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Úvod
Rok 2018 byl pro Brandýský Matýsek poměrně klidný. Překvapení nám hned zpočátku roku způsobila
elektroinstalace v herně, která začala neočekávaně hořet, a bylo zřejmé, že dlouho odkládaná oprava na sebe
nenechá čekat. Vydrželi jsme do léta, kdy jsme za pouhý týden vše kompletně vyměnili. K financování nám
pomohla podpora rodičů v hlasování programu Tesca a rezervy, které jsme si právě pro takové případy vytvořili
z vedlejší činnosti spolku.
Rok proběhl rychle a jako obvykle jsme měli otevřeno celoročně jak v naší školce, dětských skupinách a mikrojeslích,
tak v dětském klubu Gepardi. V létě nechybělo 24 příměstských táborů v Brandýse nad Labem a okolních obcích,
tradiční pobytový tábor v Klepákově Mlýně, ani žádné jiné pravidelné akce, jejichž návštěvnost opět rostla.
Rozhodně jsme se tedy nenudili a doufáme, že Vy – rodiče jste se dobře bavili a mohli jste se na nás spolehnout.
V roce 2018 jsme dále zavedli několik nových kroužků a služeb. Za velký úspěch považujeme především službu
dětské psycholožky v Brandýse nad Labem, kterou jsme začali poskytovat především díky příspěvku Nadace
ČEZ, a to dokonce v nové poradně, kterou vybavilo a poskytlo město. S úspěchem se setkal např. nový kroužek
Malý divadelník.
V neposlední řadě se nám podařilo plynule čerpat všechny evropské dotace, o kterých se v této výroční zprávě
dozvíte, i získat dotace nové, které zajišťují financování dětských skupin, mikrojeslí, dětského klubu Gepardi,
doprovodů dětí a příměstských táborů na další 2–3 roky. Vzhledem k velkému počtu dětí, které tyto služby
využívají, je to jistě dobrá zpráva rodinám v našem městě, že nic nekončí a cíl, který máme, tedy usnadnění
návratu rodičů na trh práce a sladění rodinného a pracovního života, můžeme i nadále plnit.

Výroční zpráva, která se Vám dostává do rukou, obsahuje vše podstatné, co nám rok 2018 přinesl, a snad
se Vám bude dobře číst. Věříme, že Vás naše aktivity zaujmou a budete i nadále příznivcem Brandýského
Matýska, nebo se jím teprve stanete, ne proto, co jsme napsali, ale proto, co děláme a kým jsme pro Vás
a pro rodiny v našem městě.

Chcete vědět co, jak a proč aneb naše poslání a vize
Poslání a vize
Rozumíme dětem, rodinám a jejich potřebám. Rádi děláme věci, které nám dávají smysl. Společně s vámi
vytváříme podmínky pro spokojené rodiny a respektujeme jejich hodnoty.
Brandýský Matýsek z.s. je centrum rodin, které podporuje rodiny s dětmi nejen od 9 měsíců do 9 let z Brandýsa
nad Labem – Staré Boleslavi a blízkého okolí. Poskytujeme širokou škálu služeb rodinám očekávajícím příchod
dítěte, rodinám s miminky a batolaty, rodinám s předškolními dětmi či mladšími školáky. Spolupracujeme
a navzájem se obohacujeme dalšími lidmi (ženy 50+, teenageři, senioři). Podařilo se nám navázat dobrou
spolupráci s organizacemi na místní i celorepublikové úrovni.
Nabízíme otevřenou hernu a volnočasové aktivity (kroužky, jednorázové akce), odborné přednášky a poradenství
(psychologické, pedagogické apod.), vzdělávací kurzy (předporodní příprava), mateřskou školu, dětské skupiny
a mikrojesle v rámci předškolního vzdělávání a další aktivity napomáhající pracujícím rodičům (doprovody dětí
ze školních a předškolních zařízení, dětský klub pro školní děti, příměstské a pobytové tábory aj.).
Všechny služby, které nabízíme, jsou prověřeny námi samotnými. Víme, že každý rodič se potřebuje spolehnout,
že jeho dítě doprovodíme bezpečně na správný kroužek a že se o něj profesionálně postaráme. Naši zaměstnanci
se průběžně vzdělávají a mají potřebnou kvalifikaci ve svém oboru. Nasloucháme potřebám rodin a dokážeme
rychle přicházet se službami nebo řešeními, které potřebují.
Nasloucháme jak lidem, kteří tvoří Brandýský Matýsek, tak nově příchozím a nabízíme jim možnost seberealizace.
Je nám vlastní proaktivita, vytrvalost a zůstáváme nezávislí. To vše mohlo vzniknout a funguje díky spolupráci
všech členů spolku, rodičů, dětí a dalších příznivců. A právě tato soudržnost je tím, co dělá Brandýský Matýsek
ojedinělou organizací.

