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ÚVOD

Občanské sdružení Pro dětský úsměv, jehož hlavní činností je provoz Mateřského centra 
Parníček v Lysé nad Labem, bylo založeno zainteresovanými rodiči v roce 2008. Hlavním 
cílem je pomoci rodinám s malými dětmi při  definování  a prosazování jejich práv a při 
uspokojování jejich specifických potřeb. 

Mateřské  centrum  Parníček  je  komunitním  centrem,  kde  mají  rodiny  prostor  pro 
sdružování,  sdílení  svých radostí  a starostí.  Nabízí  program pro aktivní  náplň volného 
času, čímž preventivně zabraňují své sociální izolaci,  která neodmyslitelně patří životní 
etapě mateřství a rodičovství. 

Na  chodu  organizace  a  Mateřského  centra  Parníček  se  podílí  mnoho  rodičů  z  řad 
komunity  rodin  z Lysé  nad  Labem,  kteří  se  této  činnosti  věnují  zcela  zdarma  nebo 
za minimální  odměnu.  Díky  tomu  se  daří  zajistit  velmi  bohatý  a  rozsáhlý  program 
pravidelných  kurzů,  kroužků,  přednášek  a  několik  jednorázových  kulturních  akcí 
pořádaných mimo prostory Mateřského centra. Mateřské centrum Parníček rok od roku 
rozšiřuje nabídku aktivit  pro děti a dospělé, což by nešlo bez přispění sponzorů (ať již 
penězi, zbožím či službami), bez dotací od Města Lysá nad Labem, Ministerstva práce 
a sociálních věcí, Středočeského kraje, Úřadů práce a také bez finanční účasti uživatelů 
služeb mateřského centra. 

V tomto  roce  se  podařilo  organizaci  nabídnout  rodičům  několik  nových  služeb  navíc. 
K pravidelnému kroužku Benjamín pro děti od tří let se podařilo přidat skupinu mladších 
dětí, a to kroužek Minibenjamín pro děti již od dvou let. Od jara do podzimu měli rodiče  
nově  možnost  využívat  s dětmi  kromě  vnitřních  prostor  i  venkovní  dvůr  vybavený 
pískovištěm, houpačkami a oblíbenou trampolínou. V programu se také objevilo několik 
nových kroužků, jak pro děti, tak i pro rodiče. 

Největším  úspěchem  organizace  byla  rekonstrukce  herny,  kde  došlo  jednak 
k modernizaci,  ale  také  k jejímu  rozšíření.  Její  prostory  jsou  nyní  prostornější  a  lépe 
vyhovují aktivitám rodičů s dětmi. V roce 2011 se také podařilo zmodernizovat tělocvičnu, 
v  níž  byla  nainstalována  zrcadlová  stěna,  položen  nový  barevný  povrch  a  také  např. 
namontována  rampa na  velké  míče.  Konečně  v  celých  prostorách  Mateřského  centra 
Parníček byla provedena výmalba stěn, které nově září všemi možnými barvami.



AKTIVITY

Herna

Mateřské centrum Parníček nabízí jako jednu z hlavních aktivit  Hernu, což je bezpečný 
prostor  na hru a učení  pro děti  již  od narození.  Pro rodiče na mateřské a rodičovské 
dovolené je častým problémem nalézt možnost vyžití pro kojence a batolata, neboť mají 
velmi specifické potřeby.  Mimo letní  měsíce, kdy se nabízí  mnoho možností  programů 
venku, ať už se jedná o výlety či hřiště, je velmi komplikované nalézt prostor, kde nejsou 
malé děti chápány jako rušivý element a který je bezpečný s ohledem na jejich křehkost. 
Herna MC je právě taková. 

Venkovní herna
V letošním roce nabídl Parníček nově pro své uživatele možnost využití venkovního 

hřiště, které je vybavené pískovištěm, houpačkami, trampolínou a dalšími herními prvky.

Pravidelný program

Miminkoviny
jsou klubem pro rodiče s miminky od narození do jednoho, příp. 1,5 roku. Hlavní 

náplní je cvičení pro děti, které ještě neovládají chůzi, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, 
rytmické říkanky, poslech hudby. Rodiče zde mohou sdílet své radosti i strasti, diskutovat 
o svých problémech, předávat si zkušenosti. Přibližně jednou za měsíc je zván host jako 
přednášející  s nejrůznějšími  tématy  jako  např.  první  pomoc,  psychomotorický  vývoj, 
rehabilitace apod.

