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Úvodní slovo
Držíte v ruce sedmou výroční zprávu komunitního centra pro rodiče a děti Klub K2. V roce 2011 došlo 
k novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech, takže jsme provedli změny ve statutu organi-
zace, v zakládací smlouvě a orgánech společnosti. Nově se podle zákona stala statutárním orgánem vý-
konná ředitelka, což nám v mnohém ulehčilo situaci. Zapsali jsme do obchodního rejstříku vázanou živ-
nost Péče o děti do 3 let v denním režimu a volnou živnost Mimoškolní činnost a výchova. 

Pokračovali jsme v projektu Alternativní formy péče o děti do 3 let, který dal vzniknout Asociaci pe-
čovatelek – unikátní komunitě vyškolených kvalifikovaných chův a vychovatelek, jež absolvovaly náš 
rekvalifikační kurz. Dělá nám radost, že se tato síť skvělých a aktivních žen stále rozrůstá a máme jim 
co nabídnout. 

Karin Marques, ředitelka 

Naše vize 
Klub K2 usiluje o zlepšení postavení rodičů s malými dětmi v soukromém i ve veřejném životě.

PosláNí
Poskytovat komplexní podporu a služby rodičům s dětmi od 0 do 6 let a provádět osvětu rovných příle-
žitostí žen a mužů. Nabízet preventivní a aktivizační služby podporující slaďování rodiny a práce nejen 
jednotlivcům, ale i zaměstnavatelům a organizacím.

Cíle
Prevence sociálního vyloučení žen/rodičů s malými dětmi a uspokojivé sladění rodinného a pracovního 
života rodičů/žen s malými dětmi. Zdravý a harmonický rozvoj rodiny, posilování rodičovských kom-
petencí, včasná řešení partnerských a rodinných krizí.  

KlUB K2 v DaTeCH 
2005 založení obecně prospěšné společnosti Klub K2
2005 otevření klubu rodičů a dětí v MŠ Hřibská, Praha 10
2006 získání ocenění Společnost přátelská rodině
2008 vstup do České ženské lobby
2009 přestěhování klubu rodičů a dětí do Ostružinové 9, Praha 10
2009 udělení statusu „uznané organizace v  rodinných aktivitách“ MPSV
2010 otevření Školky K2 s lesním programem
2010 vstup do Asociace lesních mateřských škol
2010  získání akreditace ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách – péče o děti 0–6 let v den-

ním režimu
2011 spoluzakladatel Unie center pro rodinu a komunitu

RealizovaNÉ PRoJeKTY

Vzdělávací a poradenské centrum pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené
Podpořeno Evropským sociálním fondem v letech 2006–2008.

Klub a kavárna pro rodiče s dětmi
Podpořeno MPSV pro rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.
Podpořeno MHMP v roce 2008 a 2009 a MČ Praha 10 pro roky 2007 až 2010.
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Já a moje rodina
Podpořeno MPSV v letech 2008 a 2009.

Kam s dětmi v Praze 10 – zpravodaj Klubko
Podpořeno MČ Praha 10 pro rok 2010 a 2011.

Alternativní formy péče o děti do 3 let
Podpořeno Evropským fondem OPPA 2010–2012.

ČINNOST
Asociace pečovatelek o děti
Komunitní akce pro rodinu
Komunitní zpravodaj – Klubko
Mobilní dětský koutek
Poradenství – job klub

Provozovna Ostružinová
Kurzy pro rodiče s dětmi 
Kurzy pro rodiče
Přednášky a besedy pro rodiče
Dětský klub K2

Provozovna K Horkám 
Školka K2
Rekvalifikační kurz Péče o děti
 
ASOCIACE PEČOVATELEK O DĚTI
Sdružuje profesionální pečovatele a pečovatelky, starající se o děti v rodinách, v jeslích, ve školkách či 
ve firmách. Zajišťuje odborné zázemí pro jejich profesní růst, přednášky, workshopy, supervize, interne-
tovou i osobní poradnu. Témata jsou vybírána podle zájmu a domluvy členů Asociace. 

