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Úvodní slovo 
Milí členové a přátelé Mateřského centra Radost! 

Dostává se Vám do rukou shrnutí práce Mateřského centra Radost za rok 2016. 
Ráda bych Vám v úvodu přiblížila některé okamžiky uplynulého roku. 

V roce 2016 proběhla řada tradičních akcí, které se opět setkaly s velkým 
ohlasem a spokojeni můžeme být i s návštěvností pravidelného programu 
mateřského centra. Uplynulý rok nám přinesl mnoho krásných akcí, řadu 
nových originálních nápadů a inspirativních setkání. 

Rok 2016 byl rokem zásadních změn v životě Mateřského centra. Byl to rok 
změn ve vedení našeho centra a příprav na generační výměnu, která 
neodvratně potká každé mateřské centrum. Čas nezastavíme, naše děti rostou a 
priority našich osobních i rodinných životů se neustále mění a vyvíjí. 

Podařilo se nám ovšem získat a nadchnout další nové aktivní rodiče a 
spolupracovníky, kteří jsou ochotni věnovat svoji energii, čas a srdce ostatním 
prostřednictvím aktivit a projektů, které nabízí mateřské centrum. 

Teším se, že následující rok 2017 nám přinese spoustu inspirativních setkání, 
nápadů a spokojenost nejen našich klientů ale i všech našich spolupracovníků. 
Protože jedna z nejdůležitějších věcí je vědomí, že práce, kterou děláme, má 
svůj smysl a rozdává RADOST. 

Ing. Jana Šebečková – člen představenstva  

  



Poslání Mateřského centra Radost 
• Zkvalitňovat a obohacovat život rodičům na MD a jejich dětem. 

• Vytvořit prostor pro neformální setkávání, vzájemnou pomoc, předávání 

zkušeností, vzdělávání, využívání vlastních schopností či znalostí k 

prospěchu ostatních členů. 

• Pomoci rodičům na mateřské dovolené vyjít ze sociální izolace, zapojit se 

do veřejného života. 

• Usnadnit návrat rodičů po MD na trh práce a pomoc při slaďování 

rodinného a pracovního života. 

• Podpořit a rozvíjet výchovné schopnosti a dovednosti rodičů. 

• Poskytnout dětem prostor pro prvotní sociální zkušenost, komunikaci, 

navazování nových vztahů mimo vlastní rodinu, ale v bezpečí blízkosti 

matky (otce). 

• Zapojovat se do veřejného života a nabízet možnosti aktivního trávení 

volného času rodičů s dětmi formou akcí pro širokou veřejnost a 

podporovat aktivní účast sširší rodiny na životě komunity. 

• Podporovat hodnoty vzdělávání v rodině – zejména podpora čtenářství. 

• Podporovat zdravý životní styl rodiny – podporovat nízkoprahovou 

turistiku, pravidelní cvičení dětí i dospělých, podporovat zájem o zdravé 

vaření. 

• Spolupracovat s jinými organizacemi ve městě, s orgány státní správy i 

samosprávy. 

Typy poskytovaných služeb 
Mateřské centrum poskytuje celou škálu různých typů služeb: 

• Pravidelné skupinové aktivity rodin s dětmi do 6 let. 

• Jednorázové akce pro veřejnost. 

• Tréningové aktivity pro rozvoj rodičovských kompetencí. 

• Osvětové a vzdělávací kurzy, besedy a přednášky pro rodiče, budoucí 

rodiče i prarodiče. 

• Laktační poradenství, půjčovna pomůcek na podporu kojení. 

• Kurz předporodní přípravy a cvičení pro nastávající maminky. 

• Kurz péče o novorozence. 

• Pohybové aktivity pro maminky a ženy. 

• Výtvarné a rukodělné dílny pro rodiče. 



Stručná historie Mateřského centra Radost 
Mateřské centrum Radost vzniklo dne 2.2.2001. O měsíc později se prvních 5 
zakládajících členů setkalo v domácnosti předsedkyně MC. Již od 4. 4. 2001 byl 
zahájen provoz v pronajatých prostorách školní družiny ZŠ Letní pole na sídl. 
Osvobození ve Vyškově za účasti 12 maminek na mateřské dovolené. Zpočátku 
se maminky setkávaly jedenkrát týdně. 