Chcete vědět, co a kde se pravidelně koná, aneb naše aktivity
v kostce
Herna pro děti
Místo, kde se potkávají rodiče a děti, děti s jinými dětmi, rodiče s dalšími rodiči a všichni s naším rodinným
centrem. Jsme za hernu moc rádi, je často startovacím místem pro naše další vzájemné kontakty a spolupráci.
A proč je herna dále tak důležitá? Najdete zde:
• kroužky pro nejmenší děti s rodiči – Výtvarná dílna (2–4 roky), Keramika (4–7 let), Cvičení kojenců/batolat
(3–18 měsíců), Angličtina pro děti s rodilým mluvčím (4–9 let), Šikovné ručičky (2–4 roky), Malé muzicírování
(2–4 roky), Kostičkohraní s Bricks4Kidz® (3–6 let)
• prostor pro tréninky v rámci logopedické prevence (od 9/2018 aktivita přesunuta do jiných prostor)
• odborné kurzy předporodní přípravy pro nastávající rodiče
• cvičení pro těhotné
• odborné přednášky, besedy
• půjčovnu pomůcek pro rodiče s dětmi
• půjčovnu knih s tématikou péče o děti, výchova, rodina a manželství
• půjčovnu laktačních pomůcek, pomůcek pro děti a skákacích atrakcí
• bazárek dětského oblečení a obuvi aj.
Nízkoprahovou hernu pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v roce 2018 navštívilo dle dostupných údajů minimálně
jednou 450 rodin, přičemž řada z nich dochází pravidelně, 60 rodin navštívilo hernu poprvé. Souhrnně jsme
evidovali cca 2400 návštěv. Rodiče s dětmi si vybírají buď jednotlivé aktivity (kroužky), které v herně realizujeme,
anebo navštěvují jen hernu. Prostory herny využíváme v průměru 34 hodin týdně jako prostory pro veřejnost
s dětmi (vstupné 30 Kč/dopoledne nebo odpoledne) a jiné pravidelné aktivity (kroužky pro děti i dospělé).
Další kroužky pro děti
Kromě výše zmíněných kroužků, které najdete v herně v Zahradnické, probíhají další ve vilce v ulici Riegrova.
Sídlí zde kancelář organizace a námi zřízená Mateřská škola Brandýský Matýsek – bližší informace jsou uvedeny
v textu dále. V odpoledních hodinách zde probíhají kroužky pro děti – Hrátky s flétničkou (4–8 let), Malý divadelník

(5–9 let), Výtvarné tvoření (6–10 let), Malý přírodovědec (4–9 let), Švadlenka (5–9 let) a odborný kroužek
Mluvení hrou pro děti se specifickými poruchami řeči (od 09/18 přesunuto do jiných prostor a přejmenováno
na Povídálek) a AJ pro maminky.
Vzhledem k tomu, že našich aktivit je opravdu hodně, využíváme i další prostory – Sokolovnu, Městské komunitní
centrum, bazén na Pedagogické fakultě, prostory Volnočasového centra Brandýs na náměstí a Kroužku Brandýs
na Královické, tělocvičnu U Karla ve Staré Boleslavi a Panskou zahradu.
Najdete v nich kroužky:
Jóga pro děti (3–8 let) a Jóga pro rodiče s dětmi do 06/2018 (3–8 let), Teen jóga pro slečny od 09/2018 (10+),
Cvičení dětí (1–3 roky), Tanečky (3–5 let), Pohybové hry (4–6 let), hudební Yamaha (4 měsíce – 4 roky), Plavání
pro děti od 4 let, Grafomotorika (4–8 let), Povídálek (od 09/18), Cvičení s kočárky.
Celkem je na tyto pravidelné kroužky zapsáno 150 dětí bez rodičů a 30 s rodiči. Kroužky bez předchozí rezervace:
průměrně 80 dětí týdně s rodiči. Kroužky nabízíme pestré, výtvarné i pohybové, pro děti do 10 let i starší
(Teen jóga pro slečny).
Služby péče o děti
Mikrojesle
Mikrojesle jsou určeny k péči o děti od 6 měsíců do věku 4 let v malé skupině (max. 4 děti na den) za dohledu
kvalifikovaných lektorů. V našem případě se díky dotační podpoře ESF ČR/MPSV jedná o službu určenou pro
pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života
a rychlejšího návratu žen na trh práce. V listopadu 2016 jsme našli vhodné prostory k realizaci projektu ve Staré
Boleslavi (ul. Na Písku 1401), které jsme upravili, a plný provoz zahájili v únoru 2017.
V roce 2018 byly mikrojesle postupně obsazeny celkem 12 dětmi, z nichž některé děti v září 2018 plynule
pokračovaly v docházce do dětské skupiny nebo MŠ. Ke konci roku 2018 aktivně službu mikrojeslí využívalo
6 dětí a denní kapacita byla téměř každý den naplněna. O službu mikrojeslí, kterou zajišťují 2 chůvy, je velký
zájem a pro řadu rodičů je to možnost, jak se na 2–3 dny v týdnu postupně zapojit na trhu práce. Financování
služby je nyní zajištěno do června 2022.