Asociace má 14 členek. V roce 2011 absolvovaly 6 seminářů dalšího vzdělávání v rozsahu 32 hodin.

 z 8. 1. 2011  se uskutečnila Dílna tvořivé dramatiky pro předškolní děti pod vedením  
Mgr. Alžběty Ferklové. 

 z 16. 4. 2011 proběhla supervize s Mgr. R. Lorencovou.
 z 7. 5. 2011 metodický seminář Jóga pro děti s Angelinou Ho.
 z 20. 9. 2011 Slavnosti roku s Mgr. Regínou Dlouhou
 z 15. 10. 2011 metodický seminář Jóga pro děti s Angelinou Ho
 z 22. 10. 2011 Tvořivá dramatika pro předškoláky s Mgr. Alžbětou Ferklovou
 z 12. 11. 2011 Lesní školky s Mgr. Magdalenou Kapuciánovou

KoMUNiTNí aKCe PRo RoDiNU

Únor
Dětský karneval  
Divadelní představení – O dvou neposlušných telátkách  
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Březen
Divadelní představení – O zimní královně   
Masopust – zpěv, tanec, výroba jitrnic a koláčů, průvod maškar Zahradním Městem

Duben
Divadelní představení – O statečném vojáčkovi a malé tanečnici     

Květen 
Výlet do Máslovic u příležitosti Dne rodin    
Narozeniny Klubu K2 – program pro celou rodinu  

Říjen 
Pohádkový les v Hostivaři                
Divadelní představení – O panence a panáčkovi          

Listopad 
Adventní věnce – dílna pro celou rodinu          

Prosinec
Adventní lampionový průvod                       
Mikulášská besídka 
Vánoční besídka ve Školce K2             
Divadelní dílna s Táňou pro děti 

KlUBKo 
Čtvrtletní tištěný zpravodaj psaný maminkami pro maminky nejen z okolí K2. Obsa-
hem Klubka je ohlédnutí za událostmi a akcemi v klubu, pohled do zákulisí, rozhovory, 
tipy pro rodiče, články o rodičovství a chystaný program pro rodiče s dětmi v Praze 10. 

MOBILNÍ DĚTSKÝ KOUTEK
Jedná se o doprovodný program pro děti při různých akcích dle objednávky. V roce 2011 jsme třikrát or-
ganizovali dětský koutek s programem pro Českou spořitelnu (v Praze a v Plzni), jednu mikulášskou be-
sídku pro firmu Sandoz  a jednou hlídání dětí při konferenci Wompas pro Fórum 50 %. 

PORADENSTVÍ – JOB KLUB 
Na základě konkrétní domluvy probíhalo individuální poradenství v oblasti slaďování rodiny a práce.  
Kromě toho se uskutečnily dva semináře o návratu do práce po mateřské a rodičovské dovolené vede-
né právničkou a personalistkou.

PROVOzOVNA OSTRUžINOVá

Kurzy pro rodiče s dětmi 

PRO MIMINKA: 0–18 MĚSÍCŮ 

Miminka I – ležím   
Klub pro maminky s miminky od 1 do cca 7 měsíců. Rodiče se naučí spoustu říkanek, škádlivek a pohy-
bových her. Vyzkouší si aktivity, které mohou s dětmi dělat doma. Ty se zaměřují na rozvoj hrubé i jem-
né motoriky a postupně se pracuje na zpevnění svalstva a podpoře lezení či sedu. Kurz posiluje pouto 
mezi rodičem a dítětem. 
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Miminka II – lezu
Cvičení rodičů s dětmi pro rozvoj psychiky i motoriky dítěte. Jeho cílem je vytváření prostoru pro zdra-
vý emocionální, fyzický, psychický i psychosociální vývoj dítěte. Pozitivně působí na vztahy mezi ro-
diči a dětmi. Aktivity se zaměřují na rozvoj hrubé i jemné motoriky a postupně se dopracují až k prv-
ním krůčkům. Maminky mají možnost sdílení své nové životní role s dalšími rodiči, posilují svoje sebe-
vědomí a rodičovské kompetence.

Miminka III – chodím
Kurz pro rodiče s dětmi, které začínají s prvními samostatnými krůčky. Prostřednictvím hudby, říkanek, 
rytmických a pohybových cvičení se děti seznamují se svým tělem, rozvíjejí hudební a smyslové cítě-
ní, učí se socializaci v kolektivu a komunikačním dovednostem. Rodiče posilují své rodičovské kom-
petence.

