Výroční zpráva Spolku Kristýnka, z.s., za rok 2016

I.Idea, poslání, důvod existence a cíle spolku
Členové Spolku Kristýnka, z.s., se dobrovolně spolčují vedení společným zájmem za účelem
společného vykonávání činností, kterými jsou hlídání a vzdělávání dětí a vytváření sociálních
aktivit pro osoby různého věku.
Pro dosažení účelu spolku jeho členové vyvíjeli činnost zaměřenou především na individuální
vzdělávání s vytvářením vzdělávacích programů, pořádáním různých kulturních a
společenských akcí souvisejících s účelem spolku, přípravy dětí v předškolním věku na školní
výuku a dalších zájmových kroužků či aktivit spojených se vzděláváním pro děti i dospělé,
pořádáním přednášek, poradenství a dalších obdobných aktivit.
Spolek Kristýnka, z.s., byl také oprávněn vykonávat vedle uvedené hlavní činnosti i
výdělečnou činnost, která bude sloužit k podpoře spolkových činností výše uvedených a to
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Spolek vznikl dnem zápisu do veřejného rejstříku a to do spolkového rejstříku vedeného
Krajským soudem Ostrava dne 12. Září 2016, oddíl L, vložka 15267.

II.Činnost Spolku Kristýnka, z.s., v roce 2016
Svátek tří bratří
Celodenní akce spojená s tématem Svátku Tří bratří se zaměřením hlavně na děti
s programem: výroba třech bratrů, velkoplošná malba na zahradě, skákací cirkus, hry,
trampolína, odrážedla, koloběžky.
Tanečky a říkánky
Zábavné odpoledne. Tanečky a říkánky s paní učitelkou Kristýnkou.
Foto soutěž
Zaslání originálních fotek na náš FB (Facebook) z prvních školních/školkových dní, foto
s nějvětším počtem lajků vyhrálo pět volných vstupů do Rodinného centra.
Žužu párty
Discokarneval na zahradě, soutěže o ceny v kostýmech, skákací hrad.
Dušičkový bál a lampiónový průvod
Strašidelný dušičkový bál plný zábavy, výroba lampiónů, dušičková diskotéka, lampiónový
průvod.
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Den děti v Rodinném centru
Celodenní akce s programem: různá stanoviště s úkoly – hod na cíl, skákání v pytlích,
překážková dráha, prolézání tunelů, mnoho dalších, např. malování na obličej, skákací cirkus,
trampolína.
Den otců
Dárky, malování s tatínky o ceny
Tvořivé odpoledne
Pracovní a výtvarné činností s Kristýnkou.
Mikulášská nadílka
Připravený mikulášský program, balíčky, občerstvení.
Vánoční den s Kristýnkou
Zdobení perníčků, zdobení stromečku, rozsvícení vanočního stromku.
Cílová skupina:
Děti ve věku 0-3, 3-6, 6+ a jejich rodinní příslušníci.
Cílem bylo rozšíření nabídky pro kulturní a umělecké volnočasové a pohybové aktivity,
zvýšení povědomí o regionálních tradicích a zvyklostech pro dané území města a jeho
občany.
Dále také rozvoj služeb (rozšíření jejich nabídky na území města Český Těšín.
Způsob realizace – každá akce min. 1x za rok ve spolkových prostorách.
Akce přispěly ke zkvalitnění péče o děti mladšího školního věku s usnadněním nenásilné integrace
do kolektivu děti.
Složení realizačního týmu projektu (s uvedením rolí):
Kristýna Zagorová, ved. realizace
Kristýna Smětáková, realizace

III.Finanční zpráva, zpráva o hospodaření
Členění příjmů
-státní dotace a granty – 0
-obecní dotace a granty – 0
-zahraniční dotace a granty - 0
-sponzorské dary – 0
-příjmy z vlastní činnosti – 37.534,-- CZK
-ostatní příjmy (členské příspěvky) – 60.000,-- CZK
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Členění výdajů
-mzdy – 8.640,-- CZK
-ostatní osobní náklady – 0
-odvody - 0
-nájemné – 33.237,-- CZK
-cestovné – 0
-materiál a DHM – 7.500,-- CZK
-energie, vodné, stočné – 5.300,--CZK
-provozní režie – 17320,-- CZK
-opravy, služby - 0
-odpisy majetku - 0
-ostatní náklady – 23520,-- CZK.

IV.Orgány Spolku Kristýnka, z.s.
Kristýna Zagorová – předseda výboru Spolku
Kristýna Smětáková – pokladník výboru Spolku

V.Poděkování
Poděkování za nepostrádatelnou pomoc jak při vzniku/založení Spolku, tak v jeho začátcích a
během činnosti v roce 2016 patří:
-Lidové bytové družstvo Č.T. paní Machejová H., paní Moravcová a celý výbor družstva
-mluvčí města Český Těšín, mgr. Dorota Havlíková
-JUDr Jana Holubcová
-paní Novotná Marta (Havířov)
-mgr. Křístková Veronika
-paní Barbora Nowak (PL)
-rodina Paszová (PL)
-rodina Tluštíková
-paní Šimíčková Ivana ( Slunečnice – zdravá výživa)
-p. Pavel Kmet
-rodina Zajíčková a rodina Hrackých
a také všem spolupracovníkům, kolegům a příznivcům.