Matýskův dětský klub
Matýskův dětský klub je určen pro děti od 2 let, a to pouze s dopolední docházkou. V dětském klubu mají děti
opět výhodu menšího kolektivu (maximálně 12 dětí na 2 lektorky), setkávají se se svými vrstevníky a pozvolna
si zvykají na „chození do školky“. Stejně jako později v MŠ zažijí jak volnou hru se svými vrstevníky, tak program
plný tvoření, zpívání a pohybu.
V roce 2018 zde bylo umístěno každý týden okolo 40 dětí s různou intenzitou docházky. Třídy Opičky (2x týdně
v naší herně v Zahradnické ulici) a Tygříci (5x týdně v herně v prostorách Volnočasového centra Brandýs na
Masarykově náměstí) jsou pro děti často prvním kontaktem s autoritou paní učitelky. Děti poté obvykle snadno
nastupují do režimu celodenní školky.
Dětské skupiny
Dětské skupiny Želvičky a Medvíďata fungující na adrese Karla Šebora 3 jsou registrovány u MPSV v evidenci
poskytovatelů. Registrované dětské skupiny splňují předem daná kritéria a podmínky zákona o dětských
skupinách. V našem případě je díky dotační podpoře ESF ČR/MPSV tato skupina určená pro pracující rodiče,
či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života a rychlejšího
návratu žen na trh práce.
Kapacita našeho zařízení je 11 a 12 dětí na den s různou intenzitou docházky. Program je obdobný jako
v mateřské škole jen s tím rozdílem, že se jedná o menší děti okolo 2,5–3,5 let, jejichž schopnosti a potřeby
se mohou lišit od starších dětí v MŠ. Hlavní principy péče zůstávají zachovány. Celkem zde bylo v roce 2018
umístěno 30 různých dětí každý školní rok. Za pouhé 3 roky existence dětských skupin jsme tak již umístili
101 dětí, jejichž rodičům jsme pomohli k návratu na trh práce. Toto číslo bude plynule narůstat, protože máme
zajištěné financování projektu na další 3 roky.
Mateřská škola Brandýský Matýsek
MŠ Brandýský Matýsek je registrována u MŠMT a splňuje pravidla školského zákona. Kapacita školy je 35 dětí
ve 2 třídách (Lvíčata a Žirafky), třídy jsou věkově smíšené.
Daří se nám věnovat se dětem individuálně, a to vzhledem k vyššímu počtu personálu a menšímu počtu dětí.
Děti se u nás nenudí, denní program je plný hudby, cvičení, tvoření a povídání o věcech kolem nás. Děti jezdí na
výlety a pořádáme školku v přírodě nejen pro předškoláky. Venku tráví děti v rámci denního programu celkově
hodně času, a to na procházkách, na zahradě či výletech po okolí. Zajišťujeme také prázdninový provoz. V roce
2018 jsme výrazně pracovali na změně jídelníčku, který je nyní více vyvážený, pestrý, chutný a zdravý.

MŠ je zapojena do dvouletého programu šablon financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV), který nám mj. dovolil přijmout dalšího pracovníka na pozici asistenta školy a absolvovat
řadu zajímavých školení na posílení kompetencí pedagogů. Hospodaření mateřské školy není zobrazeno v této
výroční zprávě. MŠ má své vlastní IČO, avšak pro výčet našich služeb a kompletní přehled sem jednoznačně patří.
Dětský klub Gepardi
Klub je určený pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ, prioritně 3. a 4. třídu, ale klub mohou navštěvovat všichni
žáci 1. stupně. Ze dvou brandýských škol jsou děti po skončení vyučování převedeny pečovatelkou do námi
vybavených prostor na Masarykově náměstí, kde sídlí Volnočasové centrum. V rámci klubu lze domluvit až
3 doprovody týdně na jiné kroužky v našem městě. Denní kapacita je 30 dětí a při jejím naplnění docházelo ke
konci roku do Gepardů týdně 57 dětí 47 rodičů (11 dětí chodí pravidelně na 4–5 dní v týdnu a 46 dětí využívá
klub 1–3x týdně). O děti pečovaly dvě skvělé vychovatelky – Lenka a Markéta, které v červnu 2018 odešly na
mateřskou dovolenou, a neméně skvěle je nyní nahradily a o děti pečují Denisa s Bárou.
Od září 2016 je tento klub v provozu pro děti pracujících rodičů s podporu MPSV/ESF OP Zaměstnanost. Projekt
Chci práci i rodinu III., který běží od září 2018, navázal plynule na projekt Chci práci i rodinu II. a zahrnuje dále letní
příměstské tábory a doprovody dětí na aktivity naší i jiných organizací. V červnu proběhla a poté byla úspěšně
ukončena kontrola z MPSV, která byla zaměřena na správné čerpání výdajů projektu, na evidenci podpořených
osob a na celkové vedení a administrativu projektu. Financování služeb je nyní zajištěno do června 2021.
Doprovody na aktivity naší i jiných organizací
Vyzvedávání dětí z mateřské nebo základní školy a jejich doprovod na kroužek/do klubu/herny buď naší, nebo
i jiných organizací realizujeme již od roku 2012. Jmenovat můžeme například místní ZUŠ, Sokol a jiné volnočasové
a sportovní organizace. Dítě je vyzvednuto v předem stanoveném čase a dovedeno na jinou aktivitu, a to po
celý školní rok – služba tak rodičům umožňuje lépe plánovat jejich pracovní činnost, zůstat v práci i během
mimoškolní aktivity dítěte a lépe slaďovat jejich rodinný a pracovní život. Služba je určena zaměstnaným
rodičům dětí ve věku od 3 do 10 let, přičemž pro školní děti je služba poskytována v rámci projektu Chci práci
i rodinu II. a III.
Počet rodičů a dětí, které službu využívají, se každý rok zvyšuje. Ke konci roku jsme realizovali cca 185 doprovodů
týdně, zapojených bylo týdně na 120 různých dětí.

