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Úvodní slovo
Milí členové a přátelé Mateřského centra RADOST, z.s.
Dostává se vám do rukou výroční zpráva Mateřského centra RADOST, z.s. za rok 2020.
Rok 2020 byl ovlivněn pandemií Covid-19. Zákaz setkávání ovlivnil životy nás všech.
Nejistotu, kterou do našich životů přinesl koronavirus, naše mateřské centrum, zdá se,
ustálo. Mateřské centrum se zvládlo vypořádat se strachem, dokázalo se přizpůsobit
novým situacím a nabídlo rodinám jinou formu aktivit, která vycházela
z mimořádných opatření celé republiky…. Vyskytla se příležitost on-line setkávaní a
komunikace, a tak MC mohlo být rodičům i nadále nablízku a přineslo rodičům
spoustu inspirací na aktivity pro rozvoj jejich rodičovských dovedností. Velkým
překvapením bylo, s jakou chutí se semkli naše vedoucí a dokázali vymyslet alternativu
klasických setkávání. Společnými silami se vymyslelo spoustu krásných venkovních
akcí pro rodiny, které následně inspirovaly ostatní zájmové instituce v území.
Realizovaly se převážně individuální venkovní stezky. Dalším překvapením byl zájem o
nabídnuté aktivity ze strany široké veřejnosti. Spontánní poděkování přes sociální sítě
a sdílení vlastních fotografii z akcí nás jenom utvrdilo v tom, že práce, kterou děláme,
má smyls.
Rok 2020 přinesl s sebou jednu velmi pozitivní událost, a to zahájení stavby „Nového
skautského domu“, kde MC bude mít nově své sídlo a bude sdílet část těchto prostor
s vyškovskými skauty. Stěhování do nových prostor by mělo proběhnout na podzim
roku 2021. Pro mateřské centrum to bude velká událost, na kterou se moc těšíme.
Rok 2020 přinesl spoustu situací, na které mateřské centrum muselo reagovat. Nebyl
to rok nových přátelství a setkávání se. Během roku 2020 jsme byli nuceni omezit nebo
pozastavit činnost s ohledem na vládní nařízení, což nás vedlo k převedení části aktivit
do on – line formy. Další programy probíhaly s ohledem na povolený počet účastníků.
Díky pandemii jsme zjistili, jak moc rodinám a dětem chybí osobní kontakt a pro
mateřské centrum a jeho chod je osobní kontakt zcela zásadní. V mateřské centrum
věříme a těšíme se, že v roce 2021 se budeme moci opět setkávat, objímat, smát se,
zpívat, tančit a připravovat aktivity našim dětem, tak, jak jsme byli doposud zvyklí.
Poděkování patří zejména všem, kdo naše centrum pravidelně navštěvují a všem, kdo
nám pomáhají. I sebemenší pomoc a podpora je pro nás obrovskou vzpruhou a
radostí. Velmi si ceníme všech dobrovolníků a aktivních a tvořivých maminek, které
nad rámec svých mateřských „povinností“ se snaží pomáhat i při akcích a aktivitách
mateřského centra. Odměnou jsou pak úsměvy všech dětí a možnost seberealizace.
Děkujeme!
Ing. Lenka Doleželová,
člen představenstva
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Poslání Mateřského centra RADOST, z.s.
Zkvalitňovat a obohacovat život rodičům na MD a jejich dětem
Vytvořit prostor pro neformální setkávání, vzájemnou pomoc, předávání
zkušeností, vzdělávání, využívání vlastních schopností a 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, dovednosti a kompetence rodičů
Poskytnout dětem prostor pro prvotní sociální zkušenost, komunikaci,
navazování vztahů mimo primární sociální skupinu – rodinu, ale
za přítomnosti blízkosti rodiče (otce, matky, babičky…)
Zapojovat se do veřejného života a nabízet možnosti aktivního trávení
volného času rodičů s dětmi formou akcí pro širokou veřejnost a podporovat
aktivní účast širší rodiny na životě komunity
Podporovat zdravý životní styl rodiny
Spolupracovat s jinými organizacemi ve městě, s orgány státní správy a
samosprávy

