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Slovo předsedkyně MC Lidičky
Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a Vám se dostává do rukou Výroční zpráva MC Lidičky, z. s. za rok
2016.
Při pohledu zpět do roku 2016 za námi vidím obrovský kus práce a velké množství
aktivit, které v Lidičkách nabízíme a tak si říkám, že bych se možná měla zamyslet nad
tím, co nám minulý rok dal a vzal. Myslím, že nám všem vzal spoustu sil a energie, ale
jako protiváhu nám dal velkou řadu spokojených dětí i dospělých a to nejen z Lidic, ale i
z okolí. Slova díků, úsměv dětí a jejich oči rozzářené radostí jsou pro nás zdrojem nové
síly a energie v naší práci pokračovat a potvrzují nám, že má smysl.
V roce 2016 prošlo centrum dosud zatím největší změnou – zřízením a zahájením
provozu registrované dětské skupiny Lidičkové. Cílem tohoto rozhodnutí bylo nejen
nabídnout možnost umístění i dětí mladších tří let do předškolního zařízení, ale také dát
rodičům dětí ve věku kolem 2 let možnost navrátit se do pracovního procesu.
V neposlední řadě zřízení dětské skupiny umožnilo další chod MC Lidičky například
vytvořením několika pracovních míst. Fungování centra tedy již nezávisí jen na
dobrovolnické činnosti.
A tak pokračujeme dál…. v roce 2016, pět let po zahájení činnosti centra, jsme nedílnou
součástí veřejného života v Lidicích, zajišťujeme volnočasové aktivity pro děti i dospělé,
pořádáme mnoho akcí pro veřejnost a nabízíme péči o děti v již zmiňované dětské
skupině Lidičkové.
Za to, jak centrum funguje, děkuji všem svým milým kolegyním a kamarádkám, děkuji
všem úžasným dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se podílejí jak na provozu
mateřského centra a dětské skupiny, tak i na akcích pro veřejnost. Všem vám patří
obrovské díky, bez vás by to prostě nešlo!
Děkuji všem rodinám, které si k nám našly cestu a děkuji také našim rodinám, že to
s námi vydržely.
Zůstaňte s námi a držte nám i Lidičkám palce i v roce 2017!
Irena Přibylová, předsedkyně MC Lidičky
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Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Spolek Mateřské centrum Lidičky, založený v roce 2011 jako občanské sdružení, je
nezisková organizace, jejímž posláním je aktivní zapojování rodin do života v
komunitě, návrat k tradicím, sociální začlenění, pomoc rodičům při návratu na trh
práce, stavět svoji činnost na principu svépomocných skupin a primární prevence
patologických jevů v rodině a ve společnosti. Své poslání naplňuje zejména
prostřednictvím různých aktivit pro děti i dospělé, péčí o děti předškolního věku,
besed s odborníky a semináři.
Děti se v Lidičkách hravou formou vzdělávají, rozvíjejí své schopnosti, dovednosti i
sociální kontakty, což jim nadále usnadní pobyt ve společnosti jiných lidí. Dospělým
nabízíme možnost odpoutat se od každodenních povinností účastí na výtvarných
odpoledních, přednáškových cyklech, jazykových kurzech nebo jen posezením s
přáteli.
Všichni naši návštěvníci u nás najdou přátelskou a rodinnou atmosféru, pohodu a
místo pro trávení příjemných chvil s dětmi a přáteli.
Cílem naší práce je všestranně rozvinutá osobnost dítěte, schopná fungovat v
kolektivu vrstevníků a vzdělaní, odpočatí a spokojení dospělí vytvářející „zdravou“
komunitu v Lidicích a v jejich blízkém okolí.

Orgány Mateřského centra Lidičky v roce 2016
13 členů s 15 dětmi
Výkonný výbor
Mgr. Irena Přibylová
předsedkyně
Mgr. Tereza Bublíková
hospodářka
Ing. Petra Radová
členka výboru
Revizní komise
Veronika Kellerová
Ing. Hana Malá
Ing. Monika Vaňhová MBA
Mateřské centrum Lidičky, o. s.
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Program MC Lidičky v roce 2016
Pravidelný program
V roce 2016 jsme navázali na pravidelný program předchozího roku.