V letech 2001 - 2003 se zvýšil počet maminek s dětmi postupně na 43 a konaly 
se pravidelné schůzky dvakrát týdně ve velkém sálu Domu dětí a mládeže. Od 
listopadu 2001 začalo MC pořádat první nepravidelné akce pro veřejnost, které 
se staly tradicí i v dalších letech. 

Od 23. 3. 2002 se Mateřské centrum Radost stává členem Sítě mateřských 
center, o.s. 

Začátkem roku 2002 MC Radost iniciovalo rekonstrukci a dovybavení dětského 
hřiště ve Smetanových sadech ve Vyškově. Ve spolupráci                   s Městem 
Vyškov bylo hřiště v září 2002 otevřeno a bezplatně poskytnuto mateřskému 
centru k užívání. 

V září 2004 se MC Radost stěhuje díky vstřícnému postoji Církve 
československé husitské do pronájmu v budově farního úřadu na Havlíčkově 
ulici č. 17 a zahajuje provoz nového mateřského centra                 s celotýdenním 
rozšířeným programem. 

V září 2006 se opět stěhujeme do nových prostor na ul. Lípová 2. 

V roce 2006 zahájilo MC spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově a s 
pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově formou pravidelných besed 
pro maminky s dětmi. 

V lednu 2007 se MC Radost stalo partnerem projektu SROP„Vzdělávání jako 
prevence sociální izolace“. Projekt se zaměřoval na návrat žen po rodičovské 
dovolené na trh práce. 

Významným počinem se stala „Laktační poradna a podpůrná skupina kojících 
matek“ a „Půjčovna pomůcek na podporu kojení.“ 

Rok 2008 byl také velkým přelomem v oblasti profesionalizace činnosti našeho 
mateřského centra. S podporou Úřadu práce ve Vyškově a Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR se podařilo vytvořit dvě stálá pracovní místa (koordinátor 
MC a samostatný pedagog). 

V r. 2011 se MC Radost přestěhovalo do nových prostor v budově Domu s 
pečovatelskou službou na ulici  Tyršova 29 ve Vyškově. Tyto prostory jsme 
získali do nájmu od Města Vyškov.  



Od roku 2012 jsme zahájili komplexní program zvyšování rodičovských 
kompetencí podporovaný dotačním programem Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR.. 

Rok 2013 přinesl rozšíření činnosti centra o Denní centrum péče o děti 
Radovánek. 

V roce 2015 jsme uskutečnili nové projekty S rodinou do přírody, Pojdťe s námi 
do pohádky a Babykino. 

Každým rokem naši činnost obohacujeme o nové projekty, tak tomu bylo i v 
roce 2016. 

Novým projektem je i spolupráce s Úřadem práce a vytvoření místa pro 
veřejnoprospěšné práce.Vytvořili jsme pozici provozní správce - která je určená 
rodičům, pečujícím o děti do 6 let nebo vracejícím se po MD/RD na trh práce. 
Formou zkráceného úvazku, nabízíme maminkám možnost zapojit se do 
pracovního procesu, získat nové pracovní zkušenosti. Naplňjejeme tak jeden z 
cílů našeho mateřského centra a to je pomoc při slaďování rodinného a 
pracovního života rodiny a usnadnění návratu rodičů na trh práce. Projekt začal 
v čevnu 2016. 

V uplynulém roce jsme take navázali zajímavou spolupráci s organizací ADRA a 
se ZOO koutkem Vyškov. 

Mateřské centrum Radost je držitelem ocenění Společnost přátelská rodině a 
podílí se také na komunitním plánování města Vyškov jako člen pracovní 
skupiny. 

  



Vedení Mateřského centra Radost 
Nejvyšším orgánem mateřského centra je členská schůze složená ze všech členů 
spolku. Statutárním orgánem je představenstvo, které řídí činnost mateřského 
centra. Každý člen předatavenstva jedná samostatně. 

V průběhu roku 2016 nedošlo ke změnám ve vedení MC.  