Typy poskytovaných služeb
Pravidelné skupinové aktivity pro rodiny s dětmi do 6 let
Jednorázové akce pro veřejnost
Tréninkové aktivity pro rozvoj rodičovských kompetencí
Osvětová činnost, vzdělávací kurzy, besedy, přednášky
Laktační poradna, půjčovna pomůcek pro podporu kojení a péče
o novorozence
Kurzy péče o novorozence
Pohybové aktivity pro maminky a ženy
Výtvarné a rukodělné dílny pro rodiče
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Stručná historie Mateřského centra
Mateřské centrum RADOST, z.s. vzniklo v roce 2001, dne 2.2. Mělo 5 původních
zakládajících členů. Od 4.4.2001 byl zahájen provoz v pronajatých prostorách školní
družiny ZŠ Letní Pole na sídlišti Osvobození ve Vyškově. Do té doby se zakládající
členky scházely doma u předsedkyně MC. Dne 4.4. 2001 se sešlo 12 maminek
na mateřské dovolené s dětmi a ve školní družině se tak scházely 1 x týdně.
V letech 2001-2003 se zvýšil počet maminek s dětmi postupně na 43 a konaly se
pravidelné schůzky 2x 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 nadcházejících letech.
Od 23.3.2002 se MC 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 poskytnuto mateřskému centru k užívání.
V září 2004 se MC Radost stěhuje do pronájmu do budovy farního úřadu
na Havlíčkově ulici č. 17, a to zejména díky vstřícnosti Církve československé husitské.
MC tady zahajuje provoz nového mateřského centra s celotýdenním rozšířeným
programem.
Zde sídlí MC RADOST 2 roky a v roce 2006 se stěhuje do nových prostor na ul. Lípová
č. 2.
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, Pojďte s námi do
pohádky a Babykino. Každým rokem naši činnost obohacujeme o nové projekty,
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jak tomu bylo i v roce 2016, jako je spolupráce s Úřadem práce a vytvoření místa pro
veřejně-prospěšné 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. Naplňujeme 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 červnu 2016. V roce 2016 byla také navázaná významná
spolupráce s organizací ADRA a se ZOO koutkem Vyškov. Mateřské centrum Radost
je držitelem ocenění Společnost přátelská rodině.
V roce 2018 se Mateřské centrum RADOST, z.s. aktivně zapojilo do procesu
komunitního plánování města Vyškova a jako člen pracovní skupiny se aktivně podílel
na vytvoření nového komunitního plánu sociálních služeb na celém území ORP
Vyškov.
V roce 2018 jsme se zaměřili i na podporu kulturního dědictví a lidových zvyků
na Hané. Zařadili jsme 2 nové komunitní akce - Masopustní průvod a Vynášení
Morany.
V roce 2019 jsme oslavili 18 let od založení a zapojili se do tvorby a podoby Nové
skautské klubovny ve Vyškově, jakožto nového sídla vyškovských skautů a
mateřského centra RADOST, z.s.
Rok 2020 byl ovlivněn pandemií koronaviru. Během roku se několikrát zastavila a
znovu obnovila činnost a aktivity MC. V návaznosti na danou situaci vznikaly pod
hlavičkou mateřského centra nové individuální venkovní stezky. Spoustu aktivit MC
bylo přesunulo z interiéru do venkovního prostoru města – park, zámecká zahrada,
hřiště mateřského centra ….
V roce 2020 byla započata stavba „Nového skautského domu“, kde bude mít MC
Radost, z.s. nově své sídlo.
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Zvyšování rodičovských kompetencí – BESEDA SE SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKOU Mgr. PROCHÁZKOVOU,
ČERVEN 2020 (spolupořádání s MAS Vyškovsko, z.s.)

Tatínkovská hernička, červen 2020
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Vedení mateřského centra RADOST, z.s.
Mateřské centrum je zapsaný spolek. Nejvyšším orgánem mateřského centra je
členská schůze složená ze všech členů spolku. Statutárním orgánem je
představenstvo, které řídí činnost mateřského centra. Každý člen představenstva
jedná samostatně.
Stávající složení členů představenstva v roce 2020:
Předsedkyně představenstva
• Ing. Jana Šebečková
Členové představenstva
• Natalija Feďkiv
• Ing. Lenka Doleželová
• Mgr. Eva Poláčková