Pravidelný rozvrh v období leden – červen 2016
9:30 – 10:00

10:00 – 11:30

Pondělí

Lidičkové I.
8:00 – 12:00

Úterý

Lidičkové II.
8:00 – 12:00

15:30 - 16:30
Keramika pro
MŠ Lidice
15:30 – 16:30
Keramická
dílna
Flétnička
16:00 – 16:45
MC Lidičky
Angličtina pro
dospělé
Pokročilí
začátečníci

Středa

Čtvrtek

Lidičkové III.
8:00 – 12:00

Cvičení rodičů
s dětmi (1 – 3
roky)

Volná herna

14:30 – 15:30
Pohybová a
taneční
průprava
15:30 – 16:15
v MŠ Lidice

17:30 – 18:30

18:30 – 19:30

Keramika pro
veřejnost
16:30 – 18:00
Keramická dílna

Angličtina pro
dospělé
Středně pokročilí

Angličtina pro
děti
15:30 – 16:15

Pátek

Zavřeno

Sobota

Zavřeno

Neděle

Zavřeno

Od září 2016 došlo k velkým změnám v pravidelném programu centra a to především
díky otevření registrované dětské skupiny Lidičkové, která nahradila kroužek
Lidičkové. Protože musí být ze zákona provozována každý všední den nejméně 6
hodin, byli jsme nuceni všechny dopolední aktivity přesunout na odpoledne. Dále
došlo také ke změnám poptávky ze strany dětí a rodičů, což vedlo i ke změně složení
odpoledních aktivit pro předškolní děti.

6

Mateřské centrum Lidičky, z. s.

Výroční zpráva 2016

Pravidelný rozvrh v období září – prosinec 2016
8:00 – 16:00

16:00 – 20:00

Keramika pro
MŠ Lidice
15:30 – 16:30
Keramická dílna

Pondělí

Cvičení rodičů
s dětmi
(1 – 3 roky)
16:00 – 16:30

Úterý

Čtvrtek

Pátek

Volná herna
16:30 – 17:30
Angličtina pro
dospělé

Dětská skupina
Lidičkové
Středa

Keramika pro veřejnost
16:30 – 18:00
Keramická dílna
Vaření pro děti
každý sudý týden
16:30 – 18:00
Oáza

Mírně pokročilí

Pohybová a
taneční průprava
I.
14:45 – 15:30
v MŠ Lidice

16:00 – 17:00
Pohybová a
taneční průprava
II.
15:30 – 16:15
v MŠ Lidice

Angličtina
pro dospělé
Středně
pokročilí
18:00 – 19:00

HOPíci
16:00 – 17:00
Zavřeno

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení rodičů s dětmi je určeno dětem od 1 roku do 3 let (resp. dětem, které již chodí
nebo se pokoušejí chodit). Jedná se především o říkadla doplněná pohybem a další
aktivity zacílené na procvičení jemné i hrubé motoriky a rozvoj řeči.
Volná herna
Volná herna je příležitost pro děti pohrát si s ostatními dětmi a hračkami. Volná herna
dětem nabízí zábavu a maminkám příležitost seznámit se mezi sebou.
Keramika pro děti
Keramická tvorba napomáhá rozvoji jemné motoriky dětí, která je důležitá např. pro
psaní. Prostřednictvím práce s keramickou hlínou děti rozvíjejí mozkovou činnost,
relaxují, práce je celkově zklidňuje. Jsou také ve společnosti dalších dětí – mrňouskům
tak rodiče umožní zvykat si na mnohdy různorodý kolektiv, větší dětí rozvíjejí navíc i
svou kreativitu.