Příměstské a pobytové tábory
V době prázdnin zajišťujeme pro děti od 5 do 10 let příměstské tábory a jeden pobytový. Příměstské tábory
probíhají v prostorách Skautského srubu a naší mateřské školy, děti čeká vždy spousta výletů, společných her
a zážitků. V rámci jednoho týdne se postaráme vždy o 30 dětí ve dvou skupinkách. Celkem v roce 2018 proběhlo
7 týdnů příměstských táborů, celkem tedy 14 skupin a jedna skupina se zaměřením na jógu. Mimo brandýské
tábory proběhlo ještě 9 turnusů v okolních obcích (Záryby, Lázně Toušeň, Obec Jenštejn, Kostelec nad Labem)
a mohli jsme tak ve spolupráci s místními spolky podpořit další skupinu rodičů. V létě 2018 se příměstských
táborů zúčastnilo 162 různých dětí 137 rodičů (počet účastí dětí 247, některé děti ve více termínech).
V roce 2018 jsme potřetí pořádali pobytový tábor v Klepákově Mlýně, v 11denním turnusu tábora v jižních
Čechách pro celkem 120 dětí tematicky zaměřeného na poznávání různých kultur v rámci Cesty kolem světa.
V organizaci pobytových táborů budeme i nadále pokračovat, již ke konci roku 2018 jsme měli naplněnou
kapacitu na tábor 2019. Projekt pobytového tábora hradí plně rodiče.
Odborná poradenství a přednášky pro rodiče
Kromě aktivit v herně a kroužků realizujeme pro širokou veřejnost za podpory MPSV, města, Nadace Agrofert
(Fond pro samoživitele) – do 06/18, Nadace ČEZ – od 05/18 i další odborné aktivity.
Odborná poradenství – psychologické rodinné, psychologické dětské, pedagogicko-psychologické, laktační
poradenství, individuální a párová psychoterapie, logopedická prevence, grafomotorické nácviky. Nejčastěji
poradenství probíhá v poradně v Městském komunitním centru, kterou jednotliví odborníci sdílejí, čímž
je její využití hospodárné a časová kapacita je plně využita. Mezi nejčastěji řešená témata z různých oborů
poradenství patří: rodinná a vztahová problematika, zvládání výchovně náročných situací, výchovné působení
a předcházení problémům, adiktologické poradenství, rozvodová problematika, deprese, emoční poruchy,
úzkosti, poruchy chování, hyperaktivita, noční děsy, potíže se soustředěním, učením, školní zralost a jiné. Často
se jedná o dlouhodobou a systematickou práci, v některých případech naopak stačí jen jedna schůzka. V rámci
uvedených forem poradenství jsme podpořili 283 osob, které čerpaly více než 600 hodin poradenství.
Odborné přednášky a semináře (uvádíme výběrově): Jak vychovávat syny a nezbláznit se – 3x, Školní zralost,
Maminky s miminky – Zdravá strava pro děti 0–3 roky, Jak vychovávat dcery a nezbláznit se, Maminky s miminky
– Kojení, 1. pomoc dětí a dospělých – 2x, Jak podpořit pohybový rozvoj miminka – 2x, Agresivita (zdravých) dětí,
Jak předcházet nemocem a posílit imunitní systém u dětí a dospělých, Sourozenecké vztahy, Vy a Váš rok 2018,
Dětský pokoj podle feng-shui, Pěstounská péče od A do Z, Zdravý úsměv, Celiakie.
Našich vzdělávacích akcí se v průběhu roku 2018 zúčastnilo celkem 232 osob.

A je nás vidět i jinde, jednorázově, pravidelně – nepravidelně aneb naše jednorázové akce pro rodiny s dětmi
•
•
•
•
•
•
•

Karneval pro děti v Brandýse nad Labem za účasti cca 60 dětí + 120 rodičů
otevřené setkání pro veřejnost v dubnu (Jarní setkání) a Den otevřených dveří v září na zahradě v Riegrově ulici
Dětský běh při Městském běhu Brandýsem a Boleslaví za účasti více než 80 dětí
Drakiáda za účasti cca 60 dětí a jejich rodičů, organizováno ve spolupráci s hasiči
listopadový Halloween, konaný poprvé v prostorách Zámku, ve spolupráci se Skauty, za účasti více než 200 dětí
listopadový Lampionový průvod spojený s přivítáním sv. Martina na koni a vystoupením sboru ZŠ Na Výsluní,
Muzikantského domečku a tanečního Studia 4you Gabriely Říhové, za účasti více než 400 dětí
mikulášská rodinného typu – Cesta za Mikulášem – rodiče s dětmi absolvovali připravený program v menších
skupinkách po 12 dětech, zrealizovali jsme v prostorách Riegrova 600, vč. využití přilehlé zahrady

Akce jsou nedílnou součástí naší nabídky, máme zájem o to, abychom rodinám s dětmi nabízeli pestrou škálu
aktivit a podíleli se tak na komunitním životě ve městě. Část akcí je financovaná z grantu města Brandýs nad
Labem, za což velmi děkujeme; část je financovaná z příjmů od účastníků. Akce mají velmi nízký rozpočet
a podílí se na nich řada našich členů formou dobrovolné práce. Hradíme pouze práci koordinátorů akcí.
A nejen to...
Fandíme knihám, divadlu a všem aktivitám, které by naše rodiče a děti mohly zajímat. Jsme otevřeni všem
novým nápadům a aktivitám jako např.
•
•
•
•
•
•

