VESNĚNKA, o.p.s.
Údolní 389/10, 602 00 Brno, Tel.: 541 210 594, 775 704 556, e-mail: vesnenka@seznam.cz

Výroční zpráva za rok 2016
Základní charakteristika organizace
a) Název organizace:

Vesněnka, o. p. s.
602 00 Brno, Údolní 10
Obecně prospěšná společnost
IČO: 277 339 98

b) Zakladatel:

Vesna, o. p. s.
Brno, Údolní 10
Obecně prospěšná společnost

c) Ředitel školy:

Ing. Lenka Hrubá
Ředitel jedná za společnost vůči 3 osobám, před soudními, správními a
jinými orgány, za společnost podepisuje a zastupuje ji navenek.

d) Typ zařízení:

Denní centrum pro děti

e) Specifikace zařízení:

Zajišťování dohledu nad dětmi dle požadavků a dispozic rodičů.
Rodinné zařízení péče o děti, které vychází z místních tradic a zkušenosti
čerpá u holandského modelu obdobně zaměřených organizací. Zajišťuje
krátkodobý pravidelný pravidelný dohled nad dětmi ve věku od jednoho
do pěti let a díky zajištěnému celodennímu programu a volitelné době
a délce pobytu vychází vstříc zaměstnaným rodičům.

f) IČ provozovny:

1003830765, přiděleno 9.6.2011 Živnostenským úřadem města Brna

g) Předmět podnikání:

Živnostenské oprávnění č.1: Péče o dítě do tří let věku v denním
režimu
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Výroční zpráva 2016

1

VESNĚNKA, o.p.s.
Údolní 389/10, 602 00 Brno, Tel.: 541 210 594, 775 704 556, e-mail: vesnenka@seznam.cz

Živnostenské oprávnění č.2: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba,
knihařské a kopírovací práce
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti
cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Živnostenské oprávnění č.3: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná, Vznik oprávnění: 09.10.2013
h) Celková kapacita:
i) Správní rada:

12 dětí v jedné třídě
předsedkyně – Mgr. Helena Matulová
místopředsedkyně – Mgr. Beáta Drápalová
členka – Mgr. Dagmar Kyzlinková

j) Dozorčí rada:

předsedkyně – Ludmila Vaculovičová
místopředsedkyně – Ing. Lada Troubilová
členka – PhDr. Miloslava Bártová

k) Údaje o pracovnících Vesněnky, o.p.s.
Do 31. 5. 2016 tvořili základ týmu 2 interní pracovníci; od 1. 6. 2016 3 interní pracovníci:
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Interní pracovníci managementu – počet: 1

0,1 úvazek Ředitelka


Interní pracovníci – Chůva – počet: 1; od 1. 6. 2016 – počet: 2

1,0 úvazek Hlavní chůva
0, 5 úvazek Chůva (od 1. 6. 2016)
Všechny chůvy mají odbornou kvalifikaci, dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách,
a všechny se pravidelně dále vzdělávají. Hlavní chůva navíc splňuje odbornou kvalifikaci učitele
mateřské školy, kterou upravuje § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů, získanou středním vzděláním s maturitní zkouškou prostřednictvím
vzdělávacího programu středního vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání.
V roce 2016 spolupracovalo s Vesněnkou 19 externích spolupracovníků v rámci Dohod o provedení
práce nebo Dohod o pracovní činnosti, konkrétně:


1 ekonomka DPP



1 údržbář DPP



10 chův DPP, všechny chůvy splňují potřebnou odbornou kvalifikaci a pravidelně se dále
vzdělávají



2 odborné logopedky DPP



2 lektoři DPP – výukové programy pro MŠ, vedení prázdninového pobytu pro rodiny s dětmi