Mateřské centrum Lidičky, z. s.
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Lidičkové I., II. a III., později registrovaná dětská skupina Lidičkové
Kroužek pro děti od 2 let. Alternativa pro děti, které nebyly přijaty do mateřských
škol, ale jejich rodiče potřebují do zaměstnání nebo chtějí, aby se jejich dítko
adaptovalo v dětském kolektivu bez jejich přítomnosti. Aktivity kroužku (pohybové,
výtvarné, hudební a didaktické) směřují k dalšímu rozvoji schopností a dovedností
dětí, stejně tak i k jejich samostatnosti.
Hra na zobcovou flétnu
Hra na zobcovou flétnu je pro děti velmi prospěšná z mnoha důvodů: trénují správné
dýchání, posilují břišní a zádové svaly, čímž se jim zlepšuje držení těla, získávají vztah
k hudbě. Při hraní na flétnu se procvičuje jemná motorika a propojují se obě mozkové
hemisféry. Skupinové hraní je pro děti více zábavné a motivující.
Taneční a pohybová průprava
Cílem kroužku je prohloubit radost z pohybu a tance hravou formou s důrazem na
správné držení těla, protažení a posílení svalů, zvýšení kloubního rozsahu, nácvik
rytmického cvičení, vnímání hudby, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Děti
se naučí základní taneční kroky, základy klasického tance, lidové tanečky, písničky a
pohybové a taneční hry.
Angličtina pro děti
Jednotlivé lekce jsou vedeny formou hry, doplněné kreslením, lepením, stříháním,
s využitím dalších pracovních pomůcek a CD. Děti se učí rozumět a reagovat na různé
pokyny a odpovídat jednoslovně na dotazy. Jde především o seznámení se s jazykem
a o naučení se na něj reagovat. Kroužek je určen dětem od 4 let.
HOPíci – Hrajeme si, objevujeme, poznáváme
Je určen dětem od 4 let. Každý týden se budeme scházet a trávit určený čas venku.
Kromě deště nás nemůže nic odradit zahrát si nějaké hry, zasportovat si, prozkoumat
místní přírodu a něco se naučit nejen o našem regionu. Děti čeká půlroční hra, při
které budou sbírat razítka do svých notýsků, a na konci pololetí bude velké
vyhodnocení. V případě nepříznivého počasí využijeme prostory mateřského centra a
určitě se nudit nebudeme.
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Vaření pro děti
Kurz je určen malým kuchtíkům a kuchtičkám od 6 let, které baví pomáhat v kuchyni.
Recepty jsou přizpůsobeny věku dětí a určitě se mnohému naučí. Poznají jaké náčiní
je k vaření potřeba, naučí se s ním manipulovat, sami vykouzlí lahodné pokrmy a
zjistí, že kuchyň se sama po našem řádění neuklidí. Určitě překvapí sami sebe. Vše, co
společně uvaříme, na konci lekce spolu s rodiči zbaštíme.
Angličtina
Jazykové kurzy pro dospělé v různých úrovních pokročilosti s možností péče o děti v
průběhu lekce.

Mimořádné akce pro děti i celé rodiny
Promítání pohádek
Čokoládování
Svíčkování
Předvelikonoční hraní
Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro děti i dospělé
Čtení nás baví
Pálení čarodějnic
Dětský den
Kouzelný slunovrat aneb cesta za pokladem svatého Jana
Lidické Moto GP
Podzimní tvoření
Mikulášská besídka
Výroba adventních věnců
Předvánoční podvečer

Akce pro dospělé
Den pro královny
Sousedská zábava
Posvícenská zábava

Mateřské centrum Lidičky, z. s.
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Programy a kurzy
Cvičení rodičů s dětmi
Program „Příprava na školku“ - ve spolupráci s MŠ Lidice
Keramika pro děti z MŠ
Keramika pro veřejnost
Vaření pro děti
HOPíci
Angličtina pro děti
Flétnička pro děti
Taneční a pohybová průprava
Jazykové kurzy pro dospělé – angličtina, francouzština
Kroužek Lidičkové I. , II. a III.

Návštěvnost MC Lidičky v roce 2016
Pravidelnými kroužky a kurzy projde mateřským centrem týdně několik desítek dětí i
dospělých.
Oblíbenou aktivitou je cvičení rodičů s dětmi, jíž v roce 2016 prošlo 173 malých i
velkých návštěvníků.
Do kurzů pro předškolní děti docházelo v první půli roku pravidelně 33 – 35 dětí
týdně, v druhé půli roku pak kroužky navštěvovalo dokonce 45 – 48 dětí týdně.
Dopolední kroužek Lidičkové pravidelně navštěvovalo 10 dětí.
Do jazykových kurzů docházelo každý týden 9 – 12 dospělých.
Dětská skupina fungující od září 2016 je určena pro 6 dětí, zapsáno k pravidelné
docházce je 10 dětí ve věku 2 – 4 roky.
Mimořádné akce, které jsme během roku uspořádali nebo na jejichž pořádání jsme se
podíleli, navštívilo přibližně 800 – 850 malých i velkých návštěvníků.
Jednoznačně nejnavštěvovanějšími akcemi jsou: Předvelikonoční hraní, Pálení
čarodějnic, Den dětí, Hledání pokladu, Lidické MOTO GP a Mikulášská besídka.
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Dětská skupina Lidičkové
V roce 2016 se nám podařilo získat z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního
programu Zaměstnanost dotaci na transformaci a provoz registrované dětské
skupiny.
Díky této podpoře jsme zrekonstruovali prostory centra a vybavili je vším
potřebným k fungování malé dětské skupiny pro 6 dětí ve věku 1 rok až 6 let.
Skupina je provozována od 1. září. 2016 každý pracovní den v čase 8 – 16 hod. Péči o
děti zde zajišťují chůvy, které prošly přípravou a zkouškou profesní kvalifikace Chůva
pro děti do zahájení povinné školní docházky.
V naší dětské skupině zaručujeme individuální přístup ke každému dítěti, který
zajistí jeho optimální rozvoj ve všech směrech. Nabízíme příjemné rodinné
prostředí, kde se děti cítí uvolněně a spokojeně, prostě jako doma.
V roce 2016 bylo v dětské skupině zapsáno 10 dětí ve věku 2 – 4 roky, z toho 6 dětí
ke každodenní docházce a 4 děti jako náhradníci.
U každého dítěte dbáme na to, aby bylo rozvíjeno ve všech směrech. Všechna
pravidla máme zpracovaná v Provozním řádu dětské skupiny a důsledně dbáme na
jejich dodržování. Pro dětskou skupinu máme taktéž zpracovaný plán výchovy a
péče, který průběžně plníme.