Předsedkyně přesdaventsva: 

Jolana Kašecká 

Členové představenstva:  

Nataliya Fedkiv 

Jitka Hrnčiříková 

Jana Šebečková 

Personální zabezpečení činnosti MC 
Naše organizace pracuje na principu aktivity zdola. Základem jsou aktivní 
rodiče, kteří se podílejí na přípravě a organizaci programu zdarma. Někteří z 
těchto dobrovolných spolupracovníků se z důvodu své kvalifikace a vysokého 
pracovního nasazení stali placenými zaměstnanci. 

Vzhledem k charakteru naší organizace je základem fungování týmu loajalita a 
ochota k nadstandartním pracovním výkonům 

V roce 2016 došlo ke změně na pozici koordinátora mateřského centra, kterým 
se od 1.1.2016 stala Jana Šebečková 

Pracovní pozice na hlavní pracovní poměr - stav úvazků k 31.12.2016: 

• samostatný pedagog – 0,5 úvazku  
• pečovatelka v denním centru Radovánek – 2,0 úvazku 
• provozní spráce – 0,75 úvazku 

Pracovní pozice na dohodu o pracovní činnosti, stav k 31.12.2016: 

 koordinátor mateřského centra – přepočteno na 0,5 úvazku 

 

Pracovní pozice na dohodu o provedení práce, stav k 31.12.2016: 



• pěčovatelka v denním centru Radovánek 
• účetní 
• vedoucí kanceláře a propagace MC 
• laktační poradkyně 
• porodní asistentka – lektor kurzu předporodní přípravy a cvičení 

těhotných 
• dětská zdravotní sestra – lektor kurzu péče o novorozence  
• lektor kurzu Veselá flétnička 
• lektor kurzu Powerjogy 
• lektor cvičení pro ženy 
• garant projektu 

 
 

Ostaní dobrovolní spolupracovníci: 

Kateřina Petrová, Zbyněk Petr, Monika Novotná, Ivana Kepesová, Robert Kepes, 
Jana Šebečková, Petr Šebeček, Martina Reichová, Jolana Kašecká, David Cigánek, 
Iva Vybíralová, Tereza Fenclová, Jitka Hrnčiříková, Jitka Poulová, Petra 
Zemánková, Anna Kulisinová, Pavlína Hynštová, Zdena Tesařová, Andrea 
Pečová, Iveta Moučková, Eva Škarydková, Eva Wognitschová, Dana Tvrďochová, 
Gábina Vašíčková, Jakub Vašíček,  Nataliya Fedkiv, Vasil Fedkiv, Iveta 
Chaloupková, Iveta Varhaníková 

Poděkování za aktivní spolupráci patří také maminkám a tatínkům, kteří se 
podílely na provozu a výzdobě mateřského centra a hřiště, na přípravě 
jednorázových akcí pro veřejnost, na přípravě bazárků a další činnosti MC 
Radost. 

  



Činnost Mateřského centra Radost v roce 2016 
Mateřské centrum svoji činnost neomezuje pouze na prostory ve kterých sídlí ( 
Tyršova 29, Vyškov). Naše činnost se realizuje take ve spolupráci s jinými 
subjekty v následujících lokalitách: 

• v tělocvičně Jednoty Orel ve Vyškově 
• na dětském hřišti ve Smetanových sadech 
• v prostorách Městského kulturního střediska Vyškov 
• v Knihovně Karla Dvořáčka  
• na dopravním hřišti 
• ve školní zahradě ZŠ Tyršova, Vyškov 
• v ZOO koutku Vyškov 

Provozní doba mateřského centra:  
Pondělí – Pátek : 9:00 -11:30 a 15:30-20:00 
 
Denní centrum Radovánek:  Pondělí – pátek 7:00 – 16:30  
 
V letních měsících je mateřské centrum uzavřeno a letní program probíhá na 
hřišti ve Smetanových sadech.  
Provozní doba hřiště: 9:30 – 11:30 a 15:30 – 18:00 
 
Mateřské centrum poskytuje celou škálu aktivit, které je možné rozdělit do 
následujících kategorií: 

A) Program zvyšování rodičovských kompetencí 
Program je určen primárně pro rodiče pečující o děti do 6ti let věku. Zahrnuje 
následující aktivity: 

• Pravidelné rodičovské skupiny - dopolední tréningové aktivity 
určené pro otevřené skupiny rodičů pečující o děti do věku 3 let (tzn. 
toho času na mateřské nebo rodičovské dovolené). 