    Břišní tance s miminky i bez miminek
    nabízí možnost naučit se břišní tance, protáhnout tělo s možností být společně 

s dětmi. Kroužek nabídl prostor pro rodiče s novorozenci a velmi malými dětmi. Zacvičit si 
mohly přijít také maminky bez dětí.

   Hravé cvičení 
     je cvičení pro děti a rodiče s hudbou a náčiním od 1,5 do 6 let (rozděleno do třech 

věkových skupin). Jeho cílem je naučit děti  vnímat pohyb a rytmus. Děti  se zde naučí 
používat  různé  cvičení  pomůcky  přiměřené  jejich  věku  –  lavička,  balóny,  trampolína, 
obruče, prolézačky, balanční pomůcky, tunel apod.  

Yamaha Class 
jsou určené již pro děti od 4 měsíců, přičemž v rámci našeho MC zatím nabízíme 

kurzy pro děti do 6 let. V závislosti na věku jsou děti rozděleny do několika skupin – Hrátky 
s  robátky,  První  krůčky  k hudbě,  Rytmické  kroky.  Dětem  jsou  nabízeny  nejrůznější 
možnosti  zapojení  do  tvůrčího  procesu  (se  zřetelem  k  úrovni  jejich  smyslových 
a senzomotorických  zkušeností).  Získávají  tak  první  elementární  povědomí  o  hudbě. 
Podstatou je  proces "volného objevování".  Dítěti  dává možnost  pozorovat  a  objevovat 
nabízené  předměty  s  přihlédnutím  k  individuální  úrovni  smyslového  vnímání.  Dalšími 



aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha 
rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Minibenjamín
nabízí sportovní, výtvarné a hudební vyžití pro děti od dvou do tří let. Jeho náplň  

a způsob vedení je přizpůsoben tak, aby si i takto malé děti dokázaly zvykat na autoritu 
jiné  osoby  bez  přítomnosti  svých  rodičů.  Probíhá  v příjemném,  dětem  přizpůsobeném 
prostředí mateřského centra v malých skupinkách dětí. 

Benjamín
je  kroužek  pro  malé  děti,  jehož  cílem  je  osvojení  základních  dovedností 

pro bezproblémový  vstup  do  mateřské  školy.  Děti  se  zde  učí  sociálním  vztahům 
s vrstevníky i s jinou dospělou autoritou, než-li s rodičem, v úzkém kolektivu. Jako metody 
práce jsou zde používány cvičení, tanec, kolektivní hry, hudba, výtvarné techniky apod. 
Z důvodu velkého zájmu o tento kroužek byl i v roce 2011 poskytován každý všední den 
dopoledne a účastní se jej různé skupinky dětí, více méně rozdělené podle věku. Doba 
trvání jedné lekce byla prodloužena na 4 hodiny.

Hrajeme si s angličtinou pro děti od 3 let
je  vzdělávacím  a  tvořivým  kurzem  pro  děti,  na  kterém  se  děti  učí  hravou 

a nenásilnou formou za pomoci tvoření a písniček získat základní slovní zásobu v cizím 
jazyce.

Anglická odpolední školka pro děti od 3 let
  nabízí  dětem  možnost  naučit  se  cizímu  jazyku  formou  her  a  řízených  aktivit  

s rodilou mluvčí, jež má zkušenosti s výukou u předškolních dětí. Výuka probíhá 1x týdně 
v délce 3 hodin.

Klubíčko – klub pro předškoláky
  kroužek, který pomáhá dětem s přípravou úspěšného vstupu do 1. třídy základní 

školy. Zkušená lektorka z pedagogicko - psychologické poradny pomáhá dětem seznámit 
se s grafomotorikou, správným držením tužky, úchopu, soustředěnou prací atd.

Taekwon-do
  sportovní kroužek využívající  metod bojového sportu určený pro děti  již od 4 let 

věku. Jedná se o přípravku, kde se děti učí základním sportovním dovednostem.

Taneční školička
je pohybovým kurzem pro děti od 3 a od 4 let věku, kde se děti hravou formou 

seznamují s rytmem a základními tanečními kroky. 