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.
Ke konci roku 2017 jsme museli přistoupit k rozdělení činností koordinátora a část
činností pokrýt zcela dobrovolnickou prací.
Pracovní pozice na hlavní pracovní poměr-stav úvazků k 31.12.2020:
samostatný pedagog, garant projektu – 0,5 úvazku
koordinátor provozu MC – 0,25 úvazku (připojeno k pozici samostatný
pedagog)
Pracovní pozice na dohodu o provedení práce, stav k 31.12.2020:
účetní
mzdová účetní
vedoucí kanceláře a propagace MC
laktační poradkyně
porodní asistentka – lektor kurzu předporodní přípravy a cvičení těhotných
lektor cvičení pro ženy
lektorka cvičení po porodu
lektor jógy pro děti
lektor kurzu vázání šátků
psychologické poradenství a besedy
8
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lektorka výtvarného kroužku pro děti
lektorka klubu Montíci

Ostatní dobrovolní spolupracovníci:
Kateřina Petrová, Zbyněk Petr, Jana Šebečková, Tereza Fenclová, Pavlína Hynštová,
Natalija Feďkiv, Lenka Doleželová, Petr Doležel, Tomáš Krejčí, Eva Poláčková, Petr
Poláček, Jana Toufarová, Michaela Najmanová, Jaroslava Kurialová, Eva Fleissigova,
Kamila Palásková, Jana Zelová, Michal Zela, Romana Vlachynská, Dana Čechová,
Milena Poláčková, Michaela Nezdařilová, Martina Lutrová Chrástecká, Barbora
Dermeková, Zuzana Bajcurová.
Poděkování za aktivní spolupráci patří také maminkám a tatínkům, kteří se podíleli
na provozu a výzdobě mateřského centra a hřiště, na přípravě jednorázových akcí
pro veřejnost, na přípravě bazárku a další činnosti MC Radost. Děkujeme Vám VŠEM!

Činnost mateřského centra v roce 2020
Mateřské centrum svoji činnost neomezuje pouze na prostory, ve kterých sídlí
(Tyršova 29, Vyškov). Naše činnost se realizuje také ve spolupráci s jinými subjekty
v následujících lokalitách:
tělocvična Jednoty Orel ve Vyškově
dětské hřiště ve Smetanových sadech
prostory Besedního domu – Městského kulturního střediska Vyškov
dopravní hřiště
ZOO koutek Vyškov
veřejné prostory města Vyškova (např. náměstí, okolí řeky Hané ..)
Provozní doba mateřského centra:
Pondělí–pátek: 9:00 -11:30 a 15:30-20:00
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 6 let věku.
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Zahrnuje následující aktivity:
Pravidelné rodičovské skupiny – dopolední tréninkové 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 tréninkové aktivity
tematicky zaměřené činnosti určené pro otevřené či uzavřené skupiny
rodičů pečující o děti do věku 6 let
Vzdělávací aktivity pro rodiče – tematicky zaměřené kurzy určené
k posilování rodičovských kompetencí a jednorázové besedy
s odborníky – Odpolední besedy (např. besedy s psycholožkou)
Pojďte s námi do pohádky / Pohádkové čtení
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) či festival rodiny S námi
kvete každá rodina (upozornění na hodnotu rodiny pro každého z nás)

ČARODĚJNICKÁ
STEZKA 2020

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
10
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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 porodní asistentka Daniela Vaňková.
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. Rodiče
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).
Kurz šátkování určen pro maminky a jejich partnery. Seznámeni s trendy
nošení děti. Možnost vázání nejenom zhlédnout, ale i prakticky si jej
vyzkoušet. Poradenství správného úvazu tak aby odpovídal věku dítěte,
možnostem toho, kdo nosí a situaci ve které se nacházíte.
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VÝTVARNÉ AKTIVITY – zpětná vazba od rodičů zaslaná na facebook MC dle inspirací
Mateřského centra, podzim 2020
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C. Environmentální vzdělávání 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. Kaštánek se realizuje zejména v prostorách ZOO Vyškov. Po
domluvě s vedoucí Kaštánku i kdekoli jinde venku – na hřišti ve Smetanových
sadech, v lese v Ježkovicích, v Rakoveckém údolí, v okolí rybníku Kačáku ve
Vyškově. Děti spolu s rodiči se učí poznávat a vnímat přírodu, tvoří z přírodnin
a aktivně tráví čas na čerstvém vzduchu.