• Pravidelné rodičovské skupiny - odpolední tréningové aktivity 
tématicky zaměřené činnosti určené pro otevřené či uzavřené skupiny 
rodičů pečující o děti do věku 6 let 

• Vzdělávací aktivity pro rodiče - tématicky zaměřené kurzy určené k 
posilování rodičovských kompetencí  a jednorázové besedy s odborníky 
– S kočárkem do knihovny, Odpolední besedy 

• Babykino 
• Pojďte s námi do pohádky 
• Celorepublikové kampaně Sítě MC-kampaně řeší celospolečenská 

témata a napomáhají mateřským centrům poukázat na tyto problémy a 
řešit je nejen v rámci obvyklých rodičovských skupin, ale také v rámci 
široké veřejnosti. Jedná se např. o kampaně Táta dneska frčí (posilování 
role otce v rodině a rozvíjení otcovských kompetencí), Křídla a kořeny 



naší rodiny(rozvoj mezigeneračních vztahů a podpora komunikace mezi 
generacemi v rodinách). 

 

  



 

B) Program pro těhotné a kojící 
Program je určen ženám (ale také jejich partnerům) v období těhotenství a po 
porodu. Vytváří podmínky pro dostatečnou informovanost a přípravu na porod 
a období kojení. Zahrnuje pohybové, osvětové a podpůrné aktivity určené této 
cílové skupině. 

              

• Cvičení těhotných - je určeno všem nastávajícím maminkám od 15. 
týdne těhotenství. Cvičení probíhá pod vedením zkušené porodní 
asistentky, po schválení ošetřujícím lékařem. Je zaměřeno na protažení  
a posílení svalů celého těla, pánevního  dna, nácvik dýchání a rady, jak 
pečovat o sebe i dítě v průběhu těhotenství. 

• Kurz předporodní přípravy - je veden porodní asistentkou a zaměřuje 
se na přípravu k porodu, fyziologii a možné patologie vyskytující se u 
porodu, doby porodní a jejich průběh, možnosti tlumení porodních 
bolestí, úlevové polohy a manévry, správné dýchání, význam partnera u 
porodu, homeopatii a aromaterapii, praktické rady týkající se 
problematiky kojení a šestinedělí. 

• Kurz péče o novorozence – je veden atestovanou dětskou sestrou. 
Poskytuje ucelený pohled a řadu praktických rad zaměřených na péči o 
novorozence (správná manipulace a nošení dítěte, masáže kojenců, 
základní výbava, první dny doma, vycházky, koupání, oblékání, 
přebalování, prevence úrazu apod.). 

• Laktační poradenství - poradna je určena maminkám, které již mají 
problémy s kojením, ale také ženám v období těhotenství jako prevence 
poruch kojení. Poradenství probíhá pravidelně jedenkrát měsíčně v 
rámci programu MIMÍSCI nebo v domácnosti dle telefonické dohody. 



Poradenství poskytuje laktační poradkyně a členka Laktační ligy Z. 
Leciánová. 

• Půjčovna pomůcek na podporu kojení – poskytuje rodičům možnost 
za nízké ceny zapůjčit pomůcky pro kojící maminky (odsávačky 
mateřského mléka, dětskou váhu, další pomůcky ke kojení). 

• Mimísci – svépomocná skupinka rodičů s dětmi ve věku 0-1 rok. Rodičě 
vzájemně sdílí své zkušenosti na neformálním základě. V rámci program 
je zařazeno i odborné poradenství (laktační poradna, dětská zdravotní 
sestra – péče o novorozence, poporodní dula atd.) 

• Celorepublikové kampaně - - zapojení do kampaní zaměřených na 
osvětu v oblasti porodů a péče o novorozence (Světový týden respektu k 
porodu, Týden opravdových plen, Týden kojení). 
 