Pravidelná autorská divadélka – 1x za 2 měsíce
Pravidelná setkání Svépomocné skupiny celiaků – 2x ročně
Pravidelná měsíční setkávání Maminek s miminky
Bazárek oblečení dle ročního období, hraček a sportovních potřeb – 2x ročně
Pronájem herny na oslavy a organizace oslav pro rodiny
Půjčovna laktačních pomůcek, potřeb pro děti, kostýmů a knih

Kdo nám pomáhá s financováním aneb seznam našich projektů
v roce 2018
Víceleté projekty:

1. Chci práci i rodinu II.
č.projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000409 (termín realizace: 09/2016 – 08/2018)
2. Chci práci i rodinu III.
č.projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007940 (termín realizace: 09/2018 – 06/2021)
V rámci projektu jsou podporováni rodiče školních dětí, a to formou dětského klubu Gepardi jako alternativy
k družinám, doprovodů dětí na aktivity a v letech 2017–2020 i formou dotovaných příměstských táborů.
3. Vznik a provoz dětské skupiny Želvičky
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 (termín realizace: 09/2016 – 08/2018)
4. Vznik a provoz dětské skupiny Želvičky II.
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008527 (termín realizace: 09/2018 – 08/2020)
Dětská skupina pro 11 dětí registrovaná v Evidenci dětských skupin při MPSV. Prostředky dotace byly použity
na vybudování dětské skupiny a dále jsou využívány na provoz zařízení, tedy především mzdové náklady
pečovatelek a část nájemného.
5. Provoz dětské skupiny Medvíďata
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001663 (termín realizace: 09/2016 – 08/2018)
6. Provoz dětské skupiny Medvíďata II.
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008641 (termín realizace: 09/2018 – 08/2020)
Dětská skupina pro 12 dětí registrovaná v Evidenci dětských skupin při MPSV. Prostředky dotace jsou
využívány na provoz zařízení, tedy především mzdové náklady pečovatelek a část nájemného.

7. Bobříci – mikrojesle Brandýského Matýska
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003573 (termín realizace: 11/2016 – 07/2019)
Mikrojesle v rámci pilotního projektu ověřování péče o nejmenší děti ve skupině do 4 dětí ve věku od
6 měsíců do 4 let. Prostředky dotace jsou využívány na provoz zařízení a jeho vybavení. V roce 2019 naváže
další projekt mikrojeslí.
Roční projekty:
1. 2018 – Rodinám nablízku – podpořeno z MPSV
V rámci projektu jsme financovali aktivity na podporu a rozvoj rodičovských
kompetencí, především přednášky a semináře pro rodiče o výchově dětí, péči o děti,
kurzy předporodní přípravy a odborná poradenství – psychologické, pedagogickopsychologické, individuální, párovou a rodinnou psychoterapii, laktační poradenství
a logopedickou prevenci.
Témata odborných přednášek a seminářů byla zaměřena na rodiče s dětmi a svým
obsahem vždy směřovala k rozvoji a posílení rodičovských kompetencí. Celkem jsme
realizovali 34 přednášek a seminářů, z toho 4 přednášky byly hrazeny z dotace MPSV.
Za přispění MPSV dále proběhlo 6 kurzů předporodní přípravy (kurz tvoří 7 jednotlivých lekcí) pro 21 párů
budoucích rodičů. Z prostředků poskytnutých MPSV jsme také hradili část odborných pomůcek a mzdových
nákladů na vedení Cvičení kojenců/batolat, které zahrnuje také výcvik správných návyků pro manipulaci
s dětmi do 1 roku – ty navštívilo alespoň 1x více než 125 maminek.
Dotace MPSV je pro nás důležitou a významnou součástí při poskytování služeb, a to nejen pro zachování
pestrosti nabídky aktivit našeho centra, ale také pro přínos, který tyto aktivity beze sporu mají v rozvoji
rodičovských kompetencí a podpoře rodiny jako celku.
2. Podpora z města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
2.1 Podpora spolkové činnosti
Finanční prostředky jsme využili na spolufinancování provozu a oprav herny pro
nejmenší děti, spolufinancování kroužků pro děti (především kroužek keramiky –
náklady na keramickou pec) a pronájmů tělocvičen a bazénu pro naše pohybové aktivity.
Dále jsme z těchto prostředků uhradili trička a odměny pro děti z našeho pobytového
tábora a spolufinancovali náklady na koordinátorky našich programů a akcí.

