
Klub K2, o.p.s.

Výroční zpráva 
2017



Obsah

Úvod .............................................................................. 3

Naše projekty v roce 2017 ............................................... 6

Rodinné centrum K2 ...................................................... 15

Školka K2  .................................................................... 21

Poradenství K2 .............................................................. 23

Vzdělávací institut K2 ................................................... 25

Hlídání dětí  .................................................................. 27

Organizační struktura .................................................... 29

Finanční zpráva za rok 2017 .......................................... 31



3

Rok 2017 – rok kvality 

Kvalita péče o děti je pro nás důležitá. Čtyři z nás za podpory všech 
ostatních v červnu ukončily studium předškolní pedagogiky závěrečnými 
zkouškami. A co víc – nadchly čtyři další, které v září nastoupily ke studiu. 

Kvalita je pro nás důležitá a už se to o nás ví. MPSV v loňském roce 
sestavilo skupinu odbornic z praxe, jež vytvářely metodiku pro vzni-
kající mikrojesle. Do této skupiny jsem několik měsíců přinášela naše 
7leté zkušenosti z péče o děti a náš pohled na kvalifikační zkoušku pro 
chůvy. 

Kvalita prostředí je také důležitá. Kolegyně Lucie z rodinného cen-
tra nás přesvědčila, že je možné z tohoto malého prostoru vykouzlit 
moderní přívětivé místo pro rodiny s dětmi, kde budeme schopni reali-
zovat dvě aktivity najednou, které se nebudou rušit. Povedlo se jí na-
jít donora, šikovné řemeslníky a několik měsíců vydržet. Výsledkem je 
inspirativní místo, kam rodiny s dětmi rády přicházejí.

Kvalitní komunikace je nezbytná. Kolegyně Ivona přes půl roku 
vedla diskuse mezi těmi, kteří nám navrhli nový web, a webařkou, 
a hlavně ustála naše diskuse, co na stránkách chceme mít my a co je 
důležité pro naše klienty. Navíc se nám povedlo pro nový web připra-
vit moderní vizuál vycházející z proměny našeho loga.

Rok 2017 mi přinesl naději, že máme nápady i sílu je realizovat. 

Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2 
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Naše historie
K lu b  K 2 v   d at e c h
2016 registrace dětských skupin Školky K2
 poskytování pedagogických služeb pro Akademická předškolní 

centra Akademie věd ČR
2014 vytvoření Standardů kvality péče v dětských skupinách
2013  otevření nové Školky K2 v Olešské ulici
2012  otevření první části naučné stezky Zahrada ve městě
2011  spoluzakladatel Unie center pro rodinu a komunitu
2010  získání akreditace ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách – 

péče o děti 0–6 let v denním režimu
2010  otevření Školky K2 s lesním programem
2009  přestěhování klubu rodičů a dětí do Ostružinové 9, Praha 10
2005  otevření klubu rodičů a dětí v MŠ Hřibská, Praha 10
2005  založení obecně prospěšné společnosti Klub K2

N a š e   p ř e d c h o z í  p r o j e K t y
Komunitní akce pro rodiny s  dětmi v  praze 10 • podpořeno MHMP, 
2016
Komunitní práce s rodinou • podpořeno MPSV a MČ Praha 10, 2016
zpět do práce s podporou Klubu K2 • podpořeno v rámci Operačního 
programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním 
fondem, 2015
profesionalizace Klubu K2 • podpořeno v rámci Operačního programu 
Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 
2013–2014
znovu do práce s podporou Klubu K2 • podpořeno v rámci Operační-
ho programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociál-
ním fondem, 2013–2014
alternativní formy péče o děti do 3 let • podpořeno v rámci Operační-
ho programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociál-
ním fondem, 2010–2012
zahrada ve městě • výhra v soutěži Zásobník projektů – město na míru 
MČ Praha 10, 2012–2015, 2016
Komunitní práce s rodinou • podpořeno MPSV a MČ Praha 10, 2012–2015
Kam s dětmi v praze 10 – zpravodaj Klubko • podpořeno MČ Praha 10, 
2010 a 2011
já a moje rodina • podpořeno MPSV, 2008, 2009
Klub a kavárna pro rodiče s dětmi
 • podpořeno MPSV 2007–2011 
 • podpořeno MHMP 2008, 2009 a MČ Praha 10, 2007–2010
vzdělávací a poradenské centrum pro rodiče na mateřské a rodičov-
ské dovolené • podpořeno Evropským sociálním fondem, 2006–2008
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Naše vize 
Spokojení rodiče = šťastné děti

Poslání
Přispíváme k naplnění potřeb rodin s malými dětmi a usilujeme o celko-
vé zlepšení postavení rodičů ve společnosti. 

Hodnoty, na kterých stavíme, jsou:
rodINa
Rodina nás baví. Je pro nás na prvním místě. Inspirujeme rodiče, jak 
společně trávit čas a vše zvládat s lehkostí.

př ÁtelSt ví
Naše klienty, zaměstnankyně i dobrovolnice pojí společná přátelství. 
V Klubu K2 naši klienti i my sdílíme radosti i starosti a sbíráme sílu 
a energii. 

KreatIvIta
Klub K2 je prostorem pro kreativitu. Vítáme nápady, nová řešení 
a schopnost improvizace. Na našich akcích se nenudí děti ani rodiče.
 

Naše vize a poslání
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Rok 2017
Naše projekty v roce 2017

Komunitní práce s rodinou (podpořeno MPSV, MČ Praha 10 a MHMP)
V tomto projektu naplňujeme priority MČ Praha 10 v oblasti sociálních 
a návazných služeb a vycházíme z nového pojetí Preventivních aktivit 
na podporu práce s rodinou tak, jak je prosazuje MPSV. Řešíme preven-
ci sociálně patologických jevů v rodině a krizovou intervenci v rodinách 
malých dětí. Prostřednictvím různých typů aktivit provádíme prevenci 
sociálně patologických jevů v rodinách a diagnostiku problémů, navr-
hujeme společně s klienty řešení a doprovázíme je problémovou situací. 
Projekt se zaměřuje i na klienty v nepříznivé situaci. Celkem jsme pod-
pořili 434 rodin.
Komunitní akce pro rodiny s dětmi v Praze 10 (podpořeno MHMP)
Díky tomuto projektu jsme realizovali čtyři velké komunitní akce pro 
rodiny v Praze 10 – Zahradní slavnost, slavnostní otevření naučné stez-
ky Zahrada ve městě, Den pro rodinu, Adventní odpoledne. Mimo jiné 
jsme na nich představili svou činnost a cíleně oslovovali rodiny s dět-
mi. Celkem jsme podpořili 242 klientů.
Zahrada ve městě (podpořeno MČ Praha 10) 
V roce 2017 jsme už po šesté zvítězili v projektu MČ Praha 10 „Zásob-
ník projektů – město na míru“ a rozšířili jsme naši naučnou stezku Za-
hrada ve městě, která nabízí tematickou procházku po Zahradním Měs-
tě, o dřevěný objekt pro děti s lavičkou k odpočinku a novou interaktiv-
ní mapu pro zpříjemnění procházky po Zahradním Městě. 
Transformace Školky K2 na Školku K2 – Dětská skupina modrá 
(1. 1. 2016 – 30. 6. 2018)  
reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000760
(podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost financované-
ho z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky)
Transformace Školky K2 na Školka K2 – Dětská skupina zelená 
(1. 7. 2016 – 31. 12. 2018)
reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000762
(podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost financované-
ho z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky)
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Projekty jsou zaměřeny na transformaci Školky K2 na Školku K2 – DS 
modrá a Školku K2 – DS zelená tak, aby odpovídaly zákonu o dětské 
skupině a zároveň poskytly kvalitní služby pro rodiny a podpořily rodi-
če vracející se na trh práce.
Profesionalizujeme Klub K2 (1. 10. 2016 – 30. 9. 2018)
reg. č.: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001761
(podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost financované-
ho z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky)
Projekt podporuje rozvoj organizace Klub K2. Díky tomu zkvalitňuje-
me své služby a budeme schopni na základě diverzifikovaných zdrojů fi-
nancování pokračovat v rozvoji své činnosti podporující rodiny s dětmi. 
Rozvoj rodičovského centra – Rodinného centra Klubu K2 2017 (pod-
pořeno MČ Praha 10)
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky aktivit centra v souladu 
s potřebami místní komunity a v souladu se Střednědobým plánem roz-
voje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské 
části Praha 10 na období 2017–2020. 