C) Environmentální vzdělávaní rodičů a zdravý 

životní styl 
Vzdělávání rodičů v oblasti environmentální výchovy realizovalo Mateřské 
centrum Radost formou prožitkových aktivit. 

• Venkovní herna Kaštánek - venkovní program, pro otevřenou skupinu 
rodičů s dětmi, který vede rodiče ke způsobilosti smysluplně trávit čas s 
dětmi v přírodě. 

• Přírodní klubík –obdobný venkovní program jako Kaštánek, ale pro 
rodiče s dětmi ve věku 3,5,-6 let.  

• Vědecký klubík - program pro otevřenou skupinu rodičů s dětmi 3,5 – 
6 let věku, který učí využívat fyzikální, chemické a technické zákonitosti 
při společných aktivitách rodičů s dětmi. 

 

 
 

Zdravý životní styl rodiny mateřské centrum podporovalo napříč generacemi. 
Tradičně osvědčené bylo cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro dospělé i komunitní 
akce pro širší rodinu. 
Zaměřili jsme se i na pokračování programu “S rodinou do přírody” a podporu 
zdravého a společného vaření rodičů s dětmi. 



 
• Cvičení rodičů s dětmi (pravidelné cvičení dle věkových kategorií v 

tělocvičně Jednoty Orel ve Vyškově. 
• Cvičení pro ženy - cvičení zaměřené na přirozené zásady udržování 

mysli a těla bez stresu (uvědomování, dýchání, protahování, posilování, 
relaxace). 

• Powerjoga  ( nejen pro ženy) 
• Šnečí rallye – sportovní odpoledne pro celou rodinu zaměřené nejen na 

pohyb, ale také na bezpečnost při jeho provozování (spolupráce s 
policejním preventistou, seznámení se se základy bezpečnosti provozu a 
ochrannými prvky pro cyklisty a ostatní sportovce pohybující se na 
silnici). 

               

• Probouzení a Uspávání broučků – program realizovaný formou 
společné vycházky a zaměřený na zákonitosti přírody, změny ročních 
období a jejich vliv na přírodu okolo nás. 

• S rodinou do přírody - společné vycházky a venkovní programy s 
enviromentálním zaměřením určené pro rodiny s dětmi různého věku. 
Podpuruje nízkoprahovou turistiku, aktivní trávení volného času při 
poznávání okolí bydliště. 

• Kuchařský klubík - o zdravé výživě a vaření trochu jinak. Program 
určený všem rodičům a dětem, kteří se chtějí naučit vařit zdravě a 
vytvořit si správný a vyvážený jídelníček pod vedením nutriční 
specialistky. Program je zaměřen na prevenci dětské obezity. Dalším 
bonusem je i vzájemná spolupráce rodiče a dítěte při vaření. 

D) Ostatní rozvojové a podpůrné aktivity 
 Klub rodičů nedonošených dětí - odborné poradenství pro rodiče 



nedonošených dětí, předávání praktických rad usnadňujících každodenní 
život, tipy na pomůcky, hledání cest k překonávání problémů, předávání 
kontaktů na odborníky, tipy na literaturu, zajímavé akce apod. 

 Celorepublikové projekty a kampaně - Společnost přátelská rodině – 
kampaň zaměřená na ocenění právnických i fyzických osob, které svou 
činností vytváří pozitivní prostředí pro rodiny s dětmi. 

 Individuální psychologické poradenství - možnost konzultovat 
výchovné problémy, rodinné či osobní potíže a náročné životní situace s 
psychologem. 

 Půjčovna pro maminky - možnost zapůjčit za nízké ceny cenově 
náročnější didaktické hračky a pomůcky, karnevalové masky, odbornou 
literaturu. 

 Veselá flétnička – společné muzicírování dětí a rodičů. 

  



Přehled návštěvnosti 
V roce 2016 se aktivit MC Radost zúčastnilo 460 různých rodin a celková 
návštěvnost byla 5 553 návštěv.  

V následujícím graf vyjadřuje návštěvnost dle jednotlivých kategorií aktivit. 

 

 

Dále uvádíme přehled návštěvnosti podle jednotlivých kategorií za uplynulé 3 
roky.  