Cvičení  na míčích  
Kurz zdravého psychomotorického vývoje, předcházení ortopedickým vadám a odstraňování špatných 
motorických návyků. Rady, na co si dávat pozor a co sledovat. Součástí kurzu je individuální poradna. 
Vhodné pro děti od 2 do cca 15 měsíců. Relaxační i posilovací cvičení pro maminky.  

PRO DĚTI VE VĚKU 
1,5–4 ROKY

Pojďme si hrát 
Rukodělná a výtvarná dílnička pro maminky a děti od 1,5 roku do 4 let. Děti vyzkoušejí svoji motoriku – 
co už umí naše prsty a ruce? Trhat, žmoulat, barvit, mačkat, čmárat, tvarovat, tisknout… Rozvoj dětské 
motoriky, posilování soustředění na jednu činnost. Návod a inspirace pro rodiče, jak trávit čas s dítětem.  

Hrátky s bubnem 
Hry na zvířátka, písničky, tanečky a říkanky s africkým bubnem pro děti od 1,5  roku do 4 let. Rozvoj 
dovedností, socializace, upevnění pouta mezi rodičem a dítětem. 

Hudebně-pohybové hrátky
Hudebně-pohybová výchova dětí, která v sobě spojuje hudbu, slovo a pohyb. Cílem je rozvíjet hudeb-
ní a pohybové schopnosti dětí, muzikální cítění a vnímání základních vyjadřovacích prostředků hudby 
(tempo, dynamika, rytmus). Nechybí ani cvičení na uvolnění trupu, paží, nohou, nácvik správného drže-
ní těla, základních tanečních kroků a pohybů znázorňujících určitou představu.   

zpívánky pro nejmenší
Zpívání, rytmizovaná říkadla, tanečky, seznamování s hudbou a hudebními nástroji. Společně v dětech 
rozvíjíme přirozený vztah k hudbě, cit pro rytmus, tempo, barvu a sílu zvuku. Dáme jim možnost pozo-
rovat, objevovat a aktivně se zapojit. 

PRO VŠECHNY

„Hřiště pod střechou“ 
Nízkoprahový klub pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Pomáhá odstranit sociální izolaci 
a posiluje prevenci sociálně patologických jevů. V roce 2011 bylo hřiště otevřeno 42x během odpoled-
ních hodin. Zajišťují ho dobrovolnice Klubu K2. 

Kurzy pro rodiče

Pilates 
Pilates je cvičební systém, který rovnoměrně posiluje tělo a zlepšuje jeho držení. Důraz je přitom kladen 
na správné dýchání, koncentraci, kontrolu pohybů, přesnost a plynulost cviků. 
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Angličtina
Kurz angličtiny pro dospělé – středně pokročilé. 

Přednášky a besedy pro rodiče (s hlídáním dětí)

Leden
Jak chválit a podporovat samostatnost      
Sourozenecké vztahy a jejich úskalí         
O princezně a drakovi               

Únor
Děti potřebují hranice  
Go kids! EQ – Jak rozvíjet emoční inteligenci u miminek a batolat  
Malá rodičovská akademie – Jak na nočník        
Setkání s pejsky  – jak se chovat k cizím psům; canisterapie pro děti

Březen
Co už umí – psychomotorický vývoj dítěte  
Vstup dítěte do mateřské školy – co to znamená pro dítě i pro rodiče
Hry a hračky, kterými se děti učí: Mutabene – Logico primo  

Duben
Novinky v legislativě v roce 2011 aneb Jak najít společnou řeč 
s úřady a zaměstnavateli  

Květen
Setkání s pejsky – canisterapie            

Červen
Dětský vzdor – přednáška o psychologii dítěte           

září
Den otevřených dveří – zápisy do kurzů          
Jak poznám, že je moje dítě šikanované    
První pomoc a resuscitace u dětí 

Říjen 
Rodičovská dovolená a zaměstnávání – jak najít společnou řeč s úřady  
Dětský vzdor – beseda pro rodiče                