R
o

k 
20

17
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Co se nám povedlo v roce 2017
Zrekonstruovali jsme prostory rodinného centra. 
Díky podpoře Nadačního fondu Avast máme v cen-
tru vybudovanou pohyblivou stěnu umožňující 
funkční oddělení dvou místností. O prázdni-
nách jsme opravili parapety nad topením, 
vymalovali, potáhli nové koberce a umís-
tili novou funkční stěnu 
na gymnastické míče. 

Rozšířili jsme naučnou stezku Zahrada ve městě. V Podléškové uli-
ci je umístěn nový interaktivní prvek pro děti „Bludiště ke královně“ 
a vedle „Mravenčí posezení“, dřevěná lavička ve tvaru mravence. Ke 
zpříjemnění procházky po Zahradním Městě jsme pro rodiny s dětmi 
také připravili ilustrovanou mapu „Procházka po Zahradním Městě pro 
celou rodinu“, ve které jsou zakresleny všechny prvky naučné stezky 
Zahrada ve městě. Mapa je plná her pro celou rodinu a úkolů pro děti. 

53 skřítků 
po splnění úkolů z mapy 

220 účastníků akce 
Zahrada ve městě  

100 map  

2 oddělené 
místnosti využitelné 

pro odlišné programy 
v obou místnostech 

centra
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O letních prázdninách 2017 se nám 
povedlo nabídnout nepřetržitý 
letní provoz Školky K2. V tema-
tických týdnech jsme 
byli umělci, ces-
tovateli, kos-
monauty, in-
diány… 

Sedmkrát jsme zajistili hlídání a program pro děti a tvořivé dílny 
pro dospělé při akcích ve firmách a pro veřejnost.

R
o

k 
20

17

14
usměvavých 

chův

60 dětí 
ve věku 3–6 let 

na prázdninovém 
dobrodružství v Letní 

Školce K2

8 týdnů letního 
programu 

151 pohlídaných 
spokojených dětí

44 dospělých 
zapojených do aktivit 
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Ve dvou Akademických předškolních cent-
rech (APC) jsme pečovali o děti zaměstnan-
ců Akademie věd ČR. Podařilo se nám na-
vázat výbornou spo-
lupráci s projek-
tovou manažer-
kou APC a spo-
lečně tak vy-
tvářet bezpeč-
né a podporu-
jící prostředí 
pro děti, rodiče 
a pečovatelky.

Bylo proškoleno a osvědčení o odborné 
kvalifikaci Chůva pro děti do zaháje-

ní povinné školní docházky zís-
kalo v roce 2017 celkem 21 

osob.

Oblékli jsme Klub K2 do nového kabátu. 
Klub K2 má novou vizuální identitu. Zjedno-
dušili jsme komunikaci i strukturu našich slu-
žeb, nové logo spojuje nový 
web i propagační materiály. 

1 nový web 
www.klubk2.cz

1 nové logo 

4  korporátní 
barvy

18 proškolených 
žen

3 proškolení 
muži  

44 dětí v APC 
během školního  

roku

35 dětí v APC 
o letních  

prázdninách
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Jak jsme prožili rok 2017

leden 
 y Začali jsme dodávat pedagogické služby do Akademických předškolních  

center. 
 y Uskutečnil se přípravný seminář pro zkoušky NSK Chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky. 
 y Uspořádali jsme s Lesy Praha pro děti ze školky Povídání se zvířátky.
 y Proběhl projektový den Cestujeme na severní pól v APC Lvíček.
 y Proběhly kvalifikační zkoušky NSK Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky.
 y Připravili jsme Doktorský den pro děti z APC Mazánek.
 y Připravili jsme program pro děti z APC Lvíček v Městské knihovně. 
 y Setkali jsme se s Policií České republiky ve Školce K2 s povídáním o práci 

policisty. 
 y Navštívili jsme s dětmi z APC Lvíček Divadlo Minaret a s dětmi z Mazánku  

Divadlo Jiskra.
 y Uspořádali jsme výtvarnou dílnu s rodiči dětí v obou APC.

Únor 
 y Proběhla canisterapie ve Školce K2.
 y Uskutečnil se Pohár vědy v APC.
 y Připravili jsme projektový den Poznáváme ptáky v APC Lvíček a Ledové 

čarování v APC Mazánek. 
 y Pohlídali jsme dvakrát děti zaměstnanců České spořitelny při akci Setkání 

s Čápem.
 y Připravili jsme pro děti v APC Zimní olympiádu.
 y Proběhla přednáška pro rodiče na téma Emoce předškolního dítěte v APC.
 y Oslavili jsme masopust ve školce, v rodinném centru, dětském klubu i APC.

březen
 y Přijelo k nám do školky mobilní planetárium.
 y Navštívil nás zdravotnický záchranář Marek s programem pro děti ze Školky K2. 
 y Připravili jsme Barevný týden pro děti z APC.
 y Proběhl jarní úklid zahrady se zapojením rodičů dětí ze Školky K2.
 y Uskutečnila se výtvarná dílna pro rodiče a děti v APC Lvíček a Jarní dílna pro 

rodiče.
 y Připravili jsme kreativní program a hlídali děti v KD Barikádníků při akci MČ 

Praha 10 Fórum Zdravé Prahy 10.
 y Vydali jsme se do Divadla Karla Hackera na pohádku O třech námořnících 

s dětmi z APC.
 y Uspořádali jsme projektové dny Malý zahradník a Moje nejoblíbenější knížka 

v APC.
 y Plnili jsme třetí úkol v rámci Poháru vědy v APC.

duben
 y Proběhla přednáška pro rodiče dětí z APC na téma Hranice u dětí.
 y Uspořádali jsme přípravný seminář pro zkoušky NSK Chůva pro děti 

do zahájení povinné školní docházky. 
 y Probíhaly konzultace s rodiči v APC.