VELIKONOČNÍ STEZKA, 2020
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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).
Šnečí rallye – sportovní odpoledne pro celou rodinu zaměřené nejen
na pohyb, ale také na bezpečnost při jeho provozování
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.
Podporuje nízkoprahovou turistiku, aktivní trávení volného času při poznávání
okolí bydliště.
S batůžkem za zády – V rámci tatínkových sobotních herniček realizují tatínci
s dětmi výlet do blízkého okolí, a to bez přítomnosti maminek. Výlet je
protkán spoustou dobrodružství, která se dají zažít jen a pouze s tátou.
Léto s Radostí – program na hřišti ve Smetanových sadech, který se koná
v letních měsících. V rámci tohoto programu se uskutečnilo například:
Pískohrátky, Radost s kamínky, Hrátky s barvami, Pirátské dopoledne,
Stanování, Jahodový piknik, Bylinkový piknik….
Podzimní slavnost – komunitní akce na hřišti ve Smetanových sadech
inspirovaná podzimem
Masopustní průvod, Vynášení Moreny – nové komunitní akce na podporu
kulturního dědictví a lidových zvyků na Hané
Individuální stezky s úkoly pro rodiny – zaměřené na podporu smysluplného
trávení volného času v přírodě, zejména v období omezení setkávání
(pandemie covid-19 a s tím spojeným lockdownem) - Velikonoční
koronavirová stezka, Podzimní stezka, Lampionový sóloprůvod

INDIVIDUÁLNÍ STEZKY, 2020
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Kaštánek 2020

Léto s Radostí 2020
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D. Ostatní podpůrné a rozvojové aktivity
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.
Besedy s psycholožkou – v podobě sdílené zkušenosti a práce s vlastním
tématem zde mohou nejen rodiče sdílet své zkušenosti a zároveň načerpat
inspiraci pro výchovu svých dětí
Půjčovna pro maminky – možnost zapůjčit za nízké ceny cenově náročnější
didaktické hračky a pomůcky, karnevalové masky, odbornou literaturu.
Montessori kurz pro maminky s dětmi – jedná se o odpolední tréninkovou
aktivitu určenou pro rodiče s dětmi od věku 1,5 roku, která je inspirovaná
principy Montessori pedagogiky. Rodiče získají informace, jak můžou v
domácím prostředí zajistit přípravné prostředí, jak vytvořit pomůcky z
běžných nástrojů a surovin. Zároveň ve vzájemné součinnosti s lektorku se
naučí vést děti k samostatnosti a k práci s pomůckami.

Individuální stezky, 2020
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Přehled návštěvnosti
Rok 2020 přinesl nové výzvy. Mateřské centrum se ve své činnosti nezaniklo a
přizpůsobilo se vládním opatřením.
Přesto, že se jednalo o půl roční omezení obvyklého vnitřního programu MC, podařilo
se nám aktivním přístupem zabránit prudkému poklesu návštěvnosti.
V době přísnějších opatření pro rodiče s dětmi byly připraveny náhradní venkovní
zájmové a vzdělávací aktivity, které si mohly jednotlivé rodiny absolvovat
individuálně.
V celkové návštěvnosti jsme nezaznamenali očekávaný pokles na 50 %, ale
pohybujeme se na 72% návštěvnosti z minulých let. Považujeme to za velký úspěch a
projev toho, že činnost MC je pro naši cílovou skupinu opravdu nezbytná, prospěšná,
kvalitní a profesionální.
Za jednu návštěvu se považuje 1 rodina, která se zúčastnila konkrétní aktivity.
Kdybychom počítali každou osobu, návštěvnost by několikrát stoupla, vzhledem k
tomu, že se aktivit účastní vždy rodič s jedním nebo více dětmi, případně celá rodina.
Rok

