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1. Jaký byl rok 2021 

V roce 2021 byly v celoročním provozu všechny naše dětské skupiny a naše činnost se čile 

rozvíjela. V rámci organizací akcí pro veřejnost došlo k výrazné stabilizaci některých akcí, 

jiné se rozvíjejí dle přání a potřeb jednotlivých dětských skupin.  

Při realizaci projektů se daří naplňovat stanovené výstupy a současně nám i dětem přináší 

radost a pomáhá naplňovat potřeby rodičů se skoubením péče o děti s pracovními 

povinnostmi. 

2.Základní informace  

Název společnosti: obecně prospěšná společnost ČAP 

Sídlo: Vilova 258, Nový Knín 262 03 

IČ: 24 26 4334 

ID datové schránky: m5r6wf2 

Webové stránky: www.dccap.cz 

 

Obecně prospěšná společnost ČAP byla založena v roce 2012 podle zákona č.248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech v platném znění a je zapsána do Rejstříku obecně 

prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 0, vložce spisová 

značka 958.  

 

Posláním společnosti je integrace jedinců se sociálním či zdravotním znevýhodněním do 

společnosti. 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!  

3. Kdo jsme 

Členové naší společnosti jsou z většiny maminky dětí a maminky dětí/mladistvých se 

zdravotním postižením, které se snaží pro své děti vytvořit lepší životní podmínky. 

 

3.1 Vedení společnosti 

Ředitelka 

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

orgánem společnosti. 

Správní rada 

Mgr. Johana Dvorská – předsedkyně správní rady  

Monika Říhová – členka správní rady   

Bc. Radka Dittrichová – členka správní rady 

Dozorčí rada 

Stanislava Bašatová – předsedkyně dozorčí rady 

Mgr. Lenka Cvrčková – člen dozorčí rady 

Bca. Karel Štojdl – člen dozorčí rady 

3.2 Zaměstnanci 

http://www.dccap.cz/
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Rok 2021 byl personálně stabilním, komplikován pandemií covid-19. Provoz a veškerá naše 

aktivita byla uzavřena a pozastavena v měsíci březnu a dubnu a to vlivem celostnáního 

nařízení.  Situace spojená s  nemocností zaměstnanců se dařila vždy řešit a málokdy bylo 

přistoupeno k uzavření provozu z tohoto důvodu. Celkově lze rok 2021 hodnotit jako 

úspěšnější než rok 2020, kdy obavy z pandemie byly znatelnější a více ovlivňovali naši 

činnost.   

K 31. 12. 2021 byly ve společnosti zaměstnány tyto osoby na následujících pracovních 

pozicích: 

Dvorská Johana Pečující osoba 

Králová, Adéla Pečující osoba 

Kunteová, Zuzka Pečující osoba 

Nekolná Jaroslava Pečující osoba 

Spilková Lucie Pečující osoba/administrativa 

Růžičková Eva Pečující osoba 

Říhová, Monika Pečující osoba 

Špirková Eva 
Pečující 

osoba/administrativa 

Urbanová Libuše Pečující osoba 

Jochmanová Andrea Pečující osoba 

Pilecká Silvie 
Koordinátorka/manažerka 

příměstských táborů 

Jíra Magdaléna Personální/pečující osoba 

Kubartová Kristýna Pečující osoba 

Pešková Bohumila Úklid 

Skálová Michaela Pečující osoba 

Vondrusová Markéta Pečující osoba 

Keclíková Danuše Pečující osoba 

Gordíková Jolana Úklid 

Strnadová Danuše Pečující osoba  

Hasáková Kateřina 
Administrativa/Koordinátorka 

dětských skupin 

Kobylková Hana Úklid/rozvoz  

Kobylková Kateřina Úklid/rozvoz 

Krahulec, Libor  Údržbář 

Králová Kateřina Pečující osoba 

Lívová Kateřina Rozvoz obědů 

Nekolná Tereza Úklid 

Jánská Šárka Pečující osoba 

Juračková Jitka 
Pečující 

osoba/administrativa 

Pechová Vlasta Správa webu 

Soběslavská Renata Pečující osoba 

Štoidl Karel Údržbář 

Pechačová Petra Pečující osoba 

Sarnovská Michaela  
Finanční a projektový 

manažer 

Šebková Kristýna Pečující osoba 

http://www.dccap.cz/


                       obecně prospěšná společnost ČAP 
                       www.dccap.cz, dcucapa@seznam.cz 

 

5 

4. Činnosti v roce 2021 

V rámci obecně prospěšné činnosti, tj. hlavní činnosti společnosti, byly v roce 2021 

realizovány tyto aktivity: 

• Poskytování služeb péče o děti v dětských skupinách ČÁP 

• Realizace příměstských táborů ,,Letní příměstské tábory s ČÁPEM“ 

• Nabídka volnočasových kroužků pro děti a dospělé 

• Akce pro děti a jejich rodiče 

• Realizace projektu Přírodní zahrada u ČÁPA 

• Podpora pobytu ve Chvalšinách pro rodiče dětí s postižením   

 

Všechny akce a činnosti byly poskytovány v souladu s naší primární filozofií inkluzivního 

prostředí pro všechny tj. služby byli nabízeny a poskytovány všem dětem – zdravým/sociálně 

znevýhodněným/zdravotně postiženým.  