R
o

k 
20

17
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 y Hledali jsme vajíčka a oslavovali Zelený čtvrtek v rámci projektového dne 
APC věnovaného velikonočním zvykům.

 y Uskutečnily se kvalifikační zkoušky NSK Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky.

 y Připravili jsme program Rákosníčkův rybník ve spolupráci s ekocentrem 
Viana pro děti ve Školce K2.

 y Přijela nemocnice pro medvídky za dětmi do Školky K2.
 y Plnili jsme 4. úkol v rámci Poháru vědy v APC.
 y Uskutečnila se jarní dílna pro rodiče s dětmi v rodinném centru i ve Školce K2.
 y Navštívili jsme Divadlo Minaret, představení Tři veselá prasátka, s dětmi 

z APC Lvíček a Divadlo Gong, představení O pejskovi a kočičce, s dětmi z APC 
Mazánek.

 y Uspořádali jsme kuličkiádu na Střeleckém ostrově pro děti z APC.
 y Proběhl přípravný seminář pro zkoušky NSK Chůva.
 y Uspořádali jsme čarodějnice pro děti s rodiči ve Školce 

K2 i APC.

Květen
 y Oslavili jsme Den pro rodinu v Rodinném centru K2.
 y Navštívili jsme městskou knihovnu, pobočku Ládví, 

s dětmi z APC Mazánek. 
 y Přijela dentální hygienistka dětem do Školky K2 

povědět o zdravých zoubcích.
 y Připravili jsme tvoření ke Dni matek.
 y Vydali jsme se na Petřín do zrcadlového bludiště 

s dětmi z APC Lvíček.
 y Poznávali jsme stromy se skřítkem Eliášem.
 y Vydali jsme se na výlet do Toulcova dvora s dětmi ze Školky 

K2.
 y Proběhl projektový Lesní den v APC Mazánek.
 y Uspořádali jsme zahradní slavnost pro rodiče a děti z APC.
 y Přijela za námi na zahradu Školky K2 živá zvířata. 
 y Proběhl zážitkový seminář ZdrSem MAMA – první pomoc u malých dětí.
 y Pohlídali jsme děti zaměstnanců České spořitelny při akci Setkání s Čápem.
 y R. Dlouhá vystoupila na konferenci „Mikrojesle“, pořádané odborem rodinné 

politiky a politiky stárnutí MPSV, a vedla první blok věnovaný tématu adaptace 
dětí.

Červen
 y Školka K2, Rodinné centrum K2 i obě APC uspořádaly zahradní slavnosti pro 

rodiče s dětmi.
 y Vypravili jsme se na celodenní výlet na hrad v Červeném Újezdě s dětmi 

z APC.
 y Uspořádali jsme setkání pro rodiče ke školnímu roku 2017/2018 v APC.
 y Ve dvou termínech v červnu proběhly kvalifikační zkoušky NSK Chůva pro 

děti do zahájení povinné školní docházky. 
 y Přijelo za námi do Školky K2 Včelí království.
 y Navštívili jsme s dětmi z dětského klubu Zkusíme to bez maminek Domov 

seniorů Zvonková.
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Červenec – srpen
 y Otevřeno jsme měli celé léto – v Letní Školce K2 i APC jsme zajistili program 

i o prázdninách. 
 y Nabídli jsme dětem z dětského klubu Zkusíme to bez maminek příměstský 

tábor s indiánskou tematikou.
 y Proběhl týdenní prožitkový trénink sociálních dovedností pro rodiny 

s dospívajícím členem s vícečetným postižením v prostorách Rodinného 
centra K2.

září 
 y Uskutečnil se seminář na téma Vstup do školky. 
 y Nabídli jsme seminář pro rodiče Sourozenecká rivalita I.
 y Proběhly kvalifikační zkoušky NSK Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky.
 y Připravili jsme dílnu pro účastníky akce městské části Prahy 10 Poděkování 

dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti.
 y Uspořádali jsme seminář pro rodiče dětí z APC Jak na zvyšování psychické 

odolnosti dětí.
 y Proběhl projektový den sv. Václav v APC.
 y Zajistili jsme hlídání dětí a program pro celé rodiny na akci Setkání 

pěstounských rodin v Toulcově dvoře, pořádané  Magistrátem hlavního 
města Prahy

 y Proběhl  Týden s mojí oblíbenou knížkou v APC Lvíček.
 y R. Dlouhá a M. Veverová přednášely na konferenci MPSV na semináři 

k mikrojeslím v Praze a v Brně. 
 y Navštívili jsme Městskou knihovnu v Praze na Mariánském náměstí s dětmi 

z APC Lvíček.
 y Připravili jsme interaktivní mapu pro procházky Zahradním Městem a umístili 

v rámci naší naučné stezky Zahrada ve městě novou lavičku k odpočinku 
a interaktivní prvek pro děti ve tvaru mraveniště. 

říjen
 y Nabídli jsme volné pokračování semináře pro rodiče Sourozenecká rivalita II
 y Účastnili jsme se mezinárodního kulatého stolu Rodičovství jako výzva 

a příležitost v Poslanecké sněmovně.
 y Proběhl projektový den Ježci v APC.
 y Navštívili jsme Divadlo Karla Hackera a představení Květinový salon 

švadlenky Madlenky s dětmi z APC.
 y Proběhl seminář Zdravé svačinky nejen pro děti.
 y Pekli jsme brambory s dětmi na zahradě. 
 y Uspořádali jsme výtvarnou dílnu pro rodiče a dětí a dlabali společně dýně 

v APC.
 y Uspořádali jsme přednášku na téma Zaměstnání po skončení RD/MD 

a slaďování s rodinou.
 y Uskutečnil se seminář pro rodiče na téma První sedmiletí v životě člověka. 
 y Proběhla logopedická prevence ve třídách Školky K2.
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Rodinné centrum K2
Ostružinová 9, Praha 10

listopad 
 y Proběhl kurz pro rodiče První pomoc malých dětí.
 y Proběhl projektový den – Drakiáda v APC.
 y Uspořádali jsme setkání s Lesy Praha a děti se dozvěděly mnoho zajímavého 

v pořadu Když les usíná. 
 y Navštívili jsme  Divadlo  Minaret a představení Svět hraček.
 y Zajistili jsme hlídání dětí zaměstnanců České Spořitelny při jejich akci Setkání 

s Čápem. 
 y Rodiče se setkali s právničkou při přednášce a diskusi na téma Uzavíráme 

pracovní smlouvu.
 y Přijelo za námi do Školky K2 Divadlo Kukadlo s Mlynářskou pohádkou.
 y Nabídli jsme semináře Emoční sebeobrana pro rodiče dětí ve věku 3–12 let 

a Emoční seminář pro rodiče dětí ve věku 0–3 roky.
 y Uspořádali jsme konzultaci s fyzioterapeutkou na téma Rovná záda. 
 y Na svatého Martina přijel za dětmi na Zahradní Město opravdový bílý kůň.
 y V Rodinném centru K2 jsme uspořádali dílnu pro rodiče s dětmi, kde jsme 

vyráběli adventní věnce. 
 y Proběhly kvalifikační zkoušky NSK Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky.
 y Nabídli jsme volná pokračování semináře pro rodiče Sourozenecká rivalita III 

a Sourozenecká rivalita IV v Rodinném centru K2.
 y Nabídli jsme program a postarali se o děti při akci Setkání pěstounů Prahy 10.
 y Uspořádali jsme seminář pro rodiče Zdravý vývoj dětské nohy v Rodinném 

centru K2.
 y Proběhla logopedická prevence v  dětském klubu Zkusíme to bez maminek.