2020

2019

2018

2017

417

479

447

419

755

1110

1096

1049

237

522

619

677

524

1 400

1 160

955

709

237

417

342

124

25

159

342

1298

1827

1884

2064

3647

4 281

5 553

5 188

Počet rodin
Program zvyšování rodičovských kompetencí
Program pro těhotné a kojící
Environmentální vzdělávání rodičů a zdravý
životní styl
Společné akce pro rodiny s dětmi – podporující
účast širší rodiny na životě komunity a aktivní
trávení volného času
Besedy, přednášky a kurzy
Ostatní rozvojové a podpůrné aktivity- součásti
je i letní provoz hřiště
Celková návštěvnost
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Připravujeme na rok 2021
V roce 2021 oslavíme 20 narozeniny mateřského centra. Čeká Vás pravidelný
program, nové projekty i tradiční akce… Doufáme, že situace s pandemií Covid-19 se
již nebude opakovat a na podzim 2021 budou moci již probíhat pravidelné dopolední
aktivity pro rodiče s dětmi. Pokud to situace dovolí, uděláme maximum, aby byly
zachovány již tradiční komunitní akce, jako „uspávání broučků“, „probouzení
broučků“, „Šnečí rallye“, „Den otců“, „podzimní slavnost“.
Náš hlavní dlouholetý projekt “Radost pro děti” jsme v roce 2016 přejmenovali
na “Radost pro rodinu”. Lépe tak vystihuje naše rozšiřující se zaměření na všechny
členy rodiny, včetně prarodičů. Nadále budeme pokračovat i v dílčích projektech
“S rodinou do přírody”, “Pojďte s námi do pohádky”. V roce 2017 jsme si vytyčili dílčí
cíl v podobě oslovení a zapojení do našich aktivit i tatínky a širší rodinu – prarodiče.
Zdá se, že s tatínky se nám to povedlo a budeme v tom pokračovat i pro následující
roky.
Tatínkovské herničky již mají také svoji tradici. Přes zimu se tatínci s dětmi scházejí
v prostorách MC. Jakmile začne být pěkné počasí tráví své pravidelné čtvrtky na hřišti
mateřského centra RADOST ve Smetanových sadech. Právě tatínci si vymýšlí
program, který je s dětmi baví dělat a naplňuje a posiluje vztah otec – dítě. Vyrábí
například „aktivity board“, podnikají dobrodružné výlety do okolí, staví pevnosti
z pěnových kostek….
Adaptační program pro děti bez rodičů „Do pohádky s Radostí“ byl započat v roce
2017 a trvá doposud. Jedná se o program pro děti od 1 a půl roku bez rodičů, který
se koná pravidelně 1x v týdnu od 9.00-11.00 v prostorách MC Radost, z.s. Každý měsíc
je inspirovaný nějakou tradiční pohádkou či písničkou. Děti se adaptují na pobyt mezi
ostatními dětmi bez přítomnosti rodičů a mají pak snadnější nástup do školky.
I v roce 2021 bychom chtěli posílit venkovní letní program na hřišti ve Smetanových
sadech „Léto s Radostí“. Další z akcí, které se daří realizovat je příměstský tábor
v letních měsících. První ročník se konal v létě roku 2017. Jeho nosné téma byli skřítci.
Druhý tábor byl inspirován indiány. V roce 2020 jsme se vydaly za dobrodružstvím
s piráty. V červenci 2021 připravujeme tábor na pohádkové téma princů a princezen.
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DRAKIÁDA 2020
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Zpráva o hospodaření MC Radost, z.s. v roce
2020
Mateřské centrum Radost realizovala svou hlavní činnost v rámci projektu
“Radost pro rodinu”.
Součástí následujícího přehledu hospodaření je i činnost vedlejší (Bazárky s použitým
oblečením, adaptační program, příměstský tábor a jiná drobná vedlejší činnost).
Tržby za prodané zboží

Hlavní i vedlejší činnost

Výnosy

2020

Úroky

608 916

Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)

0
34
1 753
111 205

Tržby za vlastní výrobky

0

Přijaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výrobky

0

Provozní dotace

421 854

Provozní dotace MPSV

287 854

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží

74 070
0

Provozní dotace JMK
Provozní dotace Vyškov

Náklady
Provozní náklady celkem
Materiálové náklady
Kancelářské potřeby
Vybavení (DDHM)
Pohonné hmoty
Jiné materiálové náklady
Nemateriálové náklady
Spotřeba energie
Elektřina
Plyn
Vodné a stočné
Topení