Mateřské centrum Lidičky, z. s.
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Poděkování
Velmi rádi bychom poděkovali celému týmu Mateřského centra Lidičky a jejich
rodinám a všem příznivcům, návštěvníkům, zaměstnancům, dobrovolníkům a
nadšencům, kteří nás v naší činnosti podporují a pomáhají nám s realizací našich
akcí a aktivit i s provozem centra a dětské skupiny, s vedením kroužků a kurzů.
Velmi děkujeme i všem dárcům a sponzorům, bez nichž by taktéž činnost Lidiček
nemohla být tak pestrá a rozsáhlá.
Stále platí, že bez Vás všech by Lidičky nebyly tím, čím jsou nyní – místem plným
přínosných informací a znalostí, radosti, zážitků, zábavy a místem vzniku nových
přátelství.
Děkujeme a těšíme se na další skvělou spolupráci!
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Za materiální podporu ve formě financí věcných darů či služeb děkujeme
Obecnímu zastupitelstvu obce Lidice
poskytnutí prostor pro provozování centra a prostor pro keramickou dílnu, finanční
dotace na jejich provoz
Mateřské škole v Lidicích
poskytnutí prostor pro konání kroužku Taneční a pohybová výchova, za symbolický
pronájem pece na vypalování keramiky, za zajištění obědů pro děti v dětské skupině
Úřadu práce Kladno
příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací
Mikroregionu Údolí Lidického potoka
finanční dotace z Malého dotačního titulu
SMP CZ, a. s.
finanční dar
Janu Šmídovi
správa webových stránek
Michalu Šveinarovi
bezplatné vedení kurzů keramiky pro děti i dospělé a údržbu prostor keramické dílny
Haně Kohoutové
bezplatné vedení tvořivých dílen pro děti i dospělé
Petře Radové
bezplatné plnění webových stránek a tvorbu letáčků na všechny akce centra
Rossmann drogerii
hygienické a čisticí prostředky v rámci projektu „Spolu pro mateřská centra“
Rodičům dětí v dětské skupině Lidičkové
pastelky, papíry, hygienické potřeby
Martinu Matemu
nábytek do šatny a ochranný kryt na topení v šatně – práce zdarma
Mementu Lidice o. p. s.
poskytnutí prostor kuchyně pro realizaci kroužku Vaření pro děti
Restauraci Lidická Gelrie
poskytnutí prostor pro konání tanečních zábav pro dospělé
Manželům Skálovým
ovoce do mikulášských balíčků
Petru Přibylovi
údržba prostor centra
Věře Müllerové
hračky do mateřského centra
MAS – Přemyslovské střední Čechy o. p. s.
financování projektu z MPM

Mateřské centrum Lidičky, z. s.
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Dobrovolníci a zaměstnanci v MC Lidičky - odpracované
hodiny v roce 2016
V Mateřském centru Lidičky pracuje několik dobrovolníků, jejichž práci v případě
potřeby doplňují odborníci, kteří většinou pracují pro centrum za symbolickou
odměnu.
V roce 2016 se nám díky finančnímu příspěvku Úřadu práce v Kladně podařilo udržet
jedno pracovní místo na poloviční úvazek.
Díky projektu Dětská skupina Lidičkové financovanému z Evropského sociálního
fondu, Operačního programu zaměstnanost se nám podařilo vytvořit 4 pracovní
místa na částečné úvazky.

