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1. ÚVOD 
 

Název organizace: 

 

Právní forma: 

NA DLANI, z. s. 

 

zapsaný spolek 

 

Sídlo organizace: Rooseveltova 169/8, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

 

IČ: 

 

Zápis do spolkového rejstříku: 

 

 

Datum zápisu:  

 

Datum vzniku: 

49276441 

 

Spisová značka: L 4817 vedená u Městského soudu  

v Praze 

 

1. ledna 2014 

 

22. března 1993 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

164262349/0800 

 

Kontakt: 

 

tel.: 224 322 147 

e-mail: info@skolaroos.cz 

www.skolaroos.cz 
 

2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 
 

V souladu s novým Občanským zákoníkem změnilo občanské sdružení NA DLANI od 1. 1. 

2014 svoji právní formu na zapsaný spolek. Ustavující schůze proběhla dne 20. 1. 2015, návrh na 

změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku byl předán na rejstříkový soud dne 30. 3. 2015. 

Posláním spolku i nadále zůstává podpora optimálního rozvoje dětí a mládeže se zdravotním 

postižením, které jsou žáky Základní školy speciální a Praktické školy, Praha 6, Rooseveltova 8. 

Snahou spolku je zlepšování podmínek výchovy a vzdělávání žáků naší školy a vytváření 

vhodných podmínek pro integraci těchto žáků do společnosti. 

 

 

Orgány spolku jsou: 

 

Nejvyšší orgán: členská schůze 

Statutární orgán: výbor 

 

Výbor spolku: 

předseda:  Jana Švejdová 

jednatel: Mgr. Marie Harantová 

člen:               Renata Uhrová 
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

Aktivity spolku v roce 2016: 

 grant MČ Praha 6 na  projekt „Benefiční koncert v kostele sv. Šimona a Judy“ 

 grant MČ Praha 6 na projekt „Integrovaný letní tábor Buková 2016“  

 grant Etela, o.p.s. na letní tábor Buková 

 příspěvek dětem ze sociálně slabých rodin na zimní ozdravný pobyt na horách, výjezd 

žáků školy do Itálie a na letní integrovaný tábor Buková 2016 

 finanční zajištění celoroční hipoterapie  

 finanční podpora pravidelných volnočasových aktivit pro žáky v roce 2016 (divadelní 

soubor Pestro, kapela (R)ADOST!, taneční soubor Balonky, keramická a výtvarná dílna, 

vycházky a sportovní akce)  

 Benefiční koncert – vystoupení kapely (R)ADOST! na podporu letního tábora 

 organizační příprava a spolufinancování programu a pohoštění na zahradní slavnosti 

2016 – „Cesta kolem světa“ 

 Hanspaulský festival – pořádaný ZŠ Hanpaulka, výtěžek opět věnován žákům naší 

školy, vystoupení kapely (R)ADOST! a tanečního souboru Balonky 

 zajištění občerstvení na zvyklostních slavnostech (masopust, čarodějnice, Mikuláš, 

ukončení školního roku), pohoštění návštěv 

 uspořádání Vánoční besídky 

 fotodokumentace ze společných akcí školy a spolku NA DLANI  

 nákup didaktických pomůcek a sportovního vybavení 

 nákup odborné literatury do knihovny  

 financování návštěv filmových a divadelních představení, mobilní planetárium 

 

Spolek získává finanční prostředky:  

 z grantů MČ Praha 6 

 z darů fyzických a právnických osob 

 

Sponzoři a dárci v roce 2016: 

 

 Úřady a instituce, firmy, nadace 

 Anywhere, s. r. o. 

 CrossTech Bohemia s. r. o. 

 Dejvické divadlo 

 Etela, o. p. s. 

 Filharmonie Hradec Králové, o. p. s. 

 Chládek zahradnické centrum 

 IN CATERING s. r. o. 

 KAMPOS,  s. r. o. 

 Light Q spol. s. r. o. 

 Městská část Praha 6 

 Mountain of Fire and Miracles Ministries o. z. 

 Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK 

 ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek 

 

 

 

 



Výroční zpráva spolku NA DLANI za rok 2016 

 

Stránka 5 z 8 

 Jednotlivci 

 Mgr. Kateřina Benešová 

 Ing. Tomáš Bernát 

 Ing. Pavel Bratinka 

 Andrea Hercíková 

 Libuše Jordanová 

 Mgr. Zuzana Moravcová 

 Ing. Pavel Padevět 

 Benefiční koncerty – anonymní dárci 

 

 Dobrovolnická pomoc 

 Lukáš Dobrodinský 

 Mgr. Marie Harantová 

 Vít Homér 

 Šárka Nováková 

 Marie Nutilová 

 Ing. Bohuslav Pecháček 

 Mgr. Věra Radová 

 Jana Švejdová 

 

Poděkování 

 

Všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkům a ostatním příznivcům, kteří v uplynulém roce 

podpořili činnost našeho spolku, bychom rádi poděkovali. 