 

4.1  Poskytování služeb péče o děti v dětských skupinách ČÁP 

Služby péče o děti v dětské skupiny poskytujeme již od založení společnosti a každoročně 

dochází buď zvyšování kvality poskytaných služeb (např. zvyšování kvalifikace pečujících 

osob) či rozšíření služeb. Základní informace o jednotlivých aktuálních provozech k 31. 12. 

2021 uvádíme níže. 

 

• Dětská skupina Oranžový ČÁP 

Adresa:  Nám. Jiřího z Poděbrad 53, Nový Knín 262 03 

Kapacita zařízení: 12 

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod 

Hlavní pečující: Zuzana Kunteová 

Forma docházky: pravidelná/příležitostná 
 

Dětská skupina určena dětem od 2 do 4 let, o které pečují 2 pečující osoby splňující odbornou 

způsobilost. Oranžový ČÁP vznikl za finanční podpory z ESF OPZ získanou v roce 2016. 

V roce 2021 tuto dětskou skupinu průběžně navštěvovalo v rámci pravidelné docházky 12 dětí 

a v rámci příležitostné docházky 2 děti.  

 

Dětská skupina byla spofinancována z prostředků OPZ ESF.  

 

V průběhu roku 2021 dětskou skupinu Oranžový ČÁP navštěvovalo 22 dětí.  
 

• Dětská skupina Zelený ČÁP 

Adresa : Sudovice 98, Nový Knín 262 03 

Kapacita zařízení : 12 

Provozní doba : 7:00 – 17:00 hod 

Hlavní pečující : Libuše Urbanová 

Forma docházky: pravidelná 

  

Dětská skupina určena dětem od 4 let do 6 let, o které pečují 2 pečující osoby splňující 

odbornou způsobilost. Zelený ČÁP vznikl za finanční podpory z ESF OPZ získanou v roce 

2018. V roce 2021 tuto dětskou skupinu průběžně navštěvovalo v rámci pravidelné docházky 

12 dětí.  

 

Dětská skupina byla spofinancována z prostředků OPZ ESF.  

http://www.dccap.cz/
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V průběhu roku 2021 dětskou skupinu Zelený ČÁP navštěvovalo 18 dětí.  

 

 

• Dětská skupina ČÁP-DOOSAN 

Adresa: Lidická 384, Dobříš 263 01 

Kapacita: 12 míst 

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod 

Hlavní pečující: Monika Říhová 

Forma docházky: pravidelná/příležitostná 

 

Dětská skupina určena dětem od 2 do 4 let, o které pečují 2 pečující osoby splňující odbornou 

způsobilost. ČÁP-DOOSAN za finanční podpory z ESF OPZ získanou v roce 2014. V roce 

2021 tuto dětskou skupinu průběžně navštěvovalo v rámci pravidelné docházky 12 dětí a 

v rámci příležitostné docházky 8 děti.  

 

Dětská skupina byla spofinancována z prostředků OPZ ESF.  

 

V průběhu roku 2021 dětskou skupinu ČÁP-DOOSAN navštěvovalo 30 dětí.  

 

• Dětská skupina Žlutý ČÁP 

Adresa: Budínek 2, Svaté Pole 

Kapacita: 12 míst 

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod 

Hlavní pečující: Jaroslava Nekolná  

Forma docházky: pravidelná/příležitostná 

 

Dětská skupina určena dětem od 2 do 6 let, o které pečují 2 pečující osoby splňující odbornou 

způsobilost. Žlutý ČÁP vznikl za finanční podpory z ESF OPZ získanou v roce 2018. V roce 

2021 tuto dětskou skupinu průběžně navštěvovalo v rámci pravidelné docházky 12 dětí a 

v rámci příležitostné docházky 10 děti.  

 

Dětská skupina byla spofinancována z prostředků OPZ ESF.  

 

V průběhu roku 2021 dětskou skupinu Žlutý ČÁP navštěvovalo 35 dětí.  

 

V roce 2021 byl uskutečněn projekt Přírodní zahrada u ČÁPA, v rámci něhož byla 

vybudována nová přirodní zahrada u této dětské skupiny. Do projektu se aktivně zapojili 

rodiče dětí, pečují osoby a místní SDH Budínek.  

 

• Dětská skupina Bílý ČÁP 

Adresa: Běštín 82, Hostomice pod Brdy 267 24 

Kapacita: 12 míst 

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod 

Hlavní pečující: Eva Růžičková  

Forma docházky: pravidelná/příležitostná 

 

Dětská skupina určena dětem od 2 do 6 let, o které pečují 2 pečující osoby splňující odbornou 

způsobilost. Bílý ČÁP vznikl za finanční podpory z ESF OPZ získanou v roce 2020. V roce 

http://www.dccap.cz/


                       obecně prospěšná společnost ČAP 
                       www.dccap.cz, dcucapa@seznam.cz 

 

7 

2021 tuto dětskou skupinu průběžně navštěvovalo v rámci pravidelné docházky 12 dětí a 

v rámci příležitostné docházky 3 děti.  