Tvořeníčko
je výtvarný kroužek zaměřený na tvoření pro děti od 3 let a jejich náplní je práce 

s papírem, látkou, barvami, lepidlem, pěnovou gumou, přírodními materiály atd. Děti mají 
možnost  vyzkoušet  si  za  účasti  rodičů  řadu  technik,  které  podporují  jejich  zručnost 
a jemnou motoriku. 

 Deskohrátky aneb děti, pojďme si hrát
dávají  možnost  rodičům  a  dětem  zahrát  si  a  vyzkoušet  stolní  deskové  hry 

nejrůznějšího typu.  Lektor dokáže poradit,  jak si  správně hru vybrat  dle věku či  zájmu 
dítěte, nebo jaké jsou možné varianty pravidel u jednotlivých her.



  Program pro rodiče:

Cvičení pro těhotné a ženy po porodu.

Chi-tonning -- cvičení s prvky pilates, jógy a relaxačního cvičení.

Chi-tonning s hlídáním dětí.

Pilates s hlídáním dětí.

Pilates s prvky zumby.

Cvičení na míčích s hlídáním dětí.

Cvičení pro těhotné.

Jóga neboli relaxační cvičení.

Zu-Box s hlídáním.

Háčkování čepiček.

Výroba velikonoční dekorace.

Výroba ozdob na stromeček a přáníčka.

Besedy, přednášky:
V září jdeme do školy.
Odměny a tresty ve výchově.
První pomoc u dětí.
Pro a proti očkování děti, solární a kosmetické přípravky pro děti.
Markéta Pilátová představuje Jižní Ameriku, výroba origami.
Jak se starat o pokožku na obličeji a na rukou.
Jak být krásná – péče o pleť, hra s barvami.
Zdravý úsměv – jak se správně starat o dětský chrup.
Nadváha, obezita a hubnutí vs. Bulimie a anorexie.
Výživa a alergie u dětí. 
Příkrmy.
Mléčná výživa x kravské mléko.
Lepek a tekuté kaše.
Mléčná výživa a mlíčko s kaší.
Pitný režim u kojenců a dětí.
Co je dobré vědět o kojenecké mléčné výživě.
Vitamíny a minerální látky ve výživě.
Lepek a tekuté kaše.
Psychomotorický vývoj u dětí.
Nošení dětí.
Zelená domácnost.



JEDNORÁZOVÉ KULTURNÍ AKCE

Čarorejdění pro nejmenší je  pálení  čarodějnic za bílého dne.  Jedná se o první  jarní 
venkovní akci organizace, kterou zahání rodiče s dětmi zimu a vítají jaro. Tak jako ostatní 
jednorázové akce mateřského centra má i  tato za hlavní  cíl  spojit  rodinu, nabídnout  jí  
program pro trávení volného času aktivně a společně. Program byl tvořen představením 
dětských kroužků mateřského centra Parníček, soutěžemi, cvičením a občerstvením. 

Pohádková cesta s Parníčkem je tradiční červnovou rodinnou akcí v Lysé nad Labem. 
Rodiče  spolu  s dětmi  prochází  trasou  vedenou  skrz  zámecký  park,  kde  se  setkávají 
s různými úkoly a pohádkovými postavami. V závěru na ně čekaly odměny, občerstvení 
a divadelní představení. 

Barvičkový den slouží jednak propagaci mateřského centra a jejích aktivit  a jednak je 
zpříjemněním  prvního  školního  dne.  Organizace  skrze  něj  nabízí  program  pro  rodiny 
a jejich děti, kde náplní je informování a malování na chodník. Aktivní děti byly oceněny 
malou odměnou. Součástí byla také kampaň Město pro děti – můžete se vyjádřit, jak se 
chová město k rodičům a dětem, co by se dalo zlepšit. 

Bramboriáda je tradičně poslední venkovní akcí, zakončuje sezónu a je proto inspirována 
podzimem, bramborami a opékáním buřtů.  Program se skládal  ze soutěží,  společného 
cvičení, rozdávání odměn, bramboračky a dalšího občerstvení. 

Mikuláš  s andělem  a  čertem  přišel  rozdat  nadílku  dětem  v rámci  akce Mikulášská 
pro nejmenší do  tělocvičny  Sokola.  Kromě  rozdávání  nadílky,  shlédli  rodiče  s dětmi 
představení  taneční  školičky,  děvčat  a  kluků  navštěvujících  Taekwon-do  a  divadelní 
představení. Také měli možnost si zasoutěžit. V roce 2011 byl po celou dobu Mikulášské 
přítomen i čert.