prosinec 
 y Přijelo k nám do Školky K2 Divadlo v kufru s pohádkou Gloria. 
 y Navštívil nás Mikuláš – v dětském klubu, v dětských skupinách Školky K2 

i v Akademických předškolních centrech. 
 y Proběhl seminář Děti a média v Rodinném centru K2.
 y Uspořádali jsme vánoční dílnu pro rodiče a děti v APC.
 y Navštívili jsme divadlo Karla Hackera, představení Zpátky do Betléma, 

s dětmi z APC.
 y Připravili jsme vánoční překvapení pro děti v APC.
 y Uspořádali jsme seminář Přijďte se seznámit s Montessori v Rodinném centru 

K2. 
 y Pekli jsme vánoční cukroví ve Školce K2 a perníčky v APC Lvíček.
 y Navštívili jsme s dětmi ze Školky K2 betlém.

A především jsme denně pečovali a starali se o 85 dětí v našich 
pravidelných aktivitách. 
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Mgr. Lucie Jindráková
manažerka 
Rodinného centra K2

1/ SLužby PRO RODIČE S DĚTMI 
Společné vnímání hudby a rytmu, cvi-
čení a tvoření významně posiluje 
vztah mezi rodičem a dítětem. Lek-
torky při našich pravidelných kur-
zech pro rodiče s dětmi nabízejí 
rodičům témata týkající se zdra-
vého všestranného vývoje dítěte.

Pravidelné kurzy 
„Hrátky s bubny“  
(kurz pro rodiče s dětmi 1,5–3) 
lektorka Marie Lenka Novotná 
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Rodinné centrum K2
Ostružinová 9, Praha 10
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„V Rodinném centru K2 nabízíme rodičům 
a dětem kvalitně strávený společný čas 
v klidném, důvěrném a podpůrném prostředí.“
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Počet účastníků 
1. pololetí: celkem 16 
2. pololetí: celkem 22 
Pro velký zájem byl ve 2. pololetí otevřen 
nový kurz pro další skupinu. 

Kurz „Ležím, lezu“  
lektorka Pavlína Pospíšilová
Počet účastníků – 1. pololetí: celkem 16
Pro velký zájem z kurzu „Ležím, lezu“ 
vznikly ve 2. pololetí dva kurzy:
Kurz „Lezu“ 
Počet účastníků – 2. pololetí: celkem 10 
Kurz „Ležím“
Počet účastníků – 2. pololetí: celkem 11 
Kurz „První krůčky“  
lektorka Pavlína Pospíšilová
Počet účastníků
1. pololetí: celkem 11
2. pololetí: celkem 14
Výtvarně rukodělná dílna  
lektorka Hedvika Marešová 
Počet účastníků – 2. pololetí: celkem 15

Velkou radost jsem v roce 2017 měla z  individuální podpo-
ry rodin, které se ocitly v náročné životní situaci. Jedné 

mamince s dvojčaty jsme zajistili asistentku, aby se 
mohla přidat na kurz pro nejmenší, rodičům dvou 
dětí jsme pomohli zprostředkovat dohodu v sou-
vislosti s péčí o děti před rozvodem, přispěli jsme 
k integraci chlapečka s autismem do dětského klu-
bu Zkusíme to bez maminek. Jsem také moc ráda, 

že se nám povedlo obnovit tradice komunitních 
akcí – masopustu a  svatomartinského průvodu.

Lucie Jindráková, manažerka Rodinného centra K2

72 dvojic 
(rodič s dítětem)  

6 pravidelných kurzů 
pro rodiče s dětmi
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Otevřená herna
Při otevřených hernách si děti hrají a rodiče 
si mohou popovídat a dát si kávu nebo čaj. 
V roce 2017 proběhlo celkem 24 otevře-
ných heren díky týmu šesti dobrovolnic – 
Martině Pernecké, Martině Fantové, Lu-
cii Steklé, Lucii Honzátkové, Martině 
Mikulové a Ludmile Macků. 

KOMuNITNÍ AKCE A DÍLNy  
KLubu K2 
• Masopust 
• Jarní dílna 
• Den pro rodinu 
• Zahradní slavnost 
• Zahrada ve městě
• Svatomartinský průvod 
• Adventní věnce 
• Mikulášská s dílnou
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8 komunitních 
akcí a dílen

498 zapojených 
rodin 

115 návštěv 
otevřené herny 

24 otevřených 
heren

5 rodin průměrně 
na každou hernu
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Věříme v hodnotu rodiny coby pevného místa v našem životě. Sousedské akce přiná-
šejí rodinám možnost příjemně společně strávit čas – setkávají se tu s lidmi a dalšími 
rodinami, které vedle sebe žijí, navazují tady přátelství, dlouhodobé vztahy. Zahrada 
ve městě je naší tradiční akcí, kterou na Zahradním Městě pořádáme nejen pro ro-
diny s malými dětmi od roku 2012. Rodiny se mohou při svých procházkách po Za-
hradním Městě inspirovat našimi naučnými tabulemi, interaktivní mapou, a získávat 
tak vztah k místu, kde žijí.  Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2, o. p. s.

Dobrý den, ráda bych vašemu klubu poděkovala za sobotní akci Zahrada ve měs-
tě, která se konala u vašeho centra na trhu  Slunečnice na Zahradním Městě. Mu-
sím říct, že na  tak pěkné akci pro děti jsem už dlouho nebyla. Stánky s  příjemný-
mi a  krásnými předměty k  zakoupení, dílničky pro nejmladší děti i pro ty nároč-
nější, třeba pletení košíčku nebo keramika. Možnost odběhnout si k  divadélku. Ak-
tivit, stánků i  lidí přiměřeně, všeho akorát. Žádná „obří“ akce plná lidu a humbuku. 
Děkuji za její pořádání a moc se těším, že se za rok bude opět konat.
S pozdravem  K. M.
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2/ SLužby PRO DĚTI

DĚTSKÝ KLub ZKuSÍME TO bEZ MAMINEK

Pro děti od 2 do 4 let nabízíme možnost strávit čas v kolektivu dětí 
každé úterý, každý čtvrtek a pátek od 8.30 do 12.30 v dětském klubu 
Zkusíme to bez maminek pod vedením dvou profesionálních lektorek. 
1. pololetí – celkem 33 dětí
2. pololetí – celkem 19 dětí

V  roce 2017 jsem měla největší radost z  toho, že jsme 
pokračovali v  nově navázané příjemné spoluprá-
ci s  Domovem seniorů ve  Zvonkové a  také z  pri-
ma letního týdenního příměstského tábora s in-
diánskou tematikou, který jsme pro děti z  dět-
ského klubu uspořádali ve  Školce K2 v  Olešské. 
Jako každý rok jsme připravili pro rodiče s  dět-
mi masopust, lucerničkový průvod a  Mikulá-
še. Druhým rokem chodíme pravidelně do  sol-
né jeskyně. Děti ji navštěvují moc rády a  rodi-
če jsou nadšení, že podporujeme zdraví jejich dětí.  
Michaela Megová, 
lektorka dětského klubu Zkusíme to bez maminek

52
dětí
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3/ SLužby PRO RODIČE

Rodičům nabízíme inspiraci na našich seminářích a workshopech. 
Víme, že udržet dobře fungující rodinu může být někdy náročné. A věří-
me, že při dostatku energie, odhodlání a právě třeba inspirace a podpo-
ry okolí se to dá zvládnout. 