2.2 Podpora jednorázových akcí
Finanční prostředky jsme využili na realizaci 4 akcí určených pro širokou veřejnost z Brandýsa nad Labem
– Staré Boleslavi a okolí, ale především pro děti a rodiny s dětmi. Jednalo se o Dětský běh, Halloween
a Svatomartinský lampionový průvod. Příspěvek jsme využili na nákup služeb jako ozvučení akcí a pódium
a na zajištění startovních čísel, medailí, triček a materiálu na tvoření.
2.3 Dotace na podporu činnosti organizací působících v sociální oblasti
Finanční prostředky jsme využili na přímou podporu odborného poradenství, konkrétně individuální
a rodinné psychoterapie a poradenství dětské psycholožky. V rámci podpory Městského úřadu jsme poskytli
celkem 100 hodin poradenství.
Jednorázové projekty
1. Herna pro děti – spolu s Vámi – Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
Finanční prostředky jsme využili na spolufinancování kompletní výměny elektroinstalace v naší herně
v Zahradnické ulici a na kompletní výměnu svítidel za „zdravá světla“. Celkový rozpočet výměny elektroinstalace
a svítidel přesáhl 100 000 Kč, z příspěvku Tesco bylo financováno 30 000 Kč.
2. Nadace Agrofert
Finanční prostředky jsme získali pro období 07/2017 – 06/2018. Prostředky jsme využili na spolufinancování
odborného poradenství – individuální/párové a rodinné psychoterapie, psychologické a grafomotorické
poradenství, výhradně pro samoživitele a děti vyrůstající s jedním rodičem. Dále měli samoživitelé možnost
čerpat příspěvky na kroužky.
3. Nadace ČEZ
Finanční prostředky z grantového programu „Podpora regionů“ jsme získali pro období 05/2018 – 04/2019.
Prostředky jsme využili na zavedení a spolufinancování odborného poradenství dětské psycholožky.
Veškeré žádosti na vlastní projekty a jejich následnou realizaci Brandýský Matýsek z.s. zpracovává sám (bez
dotačních agentur).

A také pomáháme
Janička Kučerová
Janičce a jejím rodičům jsme přispěli částkou 4061 Kč z dobrovolného startovného na květnovém Dětském
běhu, částkou 1150 Kč z dobrovolného vstupného na akci Halloween (za dalších 1 900 Kč účastníci během akce
nakoupili mýdla, svíčky a jiné drobnosti ze Zahradnictví U Machátů). Dále dlouhodobě podporujeme prodej ze
Zahradnictví U Machátů (malé zahradnictví, které rodiče Janičky již několik let provozují).
Adopce na dálku – Harriet Natengu – Arcidiecézní
Charita
Brandýský Matýsek je od roku 2004 zapojen do projektu
Adopce na dálku. Od června 2017 podporujeme holčičku
Harriet Natengu z Ugandy, která se chce v budoucnu
stát doktorkou. Díky „adopci“ může chodit do školy
a může být podpořena i její rodina a místní komunita.
Pevně věříme, že jí k jejímu snu dopomůžeme.

Harriet Natengu

Brandýský Matýsek v číslech aneb co by Vás ještě mohlo zajímat
Nyní Vám souhrnně přinášíme údaje, které jsou jistě zajímavé a o některých jsme se v naší výroční zprávě
prozatím nezmínili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Členové – 29 osob, z toho 6 působí zcela dobrovolnicky
Celkový počet zaměstnanců Brandýského Matýska a MŠ – 21 zaměstnanců HPP, 68 DPP pravidelně a dalších
více než 30 osob na letních táborech
Celkem máme v péči přes 340 dětí bez rodičů týdně
Herna: provoz 34 hodin týdně, z toho 21 hodin bez rezervace, vstupné 30 Kč/půlden/rodina
Návštěvnost herny: 60 rodin v roce 2018 poprvé, celkem evidováno 460 rodin, počet návštěv 2018: 2400
Počet kroužků – 26, z toho 8 kroužků bez nutnosti předchozí rezervace a 18 kroužků s rezervací
PPočet dětí navštěvující kroužky – 260 (kroužky s předchozí rezervací – 150 dětí bez rodičů, 30 s rodiči;
kroužky bez předchozí rezervace cca 80 dětí týdně s rodiči)
Počet doprovodů: průměrně 185 týdně, průměrně 250 hodin pečovatelek měsíčně
Příměstské tábory – 7 termínů v Brandýse a 9 v okolních obcích, s účastí 162 různých dětí (řada z nich
opakovaně)
Pobytový tábor Klepákův Mlýn – 1 termín pro 120 dětí
Počet dobrovolnických hodin – 160 hodin

Chcete vědět kdo
Děkujeme všem svým zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na našich
aktivitách:
Administrativní zajištění chodu organizace, finanční a personální řízení, koordinace služeb péče o děti
a herny: Iva Filípková, Jana Pilařová, Iva Novotná, Eva Nejedlá
Denní provoz herny: Renata Drahošová, Markéta Gürtlerová, Petra Havelková, Kateřina Klauzová, Iva Křížová,
Eva Marečková, Petra Markušková, Kateřina Osman, Martina Říhová, Michaela Skýbová, Lucie Slavíková, Tereza
Štolbová, Lenka Vaníková
Jednorázové akce: Barbora Kalinová, Jana Kusá, Dagmar Tomanová a ostatní dobrovolníci z řad členů
a zaměstnanců Matýska