Dobrovolníci
Pracující pravidelně
Pracující nárazově

Zaměstnanci
HPP (1/2 úvazek)
DPP
DPČ
IČO
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Počet
pracovníků
4
12 - 15

Odpracované hodiny
odhad
600
110

Počet
pracovníků
3
6
2
1

Odpracované hodiny
odhad
1920
232
320
64

Mateřské centrum Lidičky, z. s.
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Finanční zpráva za rok 2016
Náklady
Spotřeba materiálu - ostatní
Spotřeba materiálu – nákup na akce
Spotřeba materiálu – drobný majetek
Spotřeba materiálu – hygienické potřeby
Spotřební náklady celkem
Služby - ostatní
Služby - účetní práce
Služby - poštovné
Služby - jazykové kurzy - lektoři
Služby - kurzy a semináře
Služby – opravy a údržba
Služby celkem
Mzdové náklady
Zákonné zdravotní a sociální pojištění
Zákonné pojištění zaměstnavatele
Osobní náklady celkem
Ostatní poplatky - ČP Síť pro rodinu
Ostatní poplatky - pojištění majetku
Náklady celkem

56199,75
18443,00
119022,00
6264,00
199928,75
88911,60
12540,00
1141,00
14000,00
15500,00
18002,70
150095,30
313367,00
97.564,00
1090,00
412021,00
1500,00
6785,00
770330,05

Výnosy
Tržby - kurzy dospělí
Tržby – kurzy pro děti
Tržby – školkovné + stravné DS
Tržby - ostatní
Tržby celkem
Přijaté příspěvky - členské příspěvky
Přijaté příspěvky - dary
Přijaté příspěvky - akce
Přijaté příspěvky celkem
Dotace MPSV (EU-ESF-OPZ)
Dotace ÚP Kladno
Dotace Mikroregion
Dotace MPM
Přijaté dotace celkem
Výnosy celkem

31320,00
105050,00
33297,00
20990,00
190657,00
3600,00
10000,00
43529,00
57129,00
433116,00
103500,00
6000,00
3000,00
545616,00
793402,00

Celkový hospodářský výsledek
Mateřské centrum Lidičky, z. s.

23071,95
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Plán činnosti MC Lidičky na rok 2017
V roce 2017 budeme i nadále pokračovat v již zaběhnutém programu, který budeme
v případě potřeby aktuálně upravovat dle poptávky návštěvníků. Drobné změny
v programu předpokládáme od září 2017.
Opět se budeme snažit získat další příspěvky a dotace, jak od jednotlivých dárců, tak
i z různých projektů, které nám umožní nejen základní fungování centra a dětské
skupiny, ale také poskytnou prostředky na pořádání dalších zajímavých akcí a aktivit.

Seznam konkrétních plánovaných činností:
Pokračování v současném pravidelném programu dle poptávky a zájmu návštěvníků,
pořádání již zavedených akcí pro děti a celé rodiny,
průzkum – dotazníkové šetření mezi rodiči, kteří navštěvují naše akce a programy,
mezi občany obce Lidic, mezi rodiči dětí v MŠ Lidice s cílem získat podněty k dalšímu
fungování centra – programová nabídka, směřování MC Lidičky, získání dalších
dobrovolníků,
získání dotace z EU z Operačního programu Zaměstnanost na podporu provozu
zařízení péče o děti předškolního věku na roky 2018 – 2020 (září 2017)
získání dalších finančních prostředků z Malého dotačního titulu Mikroregionu údolí
Lidického potoka,
snaha získat další finanční prostředky z různých existujících zdrojů (projekty, dotace,
fundraising atd.),
vytvoření dlouhodobé koncepce pro fungování MC Lidičky (další směřování,
udržitelnost, atp.),
další vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků centra.
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Mateřské centrum Lidičky, z. s. – kontaktní údaje
Spolek
Člen Sítě pro rodinu, z. s.
Adresa:
10. června 1942, č. p. 161
273 54 Lidice
Email: info@mclidicky.cz
Internet: www.mclidicky.cz
Telefon: 605 806 074
IČ: 22906240
Číslo bankovního účtu: 2500122572/2010

Mateřské centrum Lidičky, z. s.
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