 

  

51% 

13% 

25% 

11% Program zvyšování 
rodičovských 
kompetencí 

Program pro 
těhotné a kojící 

Environmentální 
vzdělávání rodičů a 
zdravý životní styl 

Rok 2014 2015 2016 

Počet rodin 382 439 460 

Program zvyšování rodičovských kompetencí 1 312 2 094 2 849 

Program pro těhotné a kojící 468 644 734 
Environmentální vzdělávání rodičů a zdravý 
životní styl 1 250 1 030 1 387 

Ostatní rozvojové a podůrné aktivity 318 513 583 

Celková návštěvnost 3 348 4 281 5 553 



 

Vývoj jednotlivých ukazatelů je porovnán i v následujícím grafu, kde je patrný 
rostoucí trend za sledované období. 
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Připravujeme na rok 2017 
V roce 2017  Vás čeká pravidelný program, nové projekty i tradiční akce pro 
veřejnost.  

Náš hlavní dlouholetý project “Radost pro děti” jsme se rozhodli přejmenovat 
na “Radost pro rodinu”. Lépe tak vystihuje naše rozšiřující se zaměření na 
včechny členy rodiny, včetně prarodičů. 

Nadále budeme pokračovat i v dílčích projektech “S rodinou do přírody”, 
“Pojďte s námi do pohádky” a “Babykino”.  

Pro rok 2017 bychom chtěli obohatit naše aktivity a oslovit tatínky a prarodiče. 
Posílíme také venkovní letní program na hřišti ve Smetanových sadech. 

  



Zpráva o hospodaření Mateřského centra 

Radost v r. 2017 
Mateřské centrum Radost realizovala svou hlavní činnost v rámci pojektu 
“Radost pro děti”.  Součástí následujícího přehledu je i činnost vedlejší : 

 Bazárky s použitým oblečením  
 Denní centrum Radovánek 

Výnosy 1 314 780 

Tržby za vlastní výrobky 0 

Tržby z prodeje služeb 426 293 

Tržby z prodeje služeb 426 293 

Tržby za prodané zboží 0 

Úroky 21 

Jiné ostatní výnosy 54 858 

Přijaté příspěvky (dary) 185 314 

Přijaté příspěvky od klientů 182 516 

Přijaté dary 2 800 

Přijaté členské příspěvky 5 000 

Provozní dotace 580 476 

Provozní dotace Ministerstva práce 
a sociálních věcí 

301 722 

Provozní dotace Jihomoravský kraj 43 930 

Provozní dotace  Město Vyškov 100 600 

Dotace Úřadu práce Vyškov 128 533 

Grant Nadace Tři brány 5 691 

  



  
Náklady 1 261 697 

Provozní náklady celkem 327 209 

Materiálové náklady 138 689 

Kancelářské potřeby 12 376 

Vybavení (DDHM) 10 796 

Pohonné hmoty 0 

Jiné materiálové náklady 115 517 

Nemateriálové náklady 188 520 

Spotřeba energie 36 112 

Elektřina 10 120 

Plyn 0 

Vodné a stočné 10 992 

Topení 15 000 

Opravy a udržování 0 

Cestovné 0 

Ostatní služby 152 408 

Telefony 7 134 

Poštovné 1 324 

Ostatní spoje 3 588 

Nájemné 55 824 

Právní a ekonomické služby 0 

Školení a kurzy 11468 

Pořízení DNM do 60 tis 0 

Jiné služby 73 070 

  



Osobní náklady celkem 
934 488 

Mzdové náklady 
758 439 

Hrubé mzdy 
481 771 

OON na DPČ 
58 240 

OON na DPP 
218 428 

Odvody na soc. a zdrav. pojištění 
176 049 

Pojistné ke mzdám 
156 247 

Pojistné k DPČ 
19 802 

Ostatní pojistné 
0 

Ostatní sociální náklady 
0 

 

Výsledky hospodaření: 

Výnosy celkem 1 314 780     

Náklady celkem 1 261 697 

Výsledek hospodaření 53 083     

 

Stav běžného účtu: 
 1.1.2016         99 209,65     

31.12.2017           182 454,75     

 

Stav pokladny 
 1.1.2016 20 167,00     

31.12.2017           19 754,00     

 

Mateřské centrum Radost se jako většina neziskových organizací potýká v 
oblasti financování svých aktivit s významnou mírou nejistoty.  Důvodem této 



nejistoty je časový posun v rámci procesu dotačních řízení –  mezi termínem 
podání žádostí o dotace – jejich schválením - a připsáním získaných finančních 
prostředků na běžný  účet. Nejkritičtějším obdobím je první čtvrtletí roku, kdy 
organizace hospodaří z rezervy finančních prostředků získaných z vedlejších 
činností v předchozích obdobích. 