Listopad
Jsem ve varu – co s tím?    Beseda pro rodiče      

Dětský klub K2 aneb Zkusíme to bez maminek
Dopolední program pro děti v klubu v Ostružinové, který zahrnuje pohybové hry, muzicírování, výtvar-
nou činnost a vyprávění či dramatizaci pohádek, probíhá dvakrát týdně. Maximální počet dětí je dva-
náct a  péče o ně je zajištěna dvěma kvalifikovanými lektorkami, jež mají zkušenosti s vedením dětské-
ho kolektivu. Díky  svým  nápadům a smyslu pro humor jsou u dětí velmi oblíbené a bez potíží získáva-
jí jejich důvěru i náklonnost. Kladou důraz na harmonický rozvoj a nenásilné začlenění do dětského ko-
lektivu. Děti mají zajištěn individuální přístup,  lektorky dbají na pitný režim, nácvik a dodržování hy-
gienických návyků.
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PRovozovNa K HoRKáM 

Školka K2 
Školka K2 je mateřská škola s integrovaným lesním programem, umístěná na okraji hostivařského le-
soparku v ulici K Horkám 40. Děti pravidelně tráví jedno až dvě dopoledne v týdnu za každého poča-
sí v lese, kde probíhají všechny poznávací i kreativní aktivity, svačina i hygiena. Díky svému umístě-
ní v rodinném domku se zahrádkou navozuje školka domácký a rodinný charakter, což dětem usnadňu-
je krok od maminky.

Kvalifikované učitelky komunikují s dětmi partnerským způsobem a respektují je jako svébytné indivi-
duální bytosti s vlastními emocemi, myšlenkami a názory. Zároveň si děti pro společné soužití stanovu-
jí pravidla vzájemného chování, která dodržují. Učitelky jsou průvodci dětí v procesu objevování a pro-
zkoumávání světa. Společně s rodiči tvoří jeden tým, jemuž jde o dítě. Volitelná AJ probíhá v rámci do-
poledne 3x týdně. Školka byla schválena k provozu hygienickou stanicí.

Rekvalifikační kurz péče o dítě
Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti je akreditovaný 
MPSV ČR č. 2010/652-PK ze dne 31. 8. 2010. Klub K2 je akreditovanou institucí pro vzdělávání pra-
covníků v sociálních službách č. 2010/696-I ze dne 31. 8. 2010. Kurz obsahuje psychologický test, 151 
výukových hodin včetně 5denní praxe, videotrénink, psaní závěrečné práce a její obhajobu. Výuka pro-
bíhá každý čtvrtek mezi 8.45–14.30 ve Školce K2, K Horkám 40, Praha 10. 

ORgANIzAČNÍ STRUKTURA
Správní rada
Mgr. Pavla Köpplová, Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Mgr. Michaela Nováková

Dozorčí rada: 
Ing. Eva Műllerová, Mgr. Lucie Jindráková, Ing. Eva Melicharová (Doušová)

Realizační tým
výkonná ředitelka: Mgr. Karin Marques
vedoucí kanceláře a provozu: Mgr. Soňa Pohanková
ekonomka/finanční manažerka: Ing. Darina Chodorová
koordinátorka programů: Mgr. Jana Blechová
denní koordinátorka a recepční: Marie Petrů
koordinátorka rekvalifikačních kurzů a Asociace: Mgr. Regína Dlouhá

Lektorky a lektoři
Program mateřského klubu 
Marta Zlámaná 
Věra Doudová 
Iva Flaisigová
Soňa Pohanková
Karin Marques

Školka K2
Eliška Kaplanová
Lenka Ludlová
Eva Vyskočilová

Dětský klub
Marta Zlámaná
Eliška Kaplanová
Radka Fischerová
Iveta Burdová

grafické práce
Petra Lukešová
Eva Kolářová

Webové stránky
Jana Holušová
Rudolf Ježek

Dobrovolnice 
V roce 2011 odpracovaly dobrovolnice dohromady cca 180 hodin, převážně jako pravidelnou službu 
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na Hřišti pod střechou, dále formou organizační pomoci při zajištění komunitních akcí, vydávání zpra-
vodaje Klubko apod.