Dětská skupina byla spofinancována z prostředků OPZ ESF.  

V průběhu roku 2021 dětskou skupinu Bílý ČÁP navštěvovalo 21 dětí.  

 

 

4.2  Realizace příměstských táborů  

V roce 2021 se v rámci projektu: Letní příměstské tábory s ČÁPEM uskutečnilo 9 turnusů 

integračních příměstských táborů a to v Dobříši a na Felbabce.   

 

Kapacita tábora: 24 míst 

Počet turnusů: 9 

Počet míst pro děti bez omezení: 20 

Počet míst pro děti se zdravotním/sociálním znemvýhoněním: 4 (místo podpořené osobní 

asistencí) 

 

Kapacita byla ve všech turnusech naplněna.  

4.3 Nabídka volnočasových aktivit pro děti a dospělé 

V roce 2021 jsme navázali za již zaběhlé kroužky v jejichž realizaci jsme pokračovali a 

chceme pokračovat i  nadále.  

 

• Keramiky pro děti 

Kroužek probíhá od roku 2013 a stále je velmi oblíbený. Od roku 2013 je vede zkušená 

keramička a pečující osoba Mgr. Johana Dvorská, která inspiruje, motivuje a vede jak malé 

tak velké návštěvníky při výrobě keramických předmětů. Keramická dílna je určena dětem od 

3 let. 

V roce 2021 navštěvovalo kroužek keramiky celkem 40 dětí předškolního věku z dětských 

skupin Oranžový a Zelený ČÁP, 15 dětí školního věku.  

 

Kroužek keramiky ve Žlutém ČÁPOVI vede hlavní pečující osoba Jaruška Nekolná a probíhá 

1*za 14 dní.  

 

• Keramika pro dospělé 

Na kroužek keramiky pro děti navazuje, či se s ním přímo prolíná, kroužek keramiky pro 

dospělé. Dospělí, především rodiče, si mohou vyrobit dekorativní i užitkové předměty. 

S postupem výroby je provází Mgr. Johana Dvorská. V roce 2021 se v kroužku vystřídalo 6 

dospělých.  

 

• Předškolák 

V rámci dětských heterogenních skupin je s dětmi předškolního věku individuálně pracováno 

v tzv. kroužku předškolák, kde se zaměřujeme na cílenou předškolní průpravu dětí. 

Předškolák probíhal ve Žlutém ČÁPOVI.  

 

• Cipísek 

Kroužek enviromentální výhovy a vzdělávání, který probíhal v dětských skupinách Žlutý a 

Bílý ČÁP.  

 

http://www.dccap.cz/
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4.5 Akce pro děti a dospělé 

V průběhu loňského roku jsme uskutečnili tři veliké akce pro děti, kterých se zúčastnily jak 

děti za našich dětských skupina, tak děti a rodiče a veřejnost.  
 

Název akce, místo konání Datum Děti Dospělí 

Den dětí ve spolupráci se Sokolem Nový Knín  30. 7. 2021 182 350 

Sv. Martin – lampionový průvod s rodiči, Nový Knín 9.11. 2021 40 82 

Mikulášská nadílka 5.12.2017 62 0 

Celkem  3 akce 284 432 

 

Kromě výše uvedených velkých akcí, se v každé dětské skupině konají další menší akce, které 

jsou určené jak dětem z dané DS, tak i dalším sympatizantům z řad veřejnosti. Jednalo ne 

například o Vynášení Morany v Oranžovém ČÁPU v Novém Kníně, Pohádkový les 

v Zeleném ČÁPU, Úklidová procházka na Den Země, zahradní brigády ve Žlutém ČÁPOVI 

atd.  

5. Naše činnost ve vztahu k jednotlivcům se znevýhodněním  

V průběhu roku 2021 jsme integrovali do běžného kolektivu dětí několik jednotlivců 

s různými druhy zdravotního postižení či zdravotního/sociálního znevýhodnění.  

 

• 4 děti se zdravotním znevýhodněním integrované v dětských skupinách 

• 8 dětí sociálně znevýhodněných integrovaných na příměstských táborech 

• 16 dětí zdravotně postižených integrovaných na příměstských táborech 

• 10 rodin podpořených na rehabilitačním pobytu ve Chvalšinách 

 

6. Hospodaření společnosti v roce 2021 

Obecně prospěšná společnost ČAP v roce 2021 vykonávala pouze svou hlavní činnost tj. 

poskytování služeb péče o děti.  Společnost v roce 2021 neprovozovala žádnou vedlejší 

činnost.  

Účetní závěrka tvoří přílohu výročí zprávy.  

 

 

Dne 30. 7. 2022 v Novém Kníně 

vypracovala ředitelka společnosti:     …….……………………… 

Bc. et Bc. Michaela Sarnovská                                   

 

Dne 30. 7. 2022 v Novém Kníně 

schválila předsedkyně správní rady:     ……………………………. 

Mgr. Johana Dvorská  
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