VI.Kontaktní a identifikační data
-Spolek Kristýnka, z.s.
-Zapsáno 12.09.2016 do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl L,
vložka 15267
-Čapkova 199/9, 735 43 Český Těšín
-statutární zástupce Kristýna Zagorová
-tel.: +420606094781
-email: kzagorova@seznam.cz
-IČO: 06373328
-bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
-číslo účtu: 2201063525 / 2010
-vebové stránky: www.centrumkristýnka.cz + FB (Facebook): Centrum Kristýnka
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VII.Záměry Spolku na příští rok
Rámcové záměry Spolku na rok 2017:
1.Hlídání se vzděláváním – celodenní hlídání děti předškolního a mladšího školního věku,
zajištění celodenního vzdělávání skupinovou či individuální formou dle schopnosti a věku dítěte,
nadstandardní přístup se zajištěním celodenní stravy, časový harmonogram Klubíku je 07,00 až
18,00 hod. Cílem je zajištění ekvivalentu např. jeslí či nadstandardní školky pro děti a rodiče
města na území města Český Těšín v originální a jedinečné podobě s přihlédnutím k aktuálnosti.
Cílem je také rozvoj služeb (rozšíření jejich nabídky na území města Český Těšín a přitom
samotná propagace. Způsob realizace každodenní od 01.01.2017 do 31.12.2017 ve spolkových
prostorách. Program přispěje ke zkvalitnění péče o děti mladšího školního věku a usnadní
nenásilnou integraci do kolektivu děti
2.Příměstské tábory (Aktiváček) – určeno dětem předškolního a školního věku, s časovým
rozvrhem v době prázdnin (jarních, pololetních, velikonoční, letní i podzimní). Pro děti je
připravený program po celou dobu prázdnin. PT je alternativou klasickým vícedenním výjezdním
táborům. Zajištění PT formou celodenního vzdělávání skupinovou či individuální formou dle
schopnosti a věku dítěte, nadstandardní přístup se zajištěním celodenní stravy s návštěvou různých
zajímavých míst ve městě Č.T. a jeho blízkém okolí nejen s odborným výkladem průvodců
v daných lokalitách: Muzeum města ČT, koupaliště, sportovní komplex Č.T. (skatepark), dopravní
hřiště Č.T., park A.Sikory Č.T., Archeopark Chotěbuz atd. Cílem je zajistit program nejen dětem
města Český Těšín, jejichž rodiče jsou během prázdnin v zaměstnání. Cílem je také rozvoj služeb
(rozšíření jejich nabídky).
3.Veselá zahrada – zajištění možnosti volnočasových a mimoškolních aktivit pro děti i mladšího
školního věku, poskytnutí herních prvků na zahradě. Obsahem je naplnění potřeby podnětů
děti a herního vybavení ke svému rozvoji a integraci do společnosti. Zahradní sestava se skluzavkou bude doplněná o další komponenty, které na sebe navazují a tvoří ucelenou plochu s možnosti
různorodých pohybových aktivit. Hlavním cílem je připravit děti do začlenění do kolektivu.
Dostatečná vybavenost hracími centry, také při pobytu venku, vhodnými sestavami na rozvoj
motorických, manipulačních a koordinačních schopností dětí umožní podporovat jejich možnosti
všeobecného rozvoje, zdravé a přiměřené odvahy k pohybovým aktivitám a následnou prvotní
integraci do kolektivu vrstevníků. Dále také vzdělávání skupinovou či individuální formou dle
schopnosti a věku dítěte, nadstandardní přístup se zajištěním celodenní stravy. Cílem je zajištění
ekvivalentu např. jeslí či nadstandardní školky pro děti a rodiče v originální a jedinečné podobě
s přihlédnutím k aktuálnosti. Cílem je také rozvoj služeb (rozšíření jejich nabídky). Způsob
realizace – každodenní za příznivého počasí od 01.01.2017 do 31.12.2017. Záměr přispěje ke
zkvalitnění péče o děti mladšího školního věku a usnadní nenásilnou integraci do kolektivu děti.
4.Celoroční program pro děti a rodiny
-Den dětí v rodinném centru Kristýnka - Celodenní akce s programem: různá stanoviště
s úkoly (hod na cíl, skákáni v pytlích, překážková dráha, prolézání tunelů, mnoho dalších,
např. malování na obličej, skákací cirkus, trampolína)
-Foto soutěž - Zaslání originálních fotek na náš facebook z prvních školních/školkových dní,
foto s největším počtem lajků vyhraje pět volných vstupů do Rodinného centra
-Tanečky a říkánky - Zábavné odpoledne. Tanečky a říkánky s paní učitelkou Kristýnkou
-Svátek tři bratří - Celodenní akce spojená s tématem Svátku Tří bratří se zaměřením hlavně
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na děti s programem: výroba třech bratrů, velkoplošná malba na zahradě, skákací cirkus, hry,
trampolína, odrážedla, koloběžky
-Dušíčkový bál a lampiónový průvod - Strašidelný dušičkový bál plný zábavy, výroba lampiónu,
dušičková diskotéka, lampiónový průvod
-Mikulášská nadílka - Připravený mikulášský program, balíčky, občerstvení
-Vánoční den s Kristýnkou - Zdobení perníčků, zdobení stromečků, rozsvícení vánočního stromu
-Žužu párty - Disco karneval na zahradě, soutěž o ceny v kostýmech, skákací hrad
-Discohrátky s Kristýnkou aneb oslava prvního školního dne, diskotéka s tanečním
programem, oslavy prvního školního dne
-Den otců - dárky, malování s tatínky
-Tvořivé odpoledne - Pracovní a výtvarné činnosti s Kristýnkou.

A další…
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