Od dubna do prosince probíhalo také cvičení pro dospělé – lekce pilates 
s instruktorkou Jitkou Sedleckou. 

13 účastníků 
pilates lekcí

6 pravidelně 
cvičících  

18 seminářů 
a workshopů 

172 zapojených 
rodičů
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Julie blábolová
manažerka Školky K2

Naše dvě dětské skupiny nabízejí podněcující a zároveň bezpečné pro-
středí, do kterého mohou rodiče dávat své děti s vědomím, že pro ně dě-
lají to nejlepší. 

Máme vlastní výchovně-vzdělávací program „Ros-
teme s přírodou“. S dětmi trávíme maximum času 

na velké přírodní zahradě školky. Inspirujeme 
děti k poznávání a radosti z každodenních ma-
ličkostí. 

Školka K2
Olešská 18/2222, Praha 10
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90 dětí 

84 podpořených 
rodin

21 dopoledních 
akcí pro děti

5 odpoledních akcí 
s rodiči



Jsem ráda, že se nám v roce 2017 povedlo o prázdninách nabídnout nepře-
tržitý letní provoz pro děti 3–6 let a  že jsme zavedli úspěšný systém dlouho-
dobé adaptace dětí, které ji potřebují. Rodiče i  děti si pochvalovali dopro-
vodné akce školky, nejvíc se vydařily čarodějnice a  zahradní slavnost. Děti 
ke  statistice roku 2017 připočítávají další položky: Upečeno 38 brambor. Po-
staveno 24 domečků pro zvířátka. Uspořádáno 17 šnečích závodů. Uva-
řeno nespočet zahradních jídel. Vypěstováno 6 cuket, 31 lusků a  4 mrkvič-
ky.  Julie Blábolová, manažerka Školky K2

LETNÍ ŠKOLKA K2
Již tradičně jsme i v létě roku 2017 nabídli dětem možnost strá-
vit část prázdnin v Letní Školce K2. Celkem 60 dětí si v tematických  
8 týdnech hrálo na piráty, mořeplavce, indiány, sochaře, modelovaly, 
učily se anglicky, užívaly si her, prázdnin a léta v dětském kolektivu. 

Tým učitelek a pečovatelek Školky K2: Mgr. Iveta Burdová, 
Libuše Militká, Kateřina Veselá, Lenka Linhartová, Natálie Petrovová, 
Andrea Doležalová
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Do naší komplexní služby pro rodinu patří i odborné poradenství. Ve chví-
lích, kdy si rodiče nejsou jisti řešením složité životní situace nebo se po-
třebují poradit či sdílet svoje pocity, zprostředkujeme individuální pora-
denství s konkrétními odborníky zdarma nebo za velmi příznivé ceny díky 
projektu Komunitní práce s rodinou podpořenému MPSV.

Byla jsem s  pomocí paní Seemanové ohledně návratu do  zaměstnání po  ro-
dičovské dovolené velice spokojena a  oceňuji její ochotu a  vstřícnost jak v  naší  
e-mailové, tak i telefonické komunikaci. Děkuji i vám, paní Dlouhá, že pomáháte svý-
mi projekty maminkám, pro které je, ve většině případů, návrat do zaměstnání krizo-
vý i bez tlaků zaměstnavatelů.  K. J.

•	 Psychologické poradenství vedené psycholožkou 
PhDr. Evou Junkovou (30 hodin – 16 klientů) 

•	 Právní poradenství vedené JUDr. Janou Seemanovou, PhD. 
(182,5 hodiny – 48 klientů) 

•	 Poradenství pro lidi v NŽS vedené psycholožkou 
Mgr. Radomilou Lorencovou  
(10 hodin – 2 klienti)

•	 Finanční poradenství pod vedením 
Mgr. Mariny Vaňkové, MBA  
(4 hodiny – 4 klienti) 

•	 Logopedická prevence pod vedením 
PhDr. Ivany Helebrantové v dětské sku-
pině Školky K2 a v dětském klubu Zkusí-
me to bez maminek (12 hodin – 20 klientů)

Poradenství K2
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240,5 hod. 
intervencí odborného 

poradenství

98 podpořených 
klientů 



•	 Psychomotorická poradna pod vedením Kateřiny Želinové 
a Mgr. Soni Pohankové (8 hodin – 8 klientů) 

Celkem bylo poskytnuto 240,5 hodiny intervencí odborného pora-
denství, podpořeno bylo 98 klientů.

•	 Trénink sociálních dovedností u hendikepovaných dospívajících 
s psychologem a asistentem (podpořeno 9 rodin)

•	 Videotrénink, rozbor a analýza s klientem (podpořeny 4 rodiny, 
tj. 8 klientů) 

•	 Rodičovská skupina pod vedením psycholožky (podpořeno 27 ro-
din během sedmi dvouhodinových setkání) 

•	 „Nově rodičem“ – trénink rodičovských kompetencí (podpořeno 
8 rodin)

 

Trénink sociálních dovedností
Týdenní „soustředění“ pod vedením psycholožky Mgr. Radomily Lo-
rencové – prázdninový prožitkový trénink sociálních dovedností pro ro-
diny s dospívajícím členem s vícečetným postižením. V jeho rámci sku-
pina podnikla výpravy po městě (navštívila výtvarné ateliéry a farmu 
v Bohnicích) či trávila čas v Rodinném centru K2 (seznámila se s tera-
peutickými psy, vytvářela pohlednice linorytovou technikou…). 
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PhDr. Ivana Helebrantová
koordinátorka Vzdělávacího institutu K2

Kvalifikace a odbornost jsou naše hodnoty, jež v Klubu K2 rádi předá-
váme dál. Především těm, kteří sami chtějí pomáhat. 