 Bazary
Mateřské centrum Parníček pořádá během kalendářního roku několik bazarů. Rodiče tak i 
v roce 2011 získali možnost prodat nebo koupit oblečení a potřeby pro děti „z druhé ruky“:

Bazar  dětského  oblečení.  Bazar  dospělého  oblečení.  Bazar  hraček,  knih  a 
drobných domácích potřeb. Dobročinný bazar dětského oblečení  – kdy výtěžek 
z prodeje byl použit na provoz Mateřského centra Parníček. 

 Ostatní akce
Kromě vlastních akcí se Mateřské centrum Parníček účastní také tradičního  Lysského 
Montmartru,  kde  nabízí  zábavný  program  pro  děti,  a  Adventních  trhů,  kde  pořádá 
Ježíškovskou poštu. 



ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

Občanské sdružení Pro dětský úsměv je nezisková organizace. 
Činnost  sdružení  je  v  zásadě nevýdělečná  s  tím,  že  zdroje  příjmů jsou  využity 

k rozvoji mateřského centra a k finančně vyrovnanému hospodaření občanského sdružení. 
Dále  jsou  prostředky  použity  k  úhradě  veškerých  nákladů  spojených  s  provozem 
mateřského  centra,  tj.  zejména  náklady  na  energie,  nájem,  opravy  a  údržbu,  popř. 
na úhradu nákladů na zaměstnance a na vnitřní zařízení.
Zdroji příjmů jsou zejména:

− příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací,
− dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
− členské příspěvky, 
− výnosy majetku sdružení,
− příjmy z činnosti získané při naplňování cílů sdružení.

Sdružení hospodaří  v pronajatém prostoru, který je využíván zejména k zajištění 
poslání a realizaci cílů sdružení. 

Občanské  sdružení  Pro  dětský  úsměv  hospodaří  na  vlastní  bankovní  účet 
u Poštovní spořitelny. Sdružení vede samostatné podvojné účetnictví. Vede dvě oddělené 
pokladny a dle potřeby další  samostatnou pokladnu pro jednotlivé akce, které je třeba 
sledovat zvlášť. Účtování zásob je vedeno způsobem B evidence zásob.

Účetní jednotka nevlastní žádný odepisovaný dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý 
nehmotný majetek. V případě pořízení majetku rozhoduje o jeho konkrétním použití rada. 
Drobný  dlouhodobý  majetek  je  evidován  v  operativní  evidenci  a  je  účtován  přímo 
do nákladů. O drobném dlouhodobém majetku jinak není rozvahově účtováno. 

Ve roce 2011 mělo občanské sdružení:
− v období  leden  až  únor  2011  jednu  zaměstnankyni  na  plný  úvazek  s pracovní 

smlouvou na dobu určitou,
− v období  duben až srpen 2011 jednu zaměstnankyni  na plný úvazek s pracovní 

smlouvou na dobu určitou, 
− v období  září  až  prosinec  2011  dvě  zaměstnankyně  na  plné  úvazky  s pracovní 

smlouvou  na  dobu  určitou  (do  29.02.2012).  Tyto  mzdy  i  odvody  byly  částečně 
hrazeny  Úřadem  práce  Nymburk  jako  veřejně  prospěšné  práce  (pro  ženy 
po rodičovské dovolené dlouhodobě vedené v evidenci Úřadu práce). 

− Zároveň běžel  od  01.09.2010 od Úřadu práce Příbram příspěvek  na „dotované 
místo“ pro další zaměstnankyni na plný úvazek s dobu určitou do 30.06.2011. 

− V období  01.03.2011-31.12.2011  byl  jeden  poloviční  úvazek  hrazen  z dotace 
MPSV.

− V období  15.06.2011-31.12.2011  byl  hrazen  jeden  plný  úvazek  z dotace 
Středočeského kraje.

Občanské  sdružení  nemělo  k 31.12.2011  žádné  splatné  závazky  pojistného 
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a žádné splatné 
závazky veřejného zdravotního pojištění.