34 000
100 000

582 367

Ostatní spoje

187 817

Nájemné

45 564

Právní a ekonomické služby

30 000

54 224
1 574
15 071
0

Školení a kurzy

4 739

2 589

Pořízení DNM do 60 tis
Jiné služby

0
18 451

37 579
2. Osobní náklady celkem

394 550

27 800

Mzdové náklady

317 311

10 800

Hrubé mzdy

258 738

0

OON na DPČ

7 000

OON na DPP

58 573

Odvody na soc. a zdrav.
pojištění
Pojistné ke mzdám

77 239

133 593

10 000

Opravy a udržování

0

Opravy a udržování budov

0

Opravy a udržování aut

0

Jiné opravy a udržování

0

Cestovné

0

Cestovné zaměstnanců

0

Cestovné uživatelů

0

Ostatní služby

2 950

105 793

Telefony

4 450

Poštovné

0

77 239

Pojistné k DPČ

0

Ostatní pojistné

0

Ostatní sociální náklady

0

Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský
výsledek

582 367
608 916
26 549
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Stav běžného
účtu:
01.01.2020

Stav pokladny
258 203,16

01.01.2020

5 870,00

31.12.2020

297 973,18

31.12.2020

1 059,00

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 pololetí roku, kdy organizace hospodaří z
rezervy finančních prostředků získaných z vedlejších činností v předchozích
obdobích.

MIMÍSCI 2020

Projekt “Radost pro rodinu”
Prostřednictvím projektu “Radost pro rodinu” Mateřské centrum Radost realizuje
svou hlavní činnost.
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A. Tabulka nákladů a zdrojů projektu “Radost pro
rodinu”
V následujícím přehledu je uvedeno, z jakých zdrojů byly náklady projektu Radost
pro rodinu financovány.
JMK

34 000

287 854

100 000

121 842

Projekt
Radost pro
rodinu celkem
543 696

Tržby za vlastní výrobky

0

0

0

0

0

Tržby za vlastný výrobky

0

0

0

0

0

Tržby z prodeje služeb

0

0

0

8 850

8 850

Tržby z prodeje služeb

0

0

0

8 850

8 850

Tržby za prodané zboží

0

0

0

0

0

Tržby za prodané zboží

0

0

0

0

0

Úroky

0

0

0

34

34

Kreditní úroky

0

0

0

34

34

Jiné ostatní výnosy

0

0

0

1 753

1 753

Jiné ostatní výnosy

0

0

0

1 753

1 753

Přijaté příspěvky (dary)

0

0

0

108 255

108 255

Přijaté příspěvky od maminek

0

0

0

102 875

102 875

Přijaté dary

0

0

0

5 380

5 380

Přijaté členské příspěvky

0

0

0

2 950

2 950

Přijaté členské příspěvky

0

0

0

2 950

2 950

34 000

287 854

100 000

0

421 854

Výnosy

Provozní dotace
Provozní dotace MPSV

MPSV

Vyškov

Hlavní činnost
vlastní zdroje

0

287 854

0

0

287 854

34 000

0

0

0

34 000

Provozní dotace Vyškov

0

0

100 000

0

100 000

dotace ÚP Vyškov

0

0

0

0

0

Provozní dotace JMK

JMK
34 000

287 854

100 000

124 195

Projekt
Radost pro
rodinu
546 049

Provozní náklady celkem

14 500

0

84 100

80 592

179 192

Materiálové náklady

13 421

0

2 682

30 828

46 931

Kancelářské potřeby

1 159

0

0

415

1 574

Vybavení (DDHM)

4 270

0

680

10 121

15 071

0

0

0

0

0

Jiné materiálové náklady

7 992

0

2 002

20 292

30 286

Nemateriálové náklady

1 079

0

81 418

49 764

132 261

Spotřeba energie

0

0

0

27 800

27 800

Elektřina

0

0

0

10 800

10 800

Náklady

Pohonné hmoty

MPSV

Vyškov

Hlavní činnost
vlastní zdroje
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Plyn