Máme radost, že se zřetelně zvyšuje zájem o vzdělávání se v péči o předškolní děti 
a že na trhu práce roste poptávka po kvalitních pečovatelkách s odborným rozhle-
dem. Osobně věřím, že šťastné dětství je nejlepší start do života. A proto tak ráda pra-
cuji na poskytování našich odborných služeb.  Ivana Helebrantová

Zkoušky dle Národní 
soustavy kvalifikací 
„Chůva pro děti 
do zahájení po-
vinné školní do-
cházky“

Vzdělávací institut K2
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í6 termínů 

zkoušek NSK

21 osob uspělo 
ve zkoušce NSK 

2  přípravné 
semináře

15 absolventů pří-
pravných seminářů
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Vážená paní doktorko, co mne nejvíc na naší středeční 
zkoušce chůvy potěšilo, bylo setkání s vaším týmem 
a se školkou, kdy jsem viděl konkrétně v praxi to, 
co sami učíte ostatní. Navíc jsem s  povděkem 
vnímal, že vám jde víc o předání poslání chůvy 
a ochranu dětí i chůvy samotné než o splně-
ní povinnosti zkoušky. S  takovým přístupem 
jsem se v životě setkal jen výjimečně. Jsem rád, 
že jsem zkoušku dělal právě u  vás a  že jsem 
mohl poznat živé, aktivní a  realizované lidi 
včetně záchranáře. Témata zkoušky mi hodně 
otevřela a rozšířila obzor. Je mi jasné, že mi tímto 
začalo dlouhé období samostudia. Těším se na dal-
ší spolupráci a  srdečně vás každou jednotlivě zdravím. 
S pozdravem J. M.

Mezi naše další odborné služby patří přednášková činnost, lektoro-
vání, mentoring týkající se tématu o kvalitě péče o předškolní děti.Tyto 
odborné služby zajišťují ředitelka Klubu K2 Regína Dlouhá a koordiná-
torka firemní školky APC Marie Veverová. 

Mgr. Dlouhá vedla na konci května blok „Adaptace dětí“ na konfe-
renci MPSV „Mikrojesle“.

V září přednášely Mgr. Dlouhá a Mgr. Veverová na seminářích konfe-
rence MPSV v Praze a v Brně věnované podpoře implementace služby 
péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích. 

Zpětné ohlasy ke dvěma seminářům kolegyň, které jsme dostaly 
od pořádajícího MPSV, oddělení rodinné politiky a politiky stárnutí: 

Oba semináře se účastníkům velice líbily, oceňují vaše lektorské dovednosti a to, jak 
jste se doplňovaly a semináře velmi prakticky vedly.

Lektorky jsou mimořádně zkušené a obohacující.

Výborná energie, lektorky se skvěle doplňovaly, dokázaly stopnout diskusi, když se 
odchýlila moc od tématu, hlavně Regína to umí, super.

Zaujalo mě, jak z psychologického hlediska myslíte na chůvy, povzbuzujete je, po-
máháte jim a radíte při jejich náročné práci.

Velice cenné jsou pro mne rady, jak s láskou a vlastně jednoduše poskytnout doko-
nalou péči dětem a zároveň si zachovat svůj prostor.
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Ing. Iva Mikšů
koordinátorka jednorázového hlídání  
při firemních akcích

Do Klubu K2 jsem nastoupila v roce 2017 a práce zde 
mě okamžitě nadchla. Díky zajištěnému hlídání dětí 
při akcích umožňujeme rodičům v klidu se věnovat 
jejich zájmu. Mám velkou radost, když se děti rodi-
čům chlubí s vytvořenými dárečky, vyprávějí jim zá-
žitky ze společných her nebo třeba setkání se zvířátky 
v Toulcově dvoře. Spokojené a šťastné dítě je nejkrás-
nější ocenění naší práce. Iva Mikšů 

Zajišťujeme profesionální hlídání dětí ve firmách 
a při akcích pro veřejnost. V roce 2017 jsme se starali o děti a připravi-
li program při těchto akcích: 
•	 hlídání dětí na „Setkáních s Čápem“ společnosti Česká spořitelna 

(akce proběhla v roce 2017 čtyřikrát)
•	 hlídání dětí a tvořivé dílny v rámci akce MČ Praha 10 Fórum Zdra-

vé Prahy 10
•	 hlídání dětí a tvořivé dílny při akci Poděkování dobrovolníkům 

za jejich činnost v sociální oblasti  MČ Prahy 

Hlídání dětí

H
líd

án
í d

ět
í
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•	 program pro celé rodiny při setkání pěs-
tounských rodin v Toulcově dvoře, akci 
MHMP

•	 program pro děti při setkání pěstounů 
Prahy 10 MČ P10

Prosím o  předání velkého díku chůvám, které 
dorazily na naši akci, byly výborné, maminky 
byly maximálně spokojené. 
Hezký den. J. K., Česká spořitelna

Mgr. Marie Veverová 
koordinátorka výchovně-vzdělávací činnosti  
Akademických předškolních center

Druhým rokem dodáváme pedagogické služby do dvou předškolních 
center Akademie věd ČR, do Mazánku v Praze 8 a Lvíčku v budově 
AV ČR v Praze 1. 

Akademické předškolní centrum Lvíček
Tým: Zuzana Galbaniová, Stanislava Libigerová, Jiřina Zmrzlá 

Akademické předškolní centrum Mazánek
Tým: Julie Šmídová, Markéta Koubová, Alžběta Mošničková, Iva 
Mikšů 

Jsem moc ráda, že se nám loni povedlo vysou-
těžit další spolupráci na  dodávání pedagogic-

kých služeb do  APC od  září 2017 do  srpna 2018 
a zajistit milé a profesionální kolegyně na pozi-
ce pečovatelek.   V roce 2017 se obě APC zapoji-
la do  projektu Pohár vědy. Paní učitelky připra-

vovaly pro děti pokusy a poznávaly společně ves-
mír. Marie Veverová
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Správní rada
Mgr. Karin Marques · Mgr. Soňa Pohanková · Mgr. Lucie Laštíková
Dozorčí rada 
Mgr. Marina Vaňková, MBA · Marie Petrů · Ing. Lucie Sedmihradská, 
Ph.D.
Realizační tým 
Ředitelka: Mgr. Regína Dlouhá
Finanční manažerka: Ing. Darina Chodorová
Manažerka Rodinného centra K2: Mgr. Lucie Jindráková
Manažerka Školky K2: Julie Blábolová
Koordinátorka vzdělávacího institutu K2: PhDr. Ivana Helebrantová
Tým
Ivona Agarwal · Mgr. Iveta Burdová · Andrea Doležalová · Markéta Fe-
ran · Zuzana Galbaniová · Mgr. Leona Hornová · Eva Kolářová · Marké-
ta Koubová · Stanislava Libigerová · Lenka Linhartová · Hedvika Mare-
šová · Michaela Megová · Ing. Iva Mikšů · Libuše Militká · Marie Len-
ka Novotná · Natálie Petrovová · Pavla Pospíšilová · Julie Šmídová · 
Bc. Petra Velcová · Kateřina Veselá · Mgr. Marie Veverová · Jiřina Zmrz-
lá · Helena Zýková

PhDr. Ivana Helebrantová · PhDr. Eva Junková · Mgr. Radomila Loren-
cová · Mgr. Soňa Pohanková · Jitka Sedlecká · JUDr. Jana Seemanová, 
Ph.D. · Mgr. Marina Vaňková, MBA · Kateřina Želinová 

Mirka Binková · Olga Hrušková · Olga Jannová · Blanka Klápšťová · 
Alžběta Mošničková · Bára Šimánková · Dagmar Titzlová 

Organizační struktura
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Naši dobrovolníci 
Zuzana Bendová · Dana a Radek Bezděkovi · Zuzana Brožová · Andrea, 
Kateřina a Ondřej Dlouzí · Martina Fantová · Lucie Honzátková · Lud-
mila Macků · Karin Marques · Martina Mikulová · Martina Pernecká · 
Lenka Rendlová · Lucie Steklá · Jarmila Švadlenková

Zakladatelka Klubu K2 Mgr. Karin Marques byla městskou čás-
tí Praha 10 oceněna jako dobrovolnice roku 2017.