  Výsledek hospodaření v roce 2011

V roce 2011 získalo občanské sdružení dary v celkové výši: 32 616 Kč. 
Z toho finanční  dary byly  v hodnotě 16 000 Kč,  které byly  použity  úhradu nájemného. 
Materiální  dary (hračky,  kancelářské potřeby,  lednice,…) byly  ve  výši  8  800 Kč.  Dary 
ve formě služeb (např. vedení domény,  údržba webových stránek, inzertní služby)  byly 
v hodnotě 7 816 Kč.

Bez těchto darů by se nám nikdy nepodařilo provozovat naše Mateřské centrum 
Parníček, proto jsme všem dárcům moc vděční a mnohokrát děkujeme.

V roce 2011  se  nám podařilo  získat  dotaci  od  města  Lysá  nad  Labem ve  výši  
64 800 Kč, která byla použita na provedení oprav a údržby, výmalby, rekonstrukci prostor  
a nákup vybavení. 

Z Fondu  kultury  města  Lysá  nad  Labem  získalo  občanské  sdružení  příspěvek 
7 000 Kč na pořádání akcí Čarodějnění, Pohádková cesta a Mikulášskou besídka. 

Dále jsme obdrželi dotaci od Středočeského kraje ve výši 250 000 Kč, která byla 
použita na úhradu pracovního úvazku, na úhradu dohod o provedení práce pro lektory 
kroužků, částečně na nájem a služby.

A dotace MPSV ve výši 86 346 Kč byla použita na projekt Herna, na úhradu dohod 
o provedení práce za 12 přednášek pro dospělé, dvě venkovní akce, poloviční pracovní 
úvazek a částečně na úhradu spotřeby energií. 

Na členských příspěvcích od členek bylo vybráno celkem 5 500 Kč. Peníze byly po
užity na nájemného a na úhradu členského příspěvku v Síti MC.

Celkové režijní náklady činily 174 080,97 Kč (po vyloučení nákladů uhrazených z fi
nančních darů, dotací a členských příspěvků). Tyto náklady by měly být poměrem příjmů 
rozděleny mezi  hlavní  (100%) a hospodářskou činnost  (0,00%),  v roce 2011 jsou tedy 
všechny náklady přiřazeny k hlavní činnosti.

  



REŽIJNÍ NÁKLADY
Druh činnosti Výnosy Náklady

spotřebované nákupy 0 0

spotřeba materiálu-ostatní 0 0

sp.mater.-běžný provoz MC 0 34931

z toho uhrazeno z dotace FK 0 -5936

sp.mater.-vybavení MC 0 74180

z toho uhrazeno z darů 0 -8800

sp.mater.-kancel.pořeby 0 3000

 z toho uhrazeno z dotace MPSV 0 -3000

sp.mater.-hyg.a čist.potřeby 0 3664

sp.mater.-výtvarné potřeby 0 5025

spotř.energie-ostatní 0 0

spotř.energie-vodné,stočné 0 9426 Dohadná 
 z toho uhrazeno z dotace MPSV 0 -4494 položka
 z toho uhrazeno z dotace Stř.kr. 0 -4000

spotř.energie-vytápění 0 34980,97 Dohadná
z toho uhrazeno z dotace MPSV 0 -14587 položka
 z toho uhrazeno z dotace Stř.kr. 0 -16000

spotř.energie-elektřina 0 18051 Dohadná
z toho uhrazeno z dotace MPSV 0 -7050 položka
z toho uhrazeno z dotace Stř.kraje 0 -6000

spotř.mater.-opravy a udrž.v MC 0 36128

z toho uhrazeno z dotace Města 0 -21690

ostatní služby 0 105908

 z toho uhrazeno z dotace Stř.kr.  -53918

 z toho uhrazeno z dotace FK  -1064

z toho uhrazeno z dotace Města 0 -43110
z toho darované služby 0 -7816

opravy a udržování-ostatní 0 4336

ostatní služby - ostatní-software 0 7428

ostatní služby – nájem 0 52068

z toho uhrazeno z dotace MPSV 0 -2012

z toho uhrazeno fin.darů 0 -16000

z toho uhrazeno z čl.přísp. 0 -4500

z toho uhrazeno z dotace Stř.kraje 0 -20000

ostatní služby - telef.poplatky 0 1200

z toho uhrazeno z dotace MPSV  -1154

ostatní služby – poštovné 0 1768

jiné ost.nákl.-pojištění 0 3772

ověřování,výpisy,odpady 0 1952
mzdy včetně odvodů za zaměstnavatele 0 437079
z toho uhrazeno z dotace Stř.kraje  -150082
 z toho uhrazeno z dotace MPSV 0 -66959
 z toho uhrazeno z dotace ÚP 0 -202644
režijní náklady 174080,97