Kroužky: Jana Burešová, Zdenka Dubná, Michaela Holasová, Tereza Hyráková, Zuzana Chvostíková, Zdeňka
Jirsová, Robert H. Keating, Kristýna Krsková, Stáňa Kuruczová, Eva Marečková, Ivana Matějovská, John Paul
Mokuolu, Šárka Morawiecová, Eva Nejedlá, Věra Nováková, Věra Ognarová, Kateřina Osman, Zuzana Petrášová,
Jana Pilařová, Jitka Richterová, Veronika Richterová, Jaroslava Roušarová, Martina Říhová, Veronika Synková,
Květa Štenclová, Tereza Štolbová, Jana Vaníčková, Ditha Vopičková
Dětské kluby a skupiny s dopoledním i celodenním provozem: Barbora Bergerová, Tereza Dubnová, Monika
Foltínová, Petra Glaserová, Alena Hálová, Michaela Holasová, Františka Hozmanová, Markéta Chládková,
Monika Káňová, Milada Koláčková, Bára Kotková, Emílie Koťátková, Lenka Kratochvílová, Anna Kunová, Pavla
Michálková, Šárka Morawiecová, Karolína Salačová, Kamila Slezáková, Renata Suldovská, Lenka Šimarová, Hana
Urbanová, Denisa Valešová, Jana Vaníčková, Kateřina Vaníčková, Alena Zetková
Péče o děti a provoz v mateřské škole: Jana Burešová, Martina Drahošová, Zdeňka Jirsová, Eva Nejedlá, Kateřina
Osman, Jitka Richterová, Martina Říhová, Jana Štochlová, Ditha Vopičková
Příměstské tábory: Luboš Benett, Veronika Bystrá, Kateřina Čechová, Zdenka Dubná, Monika Foltínová, Klára
Henzselová, Věra Hlavatá, Darina Holečková, Eva Honzátková, Petra Koubková, Kristýna Navrátilová, Olga
Nováková, Zuzana Petrášová, Jitka Richterová, Martina Říhová, Kamila Slezáková, Ditha Vopičková; táboroví
praktikanti Kateřina Hospodková, Veronika Kerplová, Petr Koláček, Klára Kuruczová, Veronika Richterová, Sabina
Štědrá, Bára Švancarová, Vojtěch Wojnar
Pobytový tábor: vedoucí Barbora Bártů, Libuše Čížková, Martin Dvořák, Tomáš Gorda, Tomáš Gorda jr., Adam
Husák, Tereza Lieblová, Jana Lubojacká, Petr a Michaela Malinští, Dimitrij Mandzyuk, Iva Novotná, Barbora
Pokorná; táboroví praktikanti Jan Dostál, Beata Drevová, David Fábry, Iva Faldusová, Petr Koláček, Karolína
Kopřivová, Dominik Krejčík, Sabrina Rhea Mazúrová, Veronika Richterová; kuchařky a úklid Jana Bělohubá, Iveta
Blanková, Marie Blanková, Michaela Čermáková a zdravotníci Filip Trnka a Monika Votrubcová
Ostatní služby péče o děti (doprovody, dohlídání): Martina Buzková, Markéta Gürtlerová, Anna Kunová, Linda
Plaňanská, Jaroslava Roušarová, Eva Růžičková, Karla Schreiberová, Michaela Skýbová, Kamila Slezáková, Lucie
Slezáková, Renata Suldovská, Dana Svobodová, Olga Tuscherová, Michaela Vinklerová, Jaroslava Zatřepálková
Poradenství: Renata Doležalová, Lucie Havlíková, Pavla Kubíčková, Marta Linková, Eva Nejedlá, Věra Nováková,
Jana Plavczová, Markéta Plívová, Silvie Schreiberová, Xenie Uholyeva a ostatní nepravidelní přednášející
Úklidové, zahradnické a údržbářské práce: Bohuslava Bártová, Michaela Holasová, Lukáš Michálek, Petr
a Jaroslav Novotní, Jana Pivoňková
Dále děkujeme: Michaele Holasové, Kateřině Klauzové a Radce Šimonové za „bazárkování“, Haně Durčokové
za administrativní výpomoc, Tomáši Přenosilovi za právní podporu, své skvělé divadelnici Zdence Jirsové, svým
dalším členům – Alici Koniakovské, Ele Křížové, Evě Marečkové, Janě Kolčabové, Petře Pospíšilové a samozřejmě
všem milým aktivním rodičům a prarodičům za jejich průběžnou podporu a pomoc.

Brandýský Matýsek obrazem

Karneval

Jarní setkání

Dětský běh

Drakiáda

Halloween

Svatomartinský lampiónový průvod

Cesta za Mikulášem

Mikuláš v MŠ Brandýský Matýsek

Nejsme na to sami aneb Spolupracujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•

se Sítí pro rodinu, z.s.
s místními MŠ, ZŠ, MDDM, okolními RC a MC (např. RC Routa, Čelákovice, Toušeňský Myšák, Komunitní
centrum Záryby)
s místními NNO – Atelier 6-tej smysl, TJ Sokol Brandýs nad Labem
s MAS Střední Polabí, z.s.
se SKI CLUB BRANDÝS N.L., z.s., Skaut Brandýs nad Labem a dobrovolnými hasiči
s Volnočasovými aktivitami pro seniory v Brandýse nad Labem
s místními podnikatelskými subjekty – Tesco, Auto Kout
s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Aktivně se účastníme dění ve městě – spoluúčastí při akcích, účastí na komunitním plánování a plánování
sociálních služeb, mapování potřeb v oblasti školství i v sociální oblasti, kde jsme členy výborů.
Statutární zástupci Matýska v roce 2018:
•
•
•

Ing. Iva Filípková – předsedkyně
Mgr. Eva Nejedlá – místopředsedkyně
Jana Pilařová – místopředsedkyně