Karin Marques založila Klub K2 v roce 2005, 
nyní je již čtvrtým rokem předsedkyní naší 
správní rady a tuto funkci vykonává dobro-
volnicky. Karin Marques nadchla pro dob-
rovolnickou práci v řídicích orgánech orga-
nizace přední odborníky v nejrůznějších ob-
lastech, kteří svými profesními zkušenost-
mi obohacují rozvoj Klubu K2 a přispívají tak 
k rozvoji služeb pro rodiny.

Děkujeme za spolupráci

Česká spořitelna, a. s. · městská část Praha 10 · Magistrát hl. města Pra-
hy · Pedagogická fakulta UK · Vyšší odborná škola sociálně právní Pra-
ha 10 · Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST za finanční podporu ve výši  
50 000 Kč na interiérovou úpravu prostoru Rodinného centra K2. 

Děkujeme všem donátorům projektů.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Finanční zpráva za rok 2017

Zpráva nezávislého auditora
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1. Roční účetní závěrka

1 x příslušnému fin. orgánu

Klub K2 o.p.s.
K Rybníčkům 3249/15
Praha
100 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

Účetní jednotka doručí:

27388221

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2

A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 330403
A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 422 472

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 472422A. II. 4.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -19 -142

-19 -14235(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

A. IV. 7.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 3 3382 226
B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 115 206

Odběratelé (311) 52 11314B. II. 1.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 9391B. II. 4.

Jiné pohledávky (378) 68 10B. II. 17.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 2 097 3 120
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 2143B. III. 1.

Ceniny (213) 73 2B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 3 0992 052B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 14 12
Náklady příštích období (381) 81 109B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 25B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 3 6682 629
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a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 1 4331 001
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 971 319

Vlastní jmění (901) 87 319387A. I. 1.

Fondy (911) 88 584A. I. 2.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 30 1 114
Účet výsledku hospodaření (963) 91 500xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-290A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 614320A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 2 2351 628
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 77 104

Dodavatelé (321) 106 3130B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 17B. III. 3.

Zaměstnanci (331) 110 3B. III. 5.

Daň z příjmů (341) 113 49B. III. 8.

Jiné závazky (379) 122 11B. III. 17.

Dohadné účty pasivní (389) 127 2326B. III. 22.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 1 551 2 131
Výdaje příštích období (383) 130 208144B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 1 9231 407B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 3 6682 629

o.p.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 11.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

činnosti ostatních organizací sdružujících 
osoby za účelem prosazování společných 
zájmů j. n.
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IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

27388221

Klub K2 o.p.s.
K Rybníčkům 3249/15
Praha
100 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 241Součet A.I.1. až A.I.6. 2 2 241A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 9163 916A. I. 1.

Opravy a udržování 325 32A. I. 3.

Náklady na reprezentaci 17 1A. I. 5.

Ostatní služby 1 2928 1 292A. I. 6.

Osobní náklady 6 374Součet A.III.10. až A.III.14. 13 6 374A. III.

Mzdové náklady 4 94814 4 948A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1 42615 1 426A. III. 11.

Daně a poplatky 2Hodnota A.IV.15. 19 2A. IV.

Daně a poplatky 220 2A. IV. 15.

Ostatní náklady 102Součet A.V.16. až A.V.22. 21 102A. V.

Jiné ostatní náklady 10228 102A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
použití rezerv a opravných položek

A. VI. 12329Součet A.VI.23. až A.VI.27. 123123

Odpisy dlouhodobého majetku 12330 123A. VI. 23.

Daň z příjmů 49Hodnota A.VIII.29. 37 49A. VIII.

Daň z příjmů 4938 49A. VIII. 29.

Náklady celkem 8 8918 89139Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 3 852Hodnota B.I.1. 41 3 852B. I.

Provozní dotace 3 85242 3 852B. I. 1.

Přijaté příspěvky 106Součet B.II.2. až B.II.4. 43 106B. II.

Přijaté příspěvky (dary) 10645 106B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 5 29447 5 294B. III.

Ostatní výnosy 139Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 139B. IV.

Jiné ostatní výnosy 13954 139B. IV. 10.

Výnosy celkem 9 3919 39161Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 549549C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

Výsledek hospodaření po zdanění 500500D. 63ř. 62 - ř. 37

o.p.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 11.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem 
prosazování společných zájmů j. n.
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Příloha v účetní závěrce
sestavená dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

1.1.  Název, sídlo, IČ, zápis do veřejného rejstříku 
Klub K2, o. p. s. 
K Rybníčkům 3249/15
100 00 Praha 10

IČ: 273 88221

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vede-
ném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 392.

1.2. Právní forma 
Obecně prospěšná společnost

1.3. Poslání (činnost hlavní, hospodářská, další činnosti) 

Druh obecně prospěšných služeb:
 y vzdělávání dětí i dospělých, zejména rodičů, žen a další veřejnos-

ti zaměřené na celoživotní vzdělávání, rekvalifikaci, osobní rozvoj 
a zvyšování úrovně společenského vědomí o rovnosti žen a mužů

 y péče o děti v denním režimu do tří let, mimoškolní výchova dětí pře-
devším od tří do šesti let, krátkodobé hlídání dětí do 10 let, provoz 
předškolního zařízení

 y pořádání kurzů, školení, seminářů a konferencí v oblasti pedagogic-
ké, psychologické, zdravotní a otázek vyrovnání příležitostí mužů 
a žen

 y vydávání informačních a osvětových materiálů k problematice rov-
nosti žen a mužů (rodinné soužití, zaměstnávání, politická angažo-
vanost)

 y výzkumná činnost – provádění výzkumů v oblasti výchovy a vzdělá-
vání v oblasti rovných příležitostí a sociálních služeb

 y poradenství v oblasti těhotenství a mateřství, výchovy a vzdělávání 
dětí, slaďování rodinného a pracovního života, otázek diskriminace 
na pracovním trhu

 y půjčování literatury se zaměřením na tituly pedagogické, zdravotnické, 
psychologické a řešící problematiku vyrovnání příležitostí mužů a žen
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 y bezplatné právní poradenství
 y zřizování a provoz firemních školek a jiných obdobných zařízení
 y poskytování sociálně-právní ochrany dětí a vybrané sociální služby

Doplňková činnost:
 y reklamní činnost
 y velkoobchod a maloobchod

1. 4. Statutární orgán 
ředitelka

1.5. Zakladatel/zřizovatel 
Mgr. Karin Marques, Mgr. Soňa Pohanková

1.6. Účetní období, rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017.
Rozvahovým dnem dle je 31. 12. 2017.

