cz/
mailto:dccap@dccap.cz


                     Obecně prospěšná spol. ČAP, Vilová 258, Nový Knín 262 03, IČ 24264334, provozovatel: 
                DC ČÁP Nový Knín, Sudovice 98 
                DC ČÁP-DOOSAN Dobříš, Lidická 384 
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DC ČÁP Nový Knín tel. 702 540 830, dcucapa@senam.cz 
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Aktiva Kč 

Zásoby  15 

Pohledávky  18 

Krátkodobý finanční majetek 168 

Celkem  201 

  

Pasiva  

Výsledek hospodaření 68 

Dlouhodobé závazky 12 

Krátkodobé závazky  121 

Celkem  201 

 

Společnost v roce 2015 neprovozovala žádnou doplňkovou činnost.  

Bankovní pohyby probíhají na dvou účtech společnosti 

 

• 2700295208/2010 DC ČÁP a Obecně prospěšná společnost ČAP 

• 2500450699/2010 DC ČÁP-DOOSAN 

9. Poděkování  

V této části bych ráda poděkovala všem zaměstnancům naší společnosti za jejich láskyplnou 

péči o naše malá ČÁPÁTKA. Díky jejich trpělivé práci se u nás děti cítí dobře jako doma. 

Dále nám během roku při nejrůznějších akcích pomáhali tito dobrovolníci, kterým 

DĚKUJEME za podporu!!! 

 

Štěpán Hrubý 

Milan Brejcha 

Manželé Michálkovi 

Manželé Zárubovi 

Manželé Králikovi 

Manželé Růzhovi 

a další milí lidé, kteří nám pomáhají! 

 

 

Dne 23. 5. 2016 v Dobříši 

vypracovala ředitelka společnosti: 

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

 

 

Dne 30. 6. 2016 v Novém Kníně 

kontrolu provedla předsedkyně správní rady:  

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