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Výroční zpráva o činnosti  

MÍSTA PRO DĚTI-spolek  

v roce 2018 
 

Základní údaje o organizaci 

Název : Místo pro děti-spolek                                 právní forma:       spolek 
registrováno MF ČR:     VS/1-1/36639/98-R  dne 1.7.1998,    KOS      ve spolkovém rejstříku dne 
18.3.2014 v oddílu L,vložce 4048-  RD7/KOS,Fj10961/2014  
IČO:                   68308655 
Statutární orgán         jednatelka:  PaedDr. Dana Schönová 
sídlo:       Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670/18 
e-mail:      mistoprodeti@seznam.cz 
www.stránky        www.mistoprodeti.cz 

datová schránka:      7w3c6nj 
 
Charakteristika organizace 
Spolek je nástupnickou organizací nadace Místo pro děti, dále občanského sdružení. Ve škole 
pracuje od roku 1998. Místo pro děti – spolek sdružuje neomezený počet členů z řad pracovníků 
mateřské školy, zákonných zástupců dětí, sponzorů a ostatní veřejnosti. 
Členství je dobrovolné.  Pomáhá při organizaci náročných akcí, hlavně se však podílí na 
financování vybavení školy a mimoškolních akcí.  
Uskutečnila se jedna členská schůze a jedna schůze rady spolku. 
 
Cíl činnosti:  
Bezprostředně a nesobecky vykonávat veřejně prospěšnou činnost, přispívat k dosahování 
obecného blaha. Podporovat a rozvíjet funkce Mateřské školy, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670, 
příspěvková organizace. Získávat finanční prostředky pro rozvíjení funkcí MŠ a pomáhat při 
realizaci projektu Škola podporující zdraví. 
Podporovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiny, rozšiřovat možnosti jejich 
integrace. Podporovat děti nadané. Podporovat děti z rodin sociálně slabých a rozvíjet možnosti 
trávení volného času (volnočasová, prázdninová činnost). 
Podporovat vzdělávání dětí, dospělých, přednáškovou činnost 
 
Přehled pracovníků spolku 
Účetní a zároveň pokladní je jediným stálým zaměstnancem na 10 hodin měsíčně.  
Všechny aktivity zajišťují speciální pedagogové a asistenti na DPP, či DPČ – jedná se o kluby 
maminek, zájmové aktivity.  Další agendu – mzdovou a evidenci majetku zajišťují dobrovolníci. 
Stejně tak jednorázové akce, výlety, oslavy. 
 
Terapeutické kluby pro rodiny s dětmi  s nerovnoměrným vývojem, poruchou autistického 
spektra probíhaly po celý rok. V rámci klubů se pravidelně setkávaly podpůrné a svépomocné 
skupiny. Každé dítě v klubu má svého asistenta, probíhá systematický nácvik, který se 
dokumentuje a posléze s rodiči interpretuje. Individuální konzultace speciálního pedagoga s rodiči 
jsou velmi oblíbené. Je skvělé, že se daří zapojovat celá rodina včetně otců, někdy i babiček. 
Kluby využívají i pedagogové škol, učí se asistovat dětem, konzultují své problémy ve školách. 
Všechny děti z klubů nastoupily do mateřské školy a mají bezproblémový plynulý nástup, což 
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považujeme za velký úspěch. Kluby jsou dotovaný z prostředků SMO z  Projektu Rodina a dítě 
s handicapem a z prostředků SMO – MOb Poruba projektu Terapeutické kluby  

 Osvětová činnost pro veřejnost 
Uspořádali jsme 11 přednášek a besed pro osoby pečující: pravidelně se setkávaly podpůrné 
skupiny v rámci setkání klubů také společně s psychologem Mgr. Přemyslem Mikolášem. Dále 
proběhla přednáška PhDr. Jana Svobody, MUDr. Jana Matýse . Naši pedagogové prezentovaly 
výsledky dobré praxe na Konferenci o autismu, kterou pořádal Národní ústav pro autismus, z.ú. 
v Praze. 
Celkem se jednalo o 20 hodin seminářů pro 200 osob. 
Přednášky jsou dotovány z prostředků SMO z  Projektu Rodina a dítě s handicapem 
 
Údaje o spolupracujících subjektech 
Nejužší spolupráce probíhá s Mateřskou školou, Ostrava-Poruba, ČS. exilu 670, příspěvková 
organizace, využíváme její prostory, odborné pracovníky, naopak pomáhá škole při organizaci 
náročných akcí. 
Spolupracovali jsme s NAUTIS, z.ú. Praha, dále s Mensou ČR. 
Spolupracovali jsme s psychologem Mgr. Přemyslem Mikolášem v organizaci rodinných 
podpůrných skupin. 
Podíleli jsme se na kampani ke Dni autismu. 
 
Údaje o aktivitách 
V tomto školním roce byly ve spolku provozovány následující denně 3 zájmové aktivity, 
kterých navštěvovalo 123 dětí: arterapie a keramika, metody dobrého startu, hudební a zumba, 
Kudy z nudy, kluby nadaných dětí, sportovní, přírodovědný. 
Zájmové aktivity dětí společně realizovaly environmentální projekt Malí přírodovědci z Exilu 
dotovaný SMO – MOb Poruba 

Úspěšně pokračuje spolupráce s PARK INN hotelem. Zaměstnanci v rámci svého projektu 
Odpovědný podnik pomohli v prostorách svého hotelu uspořádat zábavné odpoledne pro děti a 
rodiče. 

Během celého školního roku jsme uskutečnili mnoho akcí pro rodiče a veřejnost : Konaly se 

odpoledne Malý konstruktér, Mikulášské dopoledne , vánoční zpívání koled , dopoledne u vánočního 
stromku, koledování Tří králů, maškarní rej, vítání jara „ Vynášení Mařeny“, netradiční oslavy a 
besídky, dílny pro rodiče a děti ( v rámci dotačního programu),  Dětský den  s rozloučením se 
školáky . 

Kluby nadaných dětí porubských mateřských škol se scházely vždy jednou měsíčně ve 
čtvrtek odpoledne. 
 
Zpráva o hospodaření 
Výnosy roku 2018 činily 707 tis. Kč včetně 182 tis. Kč z dotačních titulů Statutárního města  
Ostravy a Městského obvodu Poruba. Náklady činily 657 tis. Kč včetně 182 tis. projektových 
prostředků.                                                                                                                                                                    
Přílohou Výroční zprávy o činnosti jsou tabulky –Zpráva o hospodaření Místa pro děti spolek       
za r. 2018  a Zpráva o majetku Místa pro děti-spolek k 31.12.2018. 
 
 
V Ostravě-Porubě, 1. 4. 2019 PaedDr. Dana Schönová 

 
      
 


