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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 
 

Posláním spolku je podpora optimálního rozvoje dětí a mládeže se zdravotním postižením – 

mentálním postižením, s autismem, s vývojovými poruchami a dalšími specifickými poruchami 

učení. Jedná se o žáky Základní školy speciální a Praktické školy, Praha 6, Rooseveltova 8. 

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

předpokladů 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 2018: 

 žádost o dotaci MČ Praha 6 na projekt „Integrovaný letní tábor Buková 2018“  

 žádost o dotaci Etela, o.p.s. na letní tábor Buková 

 zajištění příspěvku dětem ze sociálně slabých rodin na zimní ozdravný pobyt na horách, 

výjezd žáků školy k moři do Itálie a na letní integrovaný tábor Buková 2018 

 finanční podpora krátkodobých výjezdů a výletů žáků školy 

 finanční zajištění celoroční hipoterapie na zahradě školy 

 finanční podpora pravidelných volnočasových aktivit pro žáky v roce 2018 (divadelní 

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

kroužek šití, výstavy, vycházky a sportovní akce)  

 Zahradní slavnost – spolupořadatelství, prezentační výstava ze školních aktivit 

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

 Letní tábor Buková - spolupořadatelství 

 uspořádání členské schůze zapsaného spolku 

 Benefiční odpoledne – na podporu podzimního výjezdu žáků školy 

 Festival integrace Slunce – podzimní vystoupení souboru Balónky v paláci Akropolis  

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

ukončení školního roku), pohoštění návštěv 

 uspořádání Vánoční besídky pro žáky a rodiče školy 

 dárky sponzorům 

 dárky vycházejícím žákům 

 fotodokumentace ze společných akcí školy a spolku NA DLANI  

 nákup a instalace nové velkoobjemové pračky 

 nákup nových tyčí k tee-pee 

 financování návštěv filmových a divadelních představení, vstupného na koncerty 

 

Spolek získává finanční prostředky:  

 z dotací MČ Praha 6 

 z darů fyzických a právnických osob 

 

Sponzoři a dárci v roce 2018: 

 

 Úřady a instituce, firmy, nadace 

 4Life Direct Insurance Services s.r.o. 

 BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. 

 CrossTech Bohemia s.r.o. 

 Etela, o.p.s. 

 CHEP CZ s. r.o. 

 Chládek zahradnické centrum 

 IN CATERING s.r.o. 

 KAMPOS,  s.r.o. 

 Kytky od Pepy 

 Městská část Praha 6 

 M & P Copier, Praha 6 

 Nadační fond Šestý smysl 

 Obec Baráčníků Kněževes 
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 Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group 

 RE/MAX Česká republika 

 Řízení letového prostoru ČR, s.p. 

 ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek 

 

 Jednotlivci 

 Ing. Tomáš Bernát 

 MUDr. Vladimíra Hejmová 

 Marcela Kozohorská 

 Jana Matoušová 

 Šárka Nováková 

 Petra Rosová 

 Kateřina Pejšová 

 Kateřina Straková 

 Ladislav Šenkyřík 

 Renata Uhrová 

 Mariya Yaremen 

 Benefiční koncerty – anonymní dárci 

 

 Dobrovolnická pomoc 

 Mgr. Marie Harantová 

 Ing. Bohuslav Pecháček 

 Mgr. Věra Radová 

 Jana Švejdová 

 

Poděkování 

 

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

podpořili činnost našeho spolku, velmi děkujeme. 

Jsme vděční za finanční prostředky v jakékoliv výši, oceňujeme i ostatní obětavou pomoc a 

podporu. 
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Plán činnosti spolku na rok 2019: 

 žádost o dotaci na MČ Praha 6 /leden – únor/ 

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

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

 „Podívejte, co umíme XVII.“ – společné vystoupení v Dejvickém divadle /duben/ 

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

 Benefice na podporu letního integrovaného tábora /červen/ 

 hipoterapie – celoroční aktivita pro všechny žáky 

 canisterapie – celoroční aktivita pro žáky s autismem 

 víkendové pobyty pro žáky s autismem, odlehčovací víkendy ve škole 

 výlety jednotlivých tříd  

 Zahradní slavnost + prezentační výstava fotografií ze života školy /červen/ 

 dárky pro žáky ukončující školní docházku /červen/ 

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

 letní integrovaný tábor Buková 2019 /srpen/ 

 Benefice na podporu podzimního výjezdu žáků /září/ 

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

 podzimní ozdravný výjezd /říjen/ 

 Festival integrace Slunce – podzimní vystoupení souboru Balónky v paláci Akropolis 

/listopad/ 

 mikulášská nadílka ve škole /prosinec/ 

 Vánoční besídka /prosinec/ 

 průběžná spolupráce se sponzory   
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  4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

příjmy a výdaje v Kč 

 

 

Příjmy   

granty, dotace 71 300,00  

sponzorské dary peněžní 192 412,00 

členské příspěvky 16 800,00 

platby rodičů na akce školy 375 198,00 

ostatní 0,00 

úroky 21,48 

průběžné položky 74 420,00 

Příjmy celkem 730 151,48 

 

 

Výdaje 

 drobný majetek 44 949,35 

akce školy (pobytové výdaje, divadlo, Zahradní 

slavnost, atd.) 480 922,80 

provozní režie (materiál, občerstvení, dárky 

sponzorům, poštovné, atd.)    26 399,00 

sociální pomoc, dotace 129 674,00 

ostatní 0,00 

poplatky bance 2 827,08 

průběžné položky 74 420,00 

Výdaje celkem 759 192,23 

  

 

Sponzorské dary nepeněžní 147 200,00 

 

Stav hospodaření  

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

  

pokladní 

hotovost  

bankovní 

účet 

celkem 

převod z roku 2017 8 509,00 241 118,93 249 627,93 

příjmy v roce 2018 254 605,00 475 546,48 730 151,48 

výdaje v roce 2018 260 683,00 498 509,23 759 192,23 

zůstatek 2 431,00 218 156,18 220 587,18 

  

         

 

Zprávu o hospodaření zpracovala:  

 

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

 

Dne: 5. 3. 2019 
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5. ZPRÁVA O KONTROLE HOSPODAŘENÍ  
 

Výsledek kontroly hospodaření 

 

Vedení pokladní agendy 
 

Provedená revize peněžního deníku pro neplátce DPH, počet stran 11, ke dni 31. 12. 2018 

vykazuje tento stav: 

 

Stav ke dni 31. 12. 2018   

zůstatek na účtu  218 156,18 Kč 

pokladní hotovost  2 431,00 Kč 

Zůstatek 220 587,18 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: 31. 3. 2019 