Petra Svobodová
Jana Holušová
Jana Seemanová
Zuzana Adamcová
Jana Skálová

Lucie Hadravová
Sandra Karlíková
Jana Vyšanská
Jana Thompson
Markéta Kolaříková

NáVšTĚVNOST
Celková návštěvnost klubu za rok 2011 byla 3210 vstupů/intervencí. Průměrně projde klubem 95 ro-
din týdně. Dětský klub v Ostružinové navštívilo 40 dětí. Návštěvnost pravidelných kurzů a herny 
byla 2510 vstupů a návštěvnost dětského klubu byla 700 vstupů.

V job klubu bylo podpořeno 28 žen vracejících se do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené. 
Školky K2 využilo 45 dětí. Rekvalifikační kurz Péče o dítě absolvovalo 32 žen. 

PODĚKOVáNÍ
Rádi bychom poděkovali dárcům, kteří finančně podpořili Klub K2 v roce 2011:

Medovník – Vizard, s. r. o.: dorty k oslavě výročí založení Klubu K2;
Hostivařské pekárny Kontinua, s. r. o. – masopustní koblihy;
Eliška Kaplanová – finanční dar.

Naše činnost byla spolufinancována Evropským sociálním fondem, Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a MČ Praha 10. 

Klub K2, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
IČ: 273 88 221
Sídlo: K Rybníčkům 15, Praha 10
Provozovny: Ostružinová 9, Praha 10 a K Horkám 40, Praha 15
Statutární zástupce: Mgr. Karin Marques
Bankovní spojení: 110 568 369/0800
www.klubk2.cz

člen České ženské lobby; www.czlobby.cz
člen Asociace lesních mateřských škol; www.lesnims.cz
člen Unie center pro rodinu a komunitu; www.uniecenter.cz

Výroční zpráva 2011 – výtah
Úplné znění výroční zprávy je uloženo ve sbírce listin.
Text: Karin Marques.
Korektura: Iveta Burdová.
Grafika: Eva Kolářová.
Foto: archiv Klubu K2.
Datum uzávěrky: 21. 6. 2012.
Tisk: 26. 6. 2012.
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formy péče o dě

kolky K2

aminek

Podíl zdro
v % 

č 54,2
č 14,6
č 0,4
č 10,8
č 6,7
č 4,1
č 0,7
č 2,6
č 0,4
č 0,7
č 0,4
č 1,5
č 2,0
č 0,0
č 0,1
č 0,0
č 0,00
č 100,0

%

46%

10,84%

5%
4,11%

dle zdrojů:

ti do 3 let

ojů

27% 
68% 
46% 
84% 
75% 

1% 
79% 
61% 
43% 
75% 
42% 
56% 
07% 
01% 

5% 
09% 
05% 
0% 

0,79%

0,43%
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3. Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění činností podle    
       projektů a náklady na vlastní činnost (správu) organizace  

KLUB K2, o.p.s. (rok 2011) MPSV Praha 10 OPPA KLUB K2 

NÁKLADY    3 159 625,95 827 528,00 30 681,00 1 979 463,13 321 953,82
Spotřeba materiálu   227 618,01 27 531,00 5 370,00 145 262,01 49 455,00
Spotřeba materiálu-provozní 85 757 26 768,00 5 370,00 45 165,01 8 454,00
Kancel. potřeby, úklidové prostředky 38 227 2 987,00 5 370,00 21 415,56 8 454,00

materiál pro volnoč. aktivity a potřeby pro Kurz péče o děti  
a Dětský klub/školku K2 47 530 23 781,00 23 749,45