Jsme vděční za finanční prostředky i ostatní obětavou pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva spolku NA DLANI za rok 2016 

 

Stránka 6 z 8 

Plán činnosti spolku na rok 2017: 

 Benefiční koncert v kostele sv. Šimona a Judy 35. výročí školy /únor/ 

 Masopust 2017 – průvod masek a pohoštění /únor/ 

 ozdravný zimní výjezd na hory do Janských Lázní – užší výběr /březen/     

 stálá prodejní výstava na radnici ÚMČ Praha 6 – doplnění výrobků /březen/ 

 velikonoční prodejní výstava výrobků výtvarné a keramické dílny v Citibank /duben/ 

 Benefice na podporu letního integrovaného tábora /květen/ 

 ozdravný pobyt u moře v Itálii – Bibione /květen-červen/  

 hipoterapie – celoroční aktivita pro všechny žáky 

 canisterapie – celoroční aktivita pro žáky s autismem 

 víkendové pobyty pro žáky s autismem 

 výlety jednotlivých tříd  

 Zahradní slavnost – 35. výročí školy /červen/ 

 dárky pro žáky ukončující školní docházku /červen/ 

 Hanspaulský hudební festival /červen/ - vystoupení školní kapely a tanečního souboru  

 letní integrovaný tábor Buková 2017 /srpen/ 

 podzimní ozdravný výjezd /září/ 

 žádost o granty na MČ Praha 6 /září – říjen/ 

 divadelní představení „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“ – 35. výročí školy /říjen/ 

 vystoupení v Dejvickém divadle – repríza představení „Malý princ“ /listopad/ 

 Festival integrace Slunce – vystoupení souboru Balonky v paláci Akropolis /listopad/ 

 mikulášská nadílka ve škole /prosinec/ 

 Vánoční besídka /prosinec/ 

 vánoční prodejní výstava výrobků výtvarné a keramické dílny v Citibank, Praha 6 

/prosinec/ 

 vánoční tvořivé dílny SPMP Praha 6 /říjen - prosinec/ 

 průběžná spolupráce se sponzory   
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  4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

příjmy a výdaje v Kč 

 

 

Příjmy   

granty, dotace 52 500,00  

sponzorské dary peněžní 146 945,00 

členské příspěvky 5 400,00 

platby rodičů na akce školy 371 289,00 

chybná platba 700,00 

ostatní (úroky) 13,12 

Příjmy celkem 576 847,12 

 

 

Výdaje 

 drobný majetek 1 576,00 

akce školy (pobytové výdaje, divadlo, Zahradní 

slavnost, atd.) 497 526,00 

provozní režie (materiál, občerstvení, dárky 

sponzorům, poštovné, atd.) 7 804,00 

sociální dotace 25 595,00 

ostatní (poplatky bance) 2 382,49 

Výdaje celkem 534 883,49 

  

 

Sponzorské dary nepeněžní 148 907,00 

 

Stav hospodaření  

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

  

pokladní 

hotovost  

bankovní 

účet 

celkem 

převod z roku 2015 4 903,00 115 626,21 120 529,21 

příjmy v roce 2016 242 685,00 334 162,12 576 847,12 

průběžné položky 35 000,00 -35 000,00 0,00 

výdaje v roce 2016 266 328,00 268 555,49 534 883,49 

zůstatek 16 260,00 146 232,84 162 492,84 

  

         

 

 

Zprávu o hospodaření zpracovala:  

 

Jana Švejdová, předseda výboru……………………… 

 

 

Dne: ………………………… 
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5. ZPRÁVA O KONTROLE HOSPODAŘENÍ  
 

Výsledek kontroly hospodaření 

 

Vedení pokladní agendy 
 

Provedená revize peněžního deníku pro neplátce DPH, počet stran 4, ke dni 31. 12. 2016 

vykazuje tento stav: 

 

Stav ke dni 31. 12. 2016   

zůstatek na účtu  146 232,84 Kč 

pokladní hotovost  16 260,00 Kč 

Zůstatek 162 492,84 Kč 

 

Revizí bylo zjištěno, že vedení peněžního deníku je v souladu s platnými předpisy. 

 

Pokladní doklady 

 

Členové výboru konstatují, že veškeré pokladní doklady jsou v pořádku, očíslovány a 

archivovány. Výpisy z  účtů, faktury i příkazy do banky jsou chronologicky seřazeny.  

 

Závěr k provedené revizi hospodaření 

 

Po provedené kontrole členové výboru konstatují, že hospodaření spolku NA DLANI je 

v souladu se stanovami organizace, účetnictví je vedeno řádně a přehledně. 

 

Spolek NA DLANI nepodniká s finančním efektem. 

 

Kontrolu hospodaření provedly: 

 

Mgr. Marie Harantová, jednatel výboru …………………………… 

      

 

Renata Uhrová, člen výboru ……………...………………………… 

 

 

Dne: ……………… 