Projekt “Radost pro děti” 
Prostřednictvím porojektu “Radost pro děti” Mateřské centrum Radost 

realizuje svou hlavní činnost. 

A.) Tabulka nákladů a zdrojů projektu “Radost 

pro děti” 

  

Projekt 
Radost pro 

děti 
Vlastní 
zdroje MPSV ÚP 

Město 
Vyškov JMK 

Nadace 
Tři 

Brány 
Výnosy 743 115 199 297 301 722 91 875 100 600 43 930 5 691 

          0 0 0 

Tržby za 
vlastní 
výrobky 

0 0 0  
0 

 

0 0 0 

Tržby 
z prodeje 
služeb 

6 120 6 120 0 0 0 0 0 

Tržby za 
prodané 
zboží 

0 0 0 0 0 0 0 

Úroky 21 21 0 0 0 0 0 

Jiné ostatní 
výnosy 

2 840 2 840 0 0 0 0 0 

Přijaté 
příspěvky 
(dary) 

185 316 185 316 0 0 0 0 0 

Přijaté 
příspěvky 
od maminek 

182 516 182 516 0 0 0 0 0 

Přijaté dary 2 800 2 800 0 0 0 0 0 

Přijaté 
členské 
příspěvky 

5 000 5 000 0 0 0 0 0 

  



 

  

 Projekt 
Radost pro 

děti 

Vlastní 
zdroje 

MPSV ÚP Město 
Vyškov 

JMK Nadace 
Tři 

Brány 

Provozní 
dotace 

543 818 0 301 722 91 875 100 600 43 930 5 691 

Provozní 
dotace 
MPSV 

301 722 0 301 722 0 0 0 0 

Provozní 
dotace JMK 

43 930 0 0 0 0 43 930 0 

Provozní 
dotace  
Vyškov 

100 600 0 0 0 100 600 0 0 

dotace ÚP 
Vyškov 

91 875 0 0 91 875 0 0 0 

Grant 
Nadace Tři 
brány 

5 691 0 0 0 0 0 5 691 



 

  

Projekt 
Radost 

pro děti 
Vlastní 
zdroje MPSV ÚP 

Město 
Vyškov JMK 

Nadace 
Tři 

Brány 
Náklady 744 950 201 132 301 722 91 875 100 600 43 930 5 691 

Provozní 
náklady 
celkem 216 898 110 673 0 0 82 204 18 330 5 691 
Materiálové 
náklady 

102 552 45 055 0 0 40 600 11 206 5 691 

Kancelářské 
potřeby 

8 751 4 715 0 0 0 3 988 48 

Vybavení 
(DDHM) 

10 796 3 299 0 0 7 497 0 0 

Pohonné hmoty 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné 
materiálové 
náklady 

83 005 37 041 0 0 33 103 7 218 5 643 

Nemateriálové 
náklady 114 346 65 618 0 0 41 604 7 124 0 
Spotřeba 
energie 

18 056 18 056 0 0 0 0 0 

Elektřina 5 060 5 060 0 0 0 0 0 

Plyn 0 0 0 0 0 0 0 

Vodné a stočné 5 496 5 496 0 0 0 0 0 

Topení 7 500 7 500 0 0 0 0 0 

Opravy a 
udržování 0 0 0 0 0 0 0 
Cestovné 

0 0 0 0 0 0 0 
Ostatní služby 96 290 47 562 0 0 41 604 7 124 0 

Telefony 4 234 4 234 0 0 0 0 0 

Poštovné 1 045 1 045 0 0 0 0 0 

Ostatní spoje 3 588 299 0 0 0 3 289 0 

Nájemné 55 824 14 220 0 0 41 604 0 0 

Právní a 
ekonomické 
služby 

0 0 0 0 0 0 0 

Školení a kurzy 6 468 4 468 0 0 0 2 000 0 

Pořízení DNM 
do 60 tis 

0 0 0 0 0 0 0 

Jiné služby 25 131 23 296 0 0 0 1 835 0 



Výsledky hospodaření hlavní činnosti Mateřského centra v rámci pojektu 
Radost pro děti: 