3 autorizovaní zástupci autorizované osoby pro zkoušku profesní kvalifikace

Věkové složení pracovníků (interních i externích)
Věk

Muži

Ženy

do 35 let

0

5

35-50 let

0

5

nad 50 let

0

6

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

2

1

Celkem

2

17

V roce 2016 (stejně jako v předchozích dvou letech) bylo zpracování mezd řešeno pomocí externí
účetní Dariny Kameníčkové na základě uzavřené Smlouvy o zpracování mezd.
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V říjnu 2016 došlo ke změně externí účetní, která vedla účetnictví organizace na základě Smlouvy
o vedení účetnictví od roku 2015, Evy Pešové, za novou účetní Editu Keprtovou.
Pracovníci Vesněnky se i v roce 2016 pravidelně dále vzdělávali. Hlavní chůva zdárně ukončila ve
zkrácené formě studia obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika na Soukromé střední
škole pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o. v Obratani Dvě z našich externích chův jsou žákyněmi
SŠ, jedna je studentkou VOŚ a dvě jsou studentkami VŠ (MU Brno – obor Sociální politika a
sociální práce; obor Pedagogika).
Samozřejmostí je práce chův i nad rámec svých povinností: starají se o zahradu, třídu, připravují
s dětmi zajímavé projekty, nacvičují s dětmi divadelní, sportovní a hudební vystoupení, které
veřejnosti prezentují nejméně 2x ročně na Vánoční besídce a Zahradní slavnosti.
l) Počet vydaných Rozhodnutí o přijetí – počet přijatých dětí v roce 2016
Ve sledovaném období kalendářního roku 2016, tedy od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo ve
Vesněnce, o.p.s. zapsáno k pravidelné docházce celkem 51 dětí (26 děvčat, 25 chlapců).
V porovnání s loňským rokem počet zapsaných dětí vzrostl o necelých 6 %. Počty zapsaných dětí
ve Vesněnce kolísají v závislosti na přijetí dětí v průběhu roku do státních MŠ. Průměrná
naplněnost Vesněnky v roce 2016 činila 84 %.
m) Další aktivity Vesněnky, o.p.s. v roce 2016
1. Organizace pobytů pro rodiny s dětmi
RS Trnávka – jeden běh pobytu „Sportujeme s Karlem 2“ v termínu 6. 8. 2016 – 13. 8. 2016,
celkem 34 účastníků, z toho 2 lektoři.
2. Kreativ klub
I v roce 2016 probíhaly aktivity Kreativ klubu, které organizujeme ve spolupráci s naším
zakladatelem Vesnou, o.p.s..
3. Profesní kvalifikace Chůva
V roce 2016 zaznamenala Vesněnka, o.p.s. se změnou legislativy a vyhlášením „šablon“ pro MŠ pro
pracovní pozici Chůva, zvýšený zájem o složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do
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zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky.
Zkouška NSK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky se podobá Maturitní zkoušce,
skládá se ze tří částí - písemné, praktické a ústní zkoušky; zkouška NSK Chůva pro dětské koutky
má jen dvě části – praktickou a ústní. Na zkoušku se uchazečky připravují samy na základě námi
dodaných studijních podkladů a osobních konzultací. Po uchazečích o zkoušku požadujeme deset
hodin praxe ve Vesněnce (koná se tam praktická část zkoušky) a dále prezenční absolvování
teoreticko - praktického modulu První pomoc v rozsahu 6 hodin.
Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M
(autorizovaný zástupce autorizované osoby MPSV) se pořádala v roce 2016 v osmi termínech.
Zkoušek se zúčastnilo 41 žadatelek, úspěšnost u zkoušek činila 90 %. Tři žadatelky využily
možnost opravného prostředku a na podruhé již zkoušku úspěšně zvládly.
Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky 69-018-M (autorizovaný zástupce
autorizované osoby MPSV) se pořádala v roce 2016 v jednom termínu. Zkoušky se úspěšně
zúčastnila jedna žadatelka.
4. Logopedická poradna pro děti, mládež i dospělé
Logopedická poradna pro děti, mládež a dospělé patří mezi další aktivity Vesněnky. Provoz poradny
v roce 2016 zajišťovaly dvě aprobované speciální pedagožky, logopedky. Provoz je pravidelný,
časově vychází vstříc zaměstnaným rodičům a probíhá obvykle jeden den v týdnu. Kromě poradny
je nabízena i možnost depistáže v mateřských školkách v Brně.
5. Programy pro MŠ
Výukové programy pro školky Vesněnka provádí osmým rokem, jejich pořádání však postupně
uměle utlumujeme. Důvodem je velká náročnost na koordinaci potřebného materiálu a lektorů.
V roce 2016 se 3x uskutečnil výukový program „Cesta kolem světa“. Pořady v roce 2016 prošlo
87 dětí předškolního věku.
6. Agentura „Vesněnka – pomoc rodinám“
Vesněnka o.p.s. i v roce 2016 zajišťovala činnost agentury „Vesněnka – pomoc rodinám“. Jedná se
o službu hlídání dětí v Brně a okolí v domácím prostředí s důrazem na garanci osobního přístupu
a profesionality. Všechny nasmlouvané chůvy (DPP) splňují potřebnou kvalifikaci a jsou proškoleny
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v poskytování první pomoci. O tuto formu pomoci rodinám zaznamenáváme zvýšený zájem. Máme
nasmlouvány dlouhodobé pravidelné doprovody dětí do/z MŠ, ŠD a jejich doprovody domů.
Přibývá zájem o zabezpečení hlídání dětí v případě jejich nemoci v domácím prostředí. V případě
okamžité potřeby naší pomoci se snažíme o operativnost a zajišťujeme i nárazové hlídání dětí.
n) Získané dotace:


Dotace Odboru zdraví na projekt „Provoz denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. na rok
2016“, číslo smlouvy 7116092952 ve výši 30 000 Kč. Dotace byla využita k úhradě
mzdových nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

o) Vesněnka o.p.s. jako pracoviště praxe SŠ a VOŠ a frekventantů Kvalifikačního kurzu
pro pracovníky v sociálních službách
I v roce 2016 ve Vesněnce na základě smluvních vztahů vykonávali povinnou praxi žáci Střední
školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. (výuka praxe žáků denní i dálkové formy
studia oboru 75 41 M/01 Sociální činnost). Kromě toho Vesněnka umožnila splnění praxe
frekventantům Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách (zaměření na péči o děti
a handicapované) a zájemcům o zkoušku NSK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
a Chůva pro dětské koutky.
p) Kontroly
V listopadu 2016 proběhla kontrola Městské správy sociálního zabezpečení Brno – město ve
Vesněnce zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období
11/2009 do 10/2016. Protokol o kontrole č. 5687/16/772 je bez zjištění nedostatků.
V září 2016 proběhla kontrola na místě – čerpání účelové dotace přidělené Odborem zdraví
Magistrátu města Brna – bez zjištění nedostatků.
Dne 14. 10. 2016 byla provedena pravidelná odborná technická kontrola herních prvků (tělocvična,
zahrada), protokol o odborné technické kontrole č. 252/2016. Kontrola proběhla bez zjištění
s výjimkou pískoviště, u kterého bylo doporučeno vyměnit uhnilé části obruby.
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q) Materiální a technická stránka organizace, hospodaření organizace
Organizace nedisponuje žádnými vlastními zdroji, činnost organizace je plně krytá a závislá na
cizích zdrojích.
Vesněnka nepřijala ani neposkytla ve vykazovaném období žádné dary. V roce 2016 probíhala
pouze pravidelná údržba prostor a vybavení Vesněnky, investice do nového vybavení či oprav
stávajícího vybavení nebyly zapotřebí.
V roce 2015 Vesněnka obdržela bezúročnou půjčku ze Střední školy sociálních a zdravotnických
služeb Vesna, o.p.s., se kterou má společného zakladatele. K rozvahovému dni, tj. 31.12.2016
zbývá nesplacený zůstatek ve výši 25 000,- Kč.
Vesněnka, o.p.s. v roce 2016 vykázala zisk ve výši 47 092,45 Kč.