Na základě stanov jsou evidovány samostatně všechny hlavní činnosti. Dle jednotlivých 
činností byly výnosy a náklady (po započítání podílu z režijních nákladů) následující:

 Jednotlivé hlavní činnosti po rozdělení režijních ná
kladů (174 081 Kč) dle % příjmů 

 + zisk / - 
ztráta 

 Druh 
činnosti  výnosy  náklady  Rozdíl

 herna-člen 
  

-                             -                -      

 akce-děti 450666                405 590,19     45 075,81 

 akce-
dospělí 

                           
29 710,00                    21 450,76      8 259,24 

 akce-
těhotné 

  
1 100,00                      1 578,46 -       478,46 

 Bazar 
  

5 500,00                      4 047,28      1 452,72 

 Občer
stvení 

  
1 288,00                      1 271,34           16,66 

 herna s 
programem 

                           
16 690,00                    17 338,21 -       648,21 

 herna 
nečlen 

  
1 020,00                         456,93         563,07 

505974 451733,17
V roce 2011 neprovozovalo občanské sdružení žádnou hospodářskou činnost.

Výsledek hospodaření

OS podalo daňové přiznání v řádném termínu a v souladu se zákonem o dani z příjmů 
v platném znění. 

Zisk z účetního období  2010 ve výši 18 482,45 byl  převeden na účet Nerozdělený 
zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Účetní hospodářský výsledek za celou jednotku (jako rozdíl mezi všemi náklady a vý
nosy) činil za účetní období 2011 zisk 24 095,22 Kč. O použití tohoto hospodářského vý
sledku v následujícím účetním období rozhodne Rada OS. ¨

Vzhledem  k ustanovením  zákona  o  daních  z příjmů,  platných  pro  neziskové 
organizace musely být v účetním období sledovány odděleně příjmy (a s nimi související 
výdaje),  které  nejsou  předmětem  daně  a  které  jsou  předmětem  daně   a  nebo  které 
předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Zároveň je požadováno oddělené 
účtování o hlavní činnosti a hospodářské činnosti. 



 
REKAPITULACE NÁKLADŮ A 
VÝNOSŮ  

VÝNOSY VÝNOSY NÁKLADY ROZDÍL
NEDAŇOVÉ 643413,39 673559 -30145,61 dle par.18, odst.2a), ZDP a odst.4b),c)
OSVOBOZENÉ 5500 5500 0 dle par.19, ZDP
NEDAŇOVÉ 17790 18917 -1126,6711 dle par.18,odst.4a)
mezisoučet-
NEDAŇOVÉ 666703,39

697975,671
1 -31272,281

DAŇOVÉ 
(hl.činnost) 488184 432816 55368
DAŇOVÉ 
(hosp.činnost) 0 0 0 dle par.18, odst.3, ZDP
mezisoučet-
DAŇOVÉ 488184

432816,498
9 55367,5011

celkem 
výsledovka 1154887,39 1130792,17 24095,22

po započtení 
daň.povin. 24095,22

Pro daňové účely (po odečtení  všech nákladů a výnosů,  které nejsou uznatelné 
z daňového hlediska) je hospodářským výsledkem zisk ve výši 55 368 Kč. 

Občanské sdružení jako poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání 
(§18 odst. 3 zákona), uplatnilo možnost snížit základ daně dle § 20 odst. 7 zákona o dani z  
příjmů (o 55 368 Kč, resp. Kč 55 000 Kč). Díky tomu občanské sdružení nevykázalo v roce 
2011 povinnost odvést daň z příjmů. Ušetřené prostředky ve výši daně z příjmů (10 450 
Kč) budou nejdéle ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích použity ke 
krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně.  
Daňová úspora z roku 2010 ve výši 3 610 Kč byla použita na úhradu nákladů souvisejících 
s hlavními  činnostmi,  z  nichž  získané  příjmy  nejsou  předmětem  daně.  Konkrétně  se 
jednalo o hlavní činnost – „Akce pro těhotné“, a hlavní činnost „Herna s programem“ (1 200 
kč na úhradu nákladů na lektora cvičení pro těhotné a 2 410 Kč na úhradu nákladů na kurz 
přednášek).  Obě tyto  činnosti  měly náklady vyšší  než výnosy,  nebyly  tedy předmětem 
daně.

