
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS KLUB MAMINEK PETRÝSEK ZA ROK 2013  

 

Kontakt: 

Klub maminek Petrýsek o.s. 

403 37 Petrovice č.p. 5 

(budova ZŠ a MŠ, 1. patro) 

 

www.klubmaminekpetrysek.cz 

e-mail: klubmaminek@volny.cz 

mobil: 601 350 635 

 

Provozní doba: Út, Čt  9.30 – 12.00 

(o prázdninách a státních svátcích Klub uzavřen; některé akce v terénu) 
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1. Prostory Klubu maminek Petrýsek 
 

Klub maminek Petrýsek, o.s. je nezisková organizace sdružující aktivní rodiče, kteří klub 

navštěvují nebo se dobrovolnicky starají o jeho chod a program. Pilíře činnosti klubu jsou 

především sociální prevence mladé rodiny, rozvoj potenciálu rodičů na rodičovské dovolené, 

nenásilná socializace dítěte, princip pospolitosti a osvěta na poli výchovy, vztahů a zdraví. 

KM Petrýsek klade důraz aktivní, smysluplné a harmonické trávení času se svými dětmi, 

partnery. 

Na počátku stály rodiny s malými dětmi, které pociťovaly absenci nabídky aktivit pro děti do 

3 let v naší obci i v okolí. Snaha o zmírnění sociální izolace mladých rodin a o zachování 

tradiční komunity pečující o společenství aktivně a kreativně je nadále jeho hlavním 

posláním. 

Těšíme se na všechny, kteří chtějí kreativně trávit čas se svými dětmi, potkat nové přátele,  

odpočinout si od každodenních povinností a načerpat nové poznatky. Vítáni jsou i ti, kteří se 

chtějí zapojit do programu a organizace klubu. 

 

2. Vedení občanského sdružení a spolupracovníci 
 

Alexandra Pružincová  předsedkyně a vedoucí  

Lenka Bognerová   1. místopředsedkyně  

Blanka Mašková   2. místopředsedkyně 

Pavla Bognerová   účetní 

Michal Petříček   člen sdružení 

Vendula Fremlová   členka sdružení 

 

Děkujeme rodinám jednotlivých členů sdružení za podporu. 
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3. Poslání a cíle občanského sdružení 

 

Hlavní cíl: 

Naučit rodiče trávit společný čas s dětmi aktivně a zároveň umožnit rodičům na rodičovské 
dovolené vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. 

Dílčí cíle: 

• přispívat k posilování hodnot rodiny, mezigeneračních vztahů a mateřské a otcovské 
role ve společnosti; 

• působit jako informativní, výchovný a oddechový klub zejména pro rodiny s malými 
dětmi; 

• podporovat vzájemné setkávání malých dětí se svými vrstevníky a napomáhat jejich 
správnému vývoji; 

• pomáhat nalézat nové přátele dospělým i dětem; 
• naučit rodiny trávit svůj volný čas aktivně a nabídnout jim nové nápady pro využití 

volného času; 
• zprostředkovat dospělým rodinným příslušníkům přístup k informacím, které se týkají 

převážně správného vývoje a rozvoje dětí.  
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4. Typy služeb, pravidelné aktivity, jednorázové akce 

 

Služby: 

• Pravidelné výtvarné, hudební a pohybové programy pro děti s rodiči 

• Odborné přednášky a semináře na danou problematiku 

• Tvořivé dílny (Šikovné ručičky) pro rodiče s dětmi  

• Zapojení se do akcí obce a místních sdružení 

• Hlídání dětí 

• Volná herna 

Pravidelné aktivity: 

• Setkávání rodičů s dětmi 

• Cvičení s říkankami 

• Zpívánky 

• Čteme dětem 

• Tvoření 

• Hry 

Jednorázové akce: 

• Výlety a procházky 

• Návštěva solné jeskyně 

• Putování za velikonočním zajíčkem 

• Akce pro ZŠ: Hurá na prázdniny (ukončení školního roku) 

• Pouštění draků 

• Adventní tvoření – vánoční dekorace 
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5. Finanční hospodaření 

 

Konečný zůstatek účtů ke dni 31.12.2013 

Účet Text MD DAL 

211 Pokladna 45,- 0,- 

221 Běžný účet 1 843,88 0,- 

321 Dodavatelé (02) -179,- 0,- 

431 Hospodářský 
výsledek 2012 

1 807,36 0,- 

501 Spotřeba materiálu 34 043,90 0,- 

510 Nájemné 1 000,- 0,- 

518 Služby 7020,- 0,- 

568 Poplatky 558,- 0,- 

601 Členské poplatky 0,- 2 950,- 

602 Vstupné klientů 0,- 260,- 

662 Úroky z BÚ 0,- 1,42 

668 Sponzorský dar 0,- 9 500,- 

66801 Dotace Ústecký kraj 0,- 30 000,- 

 

Výsledovka ke dni 31.12.2013 

Náklady: 42 621,90 Kč 

Výnosy: 42 711,42 Kč 

----------------------------------------- ZISK / ZTRÁTA: + 89,52 Kč 

 

Rozvaha ke dni 31.12.2013 

AKTIVA 

Účet Text Kč 

211 Pokladna 45,- 

221 Běžný účet 1 843,88 

321 Dodavatelé – O2 -179,- 

431 Hospodářský výsledek 
minulých let 

1 807,36 

 

 



 

Počet návštěvníků v Klubu Petrýsek 

6. Poděkování  

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost v

Sponzoři

Obec Petrovice 
ZŠ a MŠ Petrovice 
ÚSTECKÝ KRAJ 
členky Klubu (a jejich rodiny)
Obec Tisá 
 

0% 20%

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

7 

Klubu Petrýsek v roce 2013  

         Návštěvnost: 2

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost v roce 2013. 

(a jejich rodiny) 

BURG s.r.o. Tisá 
Martin Kopp, Ústí n.L.
p. Schejbal, Ústí n.L. 
J. Jirásková, Petrovice

40% 60% 80%

Počet klientů 2013

272 klientů /rok 
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