Výnosy celkem 743 115     

Náklady celkem 744 950 

Výsledek hospodaření - 1 835     

 

B.) Zdroje financování projektu “Radost pro 

děti” 
Projekt “Radost pro děti “ byl i v roce 2016  dofinancován z vedlejší činnosti 

mateřského centra, a to z prostředků získaných z bazárku. 
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Bez dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, by nebylo možné realizovat 
projet “Radost pro děti” a tím i hlavní činnost mateřského centra. Prostředky z 
této dotace slouží na pokrytí mzdových nákladů. Podrobný přehled je uvedený 
v následující tabulce : 

  dotace MPSV 

Pracovní pozice Typ 
smlouvy 

Prac. 
úvazek 

hrubá 
mzda 

SP a ZP 

koordinátor provozu MC DPP + DPČ 0,5 86 240 19 801 

samostatný pedagog HPP 0,5 102 911 34 992 

vedoucí kanceláře a propagace DPP   15 000   

laktační poradkyně DPP   5 000   

účetní DPP   25 000   
dětská zdravotnísestra – lektor v program 
Mimísci DPP   1 979   

garant pojektu DPP   10 800   

celkem 301 722   246 930 54 792 

 

 

Poděkování 
Mateřské centrum jako nezisková organizace poskytuje své služby za ceny, 
které zdaleka nemohou pokrýt náklady spojené s provozem MC a naši snahu o 
alespoň částečnou profesionalizaci. 
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Fungování naší organizace není možné bez finanční podpory státních či 
soukromých subjektů a dobrovolných spolupracovníků. 

Finanční podporu nám v roce 2016 poskytly tyto organizace: 

• Ministerstvo práce a sociálníchvěcí ČR 

• Město Vyškov 

• Jihomoravský kraj 

• Úřad práce  

• Komunitní nadace Tři brány 

  

Za podporu a spolupráci v roce 2016 děkujeme: 

• Síti mateřských center, o.s.  – děkujeme za vytváření vhodných 
podmínek pro existenci MC v ČR a za veškerou podporu, které se nám 
dostává 

• Jednotě OREL ve Vyškově – za vstřícnost při organizaci cvičení rodičů 
s dětmi a dalších pohybových aktivit, které nemůžeme provozovat ve 
vlastních prostorách 

• Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově – za pravidelná setkávání 
maminek s dětmi v knihovně, za zapůjčování prostor a spolupráci při 
organizaci akcí MC 

• Středisku volného času Maják Vyškov – za spolupráci při organizaci 
Mikulášské nadílky v Mateřském centru Radost a za pronájem 
dětského dopravního hřiště  

• Městskému kulturnímu středisku Vyškov - za zapůjčení prostor 
Besedního domu a spolupráci při organizaci akcí MC (bazárek, 
Karneval a Babykino) 

• Policii ČR za spolupráci při preventivní a osvětové činnosti v rámci 
rodinné akce Šnečí rallye 

• Společosti Respono – za podporu při pořádání dne Otců 2016  
 

Za pravidelnou aktivní činnost v mateřském centru děkujeme všem maminkám, 
tatínkům, babičkám i dědečkům, bez kterých bychom se při naší práci neobešli. 

  



Příloha 
Rozvaha 

Výkaz zisků a ztrát 

 

 



 





 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

Mateřské centrum RADOST, z. s.  

Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov  

Tel:+420773150062 

e-mail: info(zavináč)mcradost.cz  

www.mcradost.cz 

číslo účtu  203917310/0300 

IČO: 26518155 

Zapsaný ve spolkovém rejstříku 

Spisová značka L 8380 vedená u Krajského soudu v Brně 

 