Informace o daňových úsporách
Rok  vzniku 
úspory

Výše úspory Použití  úspory 
v roce / Částka

Zbývá  k  použití 
částka

2010 3 610 2011/3 610 0
2011 10 450 10 450



NÁVŠTĚVNOST

Mateřské centrum Parníček navštěvuje  průměrně 400 dětí a 200 dospělých měsíčně. 
Přičemž zaznamenávány jsou jednotlivé návštěvy. 

měsíc děti dospělí celkem
1 357 170 527
2 368 159 527
3 526 246 772
4 683 289 972
5 643 278 921
6 474 184 658
7 160 47 207
8 165 51 216
9 374 134 508
10 446 166 612
11 494 168 662
12 361 89 450

celkem 5051 1981 7032

K této  průměrné  návštěvnosti  Mateřského  centra  Parníček,  tj.  pravidelného 
programu  –  kurzů,  kroužků,  herny  atd.  je  třeba  přičíst  účast  cca  800  osob 
na jednorázových víkendových akcích za kalendářní rok.

Tato statistika návštěvnosti  také  nezahrnuje návštěvnost  při  prodeji  dětského oblečení 
a potřeb  na  bazarech,  doprovody  rodičů  dětí  na  pravidelný  program  ani  poskytování  
poradenství a informační servis centra. 

PROPAGACE

Zájemci a návštěvníci Mateřského centra jsou o aktivitách organizace informováni 
v průběhu roku:

prostřednictvím webových stránek www.mcparnicek.cz
zasíláním informačního e-mailu každý měsíc členům a zájemcům občanského 

sdružení Pro dětský úsměv
inzercí v městském měsíčníku Listy vydávaných Městem Lysá nad Labem
na nástěnkách v MC, dále v „Semické“ zelenině vedle pošty v Poděbradově ulici, na 
sídlišti  v samoobsluze  Jednota  Coop,  na  Městském  úřadě  v přízemí  budovy
bezprostředně  výtahu  a  v první  části  roku  2009  také  v pekařství  U  Labužníka
na Husově náměstí vedle Kina – na těchto místech byl vyvěšen program na aktuální
měsíc a plakáty upozorňující na jednotlivé programy pořádané MC
informačními letáky, které jsou k dispozici v MC, dále ve Šporkově lékárně, v lékárně 
U Výstaviště, u dětských lékařů, u MUDr. Landové, v mateřských školách Pampeliška, 
Čtyřlístek a Dráček a na dalších místech v Lysé n.L.

http://www.mcparnicek.cz/


PODĚKOVÁNÍ

• všem maminkám a tatínkům, kteří nám pomáhají při našich akcích i s každodenním 
provozem našeho MC

• všem, kteří s námi spolupracují při realizaci programu pro děti i dospělé
• všem, kteří nám dovolí, abychom si v jejich prostorech a výlohách mohli umístit 

letáky a naše propagační materiály
• paní Olze Bláhové – textilní zboží a galanterie
• společnosti Botanicus, spol. s r.o.
• cukrárně a kavárně Campiello
• společnosti Čtvrtá Sluníčková s.r.o. a týmu Zåhrada
• paní Markétě Fajmonové z Lysé nad Labem
• Krajskému úřadu pro Středočeský kraj
• panu Vítovi Krawciwovi – nábytek JAMALL
• paní Monice Krejčí – vydavatelství a nakladatelství M-inzert
• restauraci U Bílé labutě
• www.Litol.cz a panu Pavloviči
• společnosti Lowlands International s.r.o
• Městu Lysá nad Labem
• panu Pavlu Pavlíčkovi z Lysé nad Labem
• společnosti PONEC s.r.o.
• panu Rubešovi, soukromému zemědělci
• společnosti STAVAŘI s.r.o.
• paní Šmrhové a paní Turoňové
• tělocvičné jednotě Sokol Lysá nad Labem 
• Úřadu práce v Nymburku
• Úřadu práce v Příbrami
• paní Janě Valáškové z obchůdku Pinocchio – dřevěné hračky
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