r) Přehled programových činností Vesněnky v roce 2016
Plán programových činností připravujeme vždy předstihu a jej zveřejňujeme na nástěnkách
školičky a prostřednictvím www. Denní činnost se opakuje každý měsíc a je zaměřena na rozvoj
komunikace, sebeobsluhu, učení se být kamarádem, stravovací návyky, procvičování jemné, hrubé
motoriky, výtvarnou činnost, hudební výchovu, sportovní výchovu a logopedické chvilky - formou
říkanek. Každý měsíc se zaměřujeme na nácvik nové tematické básničky (písničky), na nové
výtvarné činnosti a nové pohybové hry.
V roce 2016 jsme připravili tyto plány programových činností:
leden 2016 téma „Malíř jménem zima“
únor 2016 téma „V únoru je velký bál, pohádkový karneval““
březen 2016 téma „Barevné dny jara“
duben 2016 téma „Čarodějnický rej“
květen 2016 téma „Tajemství barevných balonků“
červen 2016 téma „Pohádkové putování za tečkami berušky Adélky“
červenec 2016 téma „Těšíme se na prázdniny“
srpen 2016 téma „Těšíme se na prázdniny“
září 2016 téma „Můj svět“
říjen 2016 téma Foukej, foukej, větříčku“
listopad 2016 téma „Podzimní nadělení“
prosinec 2016 téma „Je tu mráz, zebe nás“
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Závěr:
Školička pro děti Vesněnka je zavedeným rodinným zařízením péče o děti předškolního věku, které
vychází z místních tradic a zkušenosti čerpá u holandského modelu obdobně zaměřených
organizací. Zajišťuje krátkodobý pravidelný pravidelný dohled nad dětmi ve věku od jednoho do
pěti let a díky zajištěnému celodennímu programu a volitelné době a délce pobytu vychází vstříc
zaměstnaným rodičům. Zejména maminkám umožňuje přijmout částečný pracovní úvazek, neztratit
kontakt s bývalým zaměstnáním a doplňovat si vzdělání studiem. Rodiče velmi rádi využívají
Vesněnku jako přípravné zařízení pro přijetí jejich dítěte k pravidelné docházce v MŠ. Ze zpětné
vazby, kterou sledujeme, je zřejmé, že je veřejnost s naší školičkou velmi spokojená.
Jak již bylo zmíněno výše, pečujeme o děti ve věku od 1 do 5 let věku. Průměrný věk dětí,
přijatých do Vesněnky v roce 2016, se drží na úrovni z roku 2015 – tedy 2, 35 roku. Na komplexní
péči o tak malé děti jsme připraveni, jedinou překážkou je nedostatek financí pro zajištění klidného
a výhledově zajištěného provozu, což se díky dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna a díky
dlouhodobé spolupráci se Střední školou sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. daří
zabezpečit. Výsledkem je velmi odborná péče našich zaměstnanců s důrazem na zajištění
bezpečného prostředí a s ohledem na respektování individuality dětí.
Usilujeme o dosažení co nejkvalitnějších výsledků v péči o děti a jejich vzdělávání odpovídajících
individuálním možnostem dětí - kvalitní péči, kterou děti v tomto věku vyžadují a potřebují.
Výroční zpráva byla dne 19. 6. 2017 schválena Správní radou Vesněnky, o.p.s.

Ing. Lenka Hrubá

V Brně dne 20. 6. 2017

ředitelka Vesněnky, o.p.s.
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Přílohy
1. Zpráva o hospodaření za rok 2016
2. Výkaz zisku a ztrát za rok 2016
3. Vyjádření Správní rady Vesněnky, o.p.s. ze dne 19. 6. 2017

V Brně dne 21. 4. 2017
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