0

0

0

0

0

Vodné a stočné

0

0

0

7 000

7 000

Topení

0

0

0

10 000

10 000

Opravy a udržování

0

0

0

0

0

Opravy a udržování budov

0

0

0

0

0

Opravy a udržování aut

0

0

0

0

0

Jiné opravy a udržování

0

0

0

0

0

Cestovné

0

0

0

0

0

Cestovné zaměstnanců

0

0

0

0

0

Cestovné uživatelů

0

0

0

0

0

1 079

0

81 418

21 964

104 461

Telefony

0

0

0

4 450

4 450

Poštovné

0

0

0

0

0

Ostatní spoje

0

0

3 289

1 450

4 739

Nájemné

0

0

45 564

0

45 564

Právní a ekonomické služby

0

0

30 000

0

30 000

Školení a kurzy

0

0

898

1 691

2 589

Pořízení DNM do 60 tis

0

0

0

0

0

1 079

0

1 667

14 373

17 119

2. Osobní náklady celkem

19 500

287 854

15 900

43 603

366 857

Mzdové náklady

19 500

215 136

15 900

43 602

294 138

Hrubé mzdy

0

215 136

0

43 602

258 738

OON na DPČ

0

0

0

0

0

OON na DPP

19 500

0

15 900

0

35 400

Odvody na soc. a zdrav.
pojištění
Pojistné ke mzdám

0

72 718

0

1

72 719

0

72 718

0

1

72 719

Pojistné k DPČ

0

0

0

0

0

Ostatní pojistné

0

0

0

0

0

Ostatní sociální náklady

0

0

0

0

0

Náklady celkem

34 000

287 854

100 000

124 195

546 049

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

34 000
0

287 854
0

100 000
0

121 842
-2 353

543 696
-2 353

Ostatní služby

Jiné služby

B. Zdroje projektu „Radost pro rodinu“
Projekt “Radost pro rodinu “ musel být v roce 2020 dofinancován z vedlejší činnosti
MC v celkové částce 2.353 Kč. Mateřské centrum se snaží svou vedlejší činností
vytvářet rezervní finanční zdroje pro svůj další rozvoj, a také pro to, aby mohlo
zareagovat v případě, že se nepodaří získat některou z pravidelných dotací.
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Zdroje projektu "Radost
pro děti"
Dofinancování z vedlejší činnosti MC
0%

Dary a jiné
2%

Přijaté
příspěvky od
klientů a
výnosy z HČ
21%

MPSV
53%

Město Vyškov
18%

JMK
6%

Bez dotace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), by nebylo možné realizovat
projet “Radost pro rodinu” a tím i hlavní činnost mateřského centra. Prostředky z této
dotace slouží na pokrytí mzdových nákladů kombinované pracovní pozice
koordinátor, metodik a pedagog MC.
Pro celkový přehled uvádíme i vývoj dotací od MPSV v uplynulých letech. Bohužel
musíme konstatovat, že systém fungování dotace nás jako zaměstnavatele posouvá
do velmi nepříjemné situace, kdy se potkáváme s velkou mírou nejistoty, jestli
budeme schopni plnit své závazky vůči svým zaměstnancům a vůči státu. I přes to, že
přidělení dotace je danému subjektu schváleno, samotné připsání na běžný účet má
velkou časovou prodlevu.
Velkou míru nejistoty představuje i délka dotačního období tj.1 kalendářní rok.
V posledních letech ovšem sílí iniciativa zejména Sítě mateřských center směřující k
delšího dotačního období. Tuto aktivitu velmi vítáme.
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Vývoj dotací MPSV v letech 2006-2020
350 000
301 722
300 000

294 141
268 241

264 562
259 695
248 363
245 625
227 658
221 843
215 894

250 000

287 854

207 735

200 000
154 210
145 300

150 000
100 000
50 000

43 900

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. Fungování naší organizace není možné bez finanční
podpory státních či soukromých subjektů a dobrovolných spolupracovníků.
Finanční podporu nám v roce 2020 poskytly tyto organizace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
Město Vyškov
Jihomoravský kraj

Za podporu a spolupráci v roce 2020 děkujeme
Síti pro rodinu z.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
Junák – český skaut, středisko Vyškov, z.s. za akce pro rodiny s dětmi
ve Smetanových sadech např. „Den v džungli“
ČČK – za pomoc při pořádaní kurzu první pomoci
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MAS Vyškovsko, z.s. (Projekt Místní akční plán rozvoje školství II MAS
Vyškovsko) – za financování a spolupořádání odborných besed pro rodiče
ZOO PARK Vyškov – za možnost vedení herny Kaštánek v prostorách ZOO
Středisku volného času Maják Vyškov – za spolupráci při organizaci Mikulášské
nadílky v Mateřském centru Radost a za pronájem dětského dopravního hřiště
Policii ČR za spolupráci při preventivní a osvětové činnosti v rámci rodinné
akce Šnečí rallye a preventivních besed pro rodiče s dětmi

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

ČARODĚJNICKÁ STEZKA 2020
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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
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PŘÍLOHY

28

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

29

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

30