1.7. Kategorie účetní jednotky 
Mikro účetní jednotka

2. INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD 

2.1. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých 
účetních metodách

Dodržujeme tyto zásady a principy:
 y zásada věrného a poctivého zobrazení
 y princip podvojnosti a souvztažnosti
 y zásada opatrnosti
 y dokladovost a inventarizace
 y stálost metod

2.2. Odchylky od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek 
a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jed-
notky 

Účetní jednotka nemá odchylky.

2.3. Oceňování majetku a závazků 
Hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami nebo reprodukčními 
pořizovacími cenami.
Nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami.
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Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady.
Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami.
Pohledávky a závazky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou.

2.4. Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Účetní jednotka stanovila, že svůj majetek bude účetně odepisovat, a to 
prostřednictvím rovnoměrných odpisů.
Odepisování majetku začíná 1. dnem v měsíci, který následuje po měsí-
ci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Odepisování majetku kon-
čí posledním dnem v měsíci, ve kterém je majetek vyřazen z užívání.
Doba odepisování je individuální, vychází z předpokládané doby pou-
žitelnosti majetku.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZIS-
KU A ZTRÁTY 

3.1. Rozpis dlouhodobého majetku 

 Stav 
k 1. 1.

Přírůstky/
zvýšení

Úbytky/
snížení

Stav  
k 31. 12.

A.II.4. Hmotné movité věci 
a jejich soubory 421 932 50 000 471 932

 Opravné položky a oprávky -18 711 123 448 -142 159
 Úroky zahrnuté do ocenění     

3.2. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou čin-
nost a pro účely daně z příjmů 
Výsledek hospodaření vyplývá z hlavní činnosti.

3.3. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle zá-
kona upravujícího státní statistickou službu a související zvláštní 
právní předpisy v členění podle kategorií, jakož i osobní náklady 
za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek 
A.III.10. Mzdové náklady až A.III.14. Ostatní sociální náklady
13,43

3.4. Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň 
členy řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, 
stanovami nebo jinou zřizovací listinou 
1 zaměstnanec je ředitelem.
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3.5. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy 
a způsoby užití prostředků v běžném účetním období získaných 
z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění 
za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravují-
cího daně z příjmů
Účetní jednotka je veřejně prospěšným poplatníkem dle § 17a ZDP. Da-
ňový základ zjišťuje způsobem dle § 18a odst. 5 ZDP.
Za rok 2016 skončila účetní jednotka ve ztrátě, v daňovém přiznání tedy 
neuplatnila možnost daňové úlevy. 
Za rok 2017 účetní jednotka uplatnila daňovou úlevu ve výši 300 000 Kč. 
Úsporu na dani z této úlevy použije na úhradu nákladů na hlavní činnost 
v roce 2018.

3.6. Přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého ne-
hmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením 
výše dotací a jejich zdrojů 

  dotace na projekty
přijato 
na účet  

v r. 2017  
(v Kč)

skutečně 
čerpáno  
v r. 2017  

(v Kč)

MPSV Komunitní práce s rodinou 493 517,00 493 517,00

MČ Praha 10 Komunitní práce s rodinou 180 000,00 180 000,00

MHMP Komunitní práce s rodinou 81 000,00 81 000,00

MHMP Komunitní akce pro rodiny 15 000,00 15 000,00

MČ Praha 10 Rozvoj rodičovského centra – RC Klubu K2 100 000,00 100 000,00

OPZ Transformace Školky K2 na Školku K2 – DS modrá 1 227 096,00 1 122 636,96

OPZ Transformace Školky K2 na Školku K2 – DS zelená 752 400,00 1 158 696,00

OPZ Profesionalizujeme Klub K2 480 583,08 700 928,91

3.7. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjem-
cích těchto darů, jde-li o významné položky, nebo pokud to vyžadu-
je zvláštní právní předpis

Městská část Praha 10 85 000,00

Zadina M. 5 000,00

Vašák J. 5 000,00

Petra Malach Čejková 2 000,00

Litoš Petr 2 000,00

Levová J. 1 750,00
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Pokorný 1 200,00

Urbanová K. 1 000,00

Kociánová 900,00

Pačesová Benková 900,00

Skokánková 900,00

Pernecká 600,00

3.8. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících 
účetních období, zejména rozdělení zisku
Výsledek hospodaření účetního období roku 2016 byl po schválení účet-
ní závěrky dne 21. 6. 2017 převeden na účet nerozdělený zisk, neuhra-
zená ztráta minulých let.

4. OSTATNÍ INFORMACE

4.1. Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účet-
ní závěrky a celková odměna přijatá auditorem za jiné ověřovací 
služby, za daňové poradenství a za jiné neauditorské služby 
Celková cena za audit roku 2017 je 22 990 Kč.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 11. 6. 2018

………………………………………..
Podpisový záznam statutárního orgánu

Ostatní údaje, vyžadované §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., ne-
jsou v této příloze uvedeny, neboť pro ně účetní jednotka nemá náplň.
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2. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění  
dle zdrojů

Název zdroje  Částka  
v Kč 

Podíl  
zdrojů v %

dotace OPZ neinvestiční  982 261,87 Kč 31,75 %
dotace MPSV 493 517,00 Kč 5,25 %
MČ Praha 10 365 000,00 Kč 3,89 %
Magistrát hl. města Prahy 96 000,00 Kč 1,02 %
příjmy od uživatelů služeb 5 294 340,50 Kč 56,37 %

za volnočas. aktivity, psycholog. a právní poraden-
ství, soc. dovednosti, přednášky a komunitní akce 

222 135,00 Kč 2,37 %

za stravné Školka K2 373 820,00 Kč 3,98 %
za výchovně-vzdělávací aktivity Dětského klubu /  
Školky K2, doprovodné aktivity

2 669 215,00 Kč 28,42 %

za vzdělávání – Akademie ČR v APC, za zkoušky 
NSK, odborné semináře

1 882 202,50 Kč 20,04 %

tržby z prodeje služeb 146 968,00 Kč 1,56 %
dary (finanční a věcné) 21 250,00 Kč 0,23 %
jiné výnosy 139 223,00 Kč 1,48 %
přijaté úroky 300,90 Kč 0,003 %
Celkem 9 391 893,27 Kč 100,00 %
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přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů



3. Úplný objem nákladů v členění na náklady podle 
projektů a na činnost organizace Klubu K2, o. p. s.
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4. Rezervní fond
Na základě rozhodnutí správní rady byl rezervní fond použit na pokrytí 
ztráty roku 2016 a zůstatek rezervního fondu 293 901,08 Kč byl rozpuš-
těn proti výsledku hospodaření roku 2017. 
V roce 2017 byl rezervní fond zrušen a dále již nebude tvořen. 
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Úplné znění výroční zprávy je uloženo ve sbírce listin. 
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