Spotřeba materiálu-výpočetní technika 15 680 7 840,00 7 840,00
Spotřeba materiálu-zařízení a vybavení 8 734 548,00 0,00 8 186,00 0,00
Spotřeba materiálu-provozní 1 179 215,00 0,00 964,00 0,00
školící materiály - odborná lit. 1 179 215,00 964,00
Spotřeba materiálu-potraviny v rámci akci 116 268 83 107,00 33 161,00
Spotřeba energie 69 477 69 477,48
Spotřeba ostatních neskladovatel. Dodávek 1 032 1 032,00
vodné 1 032 1 032,00
Prodané zboží 4 855 0,00 0,00 0,00 4 855,49
nákup nápojů 4 855 4 855,49
Opravy a udržování 4 200 0,00 0,00 4 200,00 0,00
Náklady na reprezentaci 667 249,00 418,00
Ostatní služby 677 968,79 266 423,62 5 911,00 323 084,02 82 550,15
Ostatní služby - nájem kanceláře,prostor-aktivity 303 936 60 724,50 224 812,20 18 399,30
Ostatní služby - el, voda, topení 55 080 32 814,00 22 266,00
Ostatní služby - tel,fax,poštovné 26 197 14 655,12 0,00 9 154,82 2 386,85
Ostatní služby - konfer,kurzy 34 075 30 350,00 0,00 2 000,00 1 725,00
kurzy zaměstnanců 34 075 30 350,00 2 000,00 1 725,00
Ostatní služby - jiné 258 681 127 880,00 5 911,00 87 117,00 37 773,00
přednášky,semináře 35 477 6 680,00 28 797,00
lektorská činnost 83 925 69 150,00 14 775,00
lektorné Hrátky s bubnem 20 000 20 000,00
divadlo  8 000 8 000,00
tisk a propagace, publicita, graf.práce,web.stránky 14 959 6 050,00 5 911,00 2 998,00
účetní a ekonomické služby, audit 68 000 18 000,00 30 000,00 20 000,00
jiné služby  28 320 28 320,00
Mzdové náklady celkem 2 140 894,00 533 573,38 19 400,00 1 501 693,10 86 227,52
Mzdové náklady DPP 257 261 98 046,00 19 400,00 106 515,00 33 300,00
Mzdové náklady HPP 1 404 395 323 719,06 0,00 1 041 172,94 39 503,00
Soc. a zdrav. pojištění za organizaci 477 497 110 067,32 354 005,16 13 424,52
zákonné soc.pojištění 1 741 1 741,00
Jiné náklady 31 213 0,00 0,00 2 243,00 28 970,18
Jiné náklady-pojistka Kooperativa  13 647 13 647,18
Jiné náklady - bank.poplatky 6 783 2 243,00 4 540,00
Jiné náklady - nedaňové  10 783 10 783,00
Členské příspěvky 1 700 0,00 0,00 1 700,00 0,00
členské příspěvky ČŽL rok 2010 1 700 1 700,00
PŘÍJMY 3 243 619,48 827 528,00 30 681,00 1 979 463,13 405 947,35
Tržby za zboží 4 810 4 810,00
prodej nápojů 4 810 4 810,00
Jiné ostatní výnosy 984 165 351 493,00 12 681,00 219 000,00 400 991,26
tržby za služby (volnoč.aktivity MPSV) 351 493 351 493,00
tržby za kurz Péče o děti 51 000 0,00 51 000,00
tržby za služby Dětský klub OPPA 168 000 168 000,00
tržby za služby K2 413 672 12 681,00 400 991,26
Provozní dotace 2 251 498,13 476 035,00 15 000,00 1 760 463,13 0,00
provozní dotace OPPA 1 760 463 1 760 463,13
provozní dotace MPSV 476 035 476 035,00
provozní dotace Praha 10 15 000 15 000,00 
dary 3 000 3 000,00 
úroky 146 146,09

Hospodářský výsledek 83 993,53 0,00 0,00 0,00 83 993,53
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Projekty v roce 2011:      

MPSV:  Klub a kavárna pro rodiče s dětmi 
Praha 10: Kam s dětmi na Praze 10       
OPPA: Alternativní formy péče o děti do tří let  na období 2.2010-7.2012    
 Klub K2: Vlastní činnost (správa) organizace 

4. Závazky organizace k 31.12.2011 
Organizace Klub K2, o.p.s. nemá majetek ve smyslu zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb. 

celkem v Kč z toho: částka v Kč

1 981 481,06 

zálohy projektu ESF vyplacené za Monitorovací zprávy 1 742 353,84 
mzdy zaměstnancům za 12/2011 129 460,00 
zúčt.se soc. a zdrav.pojištěním ke mzdám za 12/2012 56 288,00 
dohadné účty pasivní za audit 2011 20 000,00 
dodavatelé (Patagonie, Telefónica, Vodafone, Toulcův dvůr) 13 113,22 
ostatní přímé daně ke mzdám 12/2011 10 366,00 
výnosy příštích období za školné a stravné na rok 2012 6 800,00 
ostatní přímé daně-srážková daň ke mzdám 12/2011 2 100,00 
jiné závazky (vklad zakladatele) 1 000,00 
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