Kontrolní komise Matýska v roce 2018:
•
•
•

Michaela Holasová – předsedkyně
Zdeňka Jirsová – členka
Mgr. Lucie Vachková – členka

Pro rok 2019 jsme si stanovili řadu cílů:
•
•
•
•

Pracovat na plnění strategických cílů organizace, které jsme si stanovili v rámci strategického plánu v roce
2017, a jejich průběžná kontrola
Rozšířit portfolio svých aktivit v oblasti spolupráce s firmami
Vytvořit Fundraisingový plán a aktivně pracovat s dárci
Optimalizovat nabídku poradenství v návaznosti na komplexnost nabízených služeb

•
•

Dále rozvíjet organizaci (s využitím stávajících dotačních programů a s výhledem do roku 2022) a dále
pracovat na zapojování veřejnosti do života obce
I nadále prohlubovat vzdělání lektorek, pečovatelek a ostatních zaměstnanců i dobrovolníků Brandýského
Matýska a prohlubovat soudržnost týmů

Naši donátoři:
•
•
•
•
•
•
•

Evropský sociální fond (od roku 2012)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (od roku 2011)
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (od roku 1995)
Nadace Agrofert (fond pro samoživitele) – do 06/18
Nadace ČEZ (podpora dětského psychologa) – od 05/18
Nadace Tesco (jednorázový příspěvek na rekonstrukci herny) – 07/18
Nadace České pošty (jednorázový příspěvek na vybavení) – 09/18

Naši dárci:
•
•
•
•
•
•
•
•

PhDr. Jiří Vaníček (pravidelné příspěvky z pořadů Na kus řeči s…)
DD Production s.r.o. (jednorázový dar na vybavení herny)
ZXS, s.r.o. (vybavení zahrady a prostor mikrojeslí)
Tesco Store ČR a.s. (dary pro děti na Dětský běh)
GIVT.cz s.r.o., formou nákupů na e-shopech
Elektro Pecka, formou spotřebního zboží
Drobní dárci v rámci Adventního kalendáře pomoci (manželé Komorousovi, manželé Rouskovi, Blanka
Šnáblová, Michal Vlček, Eva Bulvasová, Jana Marešová, zaměstnanci Bosalu)
Lukáš Michálek – stavitelství (práce, materiál)

Finanční zpráva
Rok 2018 byl pro Brandýský Matýsek z.s. rokem stabilizace. Evropské dotace, které jsme získali v roce 2016,
byly postupně čerpány a dočerpány bez větších problémů a zpoždění. Plynule na ně navázaly další 3 projekty.
Dotace z těchto projektů budeme čerpat až do roku 2020 resp. 2021. Díky tomu můžeme udržet všechny aktivity
a rodičům nabídnout služby, které očekávají v kvalitě a cenových relacích, na které jsou zvyklí. I neevropské

dotace se nám dařilo čerpat průběžně a prostředky zacílit tam, kam jsme si předem stanovili. Výpadek
financování poradenských služeb z Humanitárního fondu Středočeského kraje a snížení dotace z MPSV pro
oblast Rodina nám sice zkomplikoval zavedení nových služeb, avšak díky nadačním příspěvkům a zvýšeným
dotacím města se nám podařilo výpadky eliminovat.
Dařilo se nám nastavit správnou míru příspěvků od uživatelů služeb a rozšířit služby ve vedlejší činnosti,
které nám tak generovaly zisk, který jsme mohli použít na financování své hlavní činnosti např. na nezbytnou
rekonstrukci elektroinstalace v herně, která činila více než 100 000 Kč. Těší nás, že se nám postupně daří mírně
navyšovat částky, které vyplácíme za odvedenou práci našim pracovníkům na dohody o provedení práce,
a částečně i zvyšovat mzdy zaměstnanců, i když ty stále nedosahují ani průměru běžného v České republice.
V následující kapitole přinášíme přehled příjmů a výdajů, hospodářský výsledek, stav a pohyb majetku a závazků
organizace dle platné účetní uzávěrky roku 2018. Organizace nepodléhá schválení účetní závěrky auditorem.
Příjmy 2018

Hlavní činnost Kč

Vedlejší činnost Kč

Tržby za vlastní činnosti

2 818 047

729 035

Tržby z prodeje služeb

2 750 905

720 455

Tržby za prodané zboží

8 756

8 580

Bankovní úroky
Zaúčtování fondů
Členské příspěvky

153
58 233
15 600

Dotace

5 337 806

ESF - „Chci práci i rodinu II. a III.“

1 950 326

ESF - „Vznik a provoz dětské skupiny Želvičky I. a II.“

1 102 650

ESF - „Provoz dětské skupiny Medvíďata I. a II.“

1 157 328

ESF - „Bobříci-mikrojesle Brandýského Matýska“

672 039

MPSV - „2018 - Rodinám nablízku“

230 463

Město - provoz centra, podpora v sociální oblasti, grant na akce

225 000

Nadační příspěvky a dary

140 079

Nadace ČEZ - Projekt na novou službu dětské psycholožky

31 500

Nadace Agrofert - Projekt na podporu rodičů-samoživitelů

42 595

Nadace Tesco - Projekt na novou službu dětské psycholožky

30 000

Nadace České pošty - Projekt na drobné vybavení tělocvičny

10 000

Dary - Soukromí a firemní dárci

25 984

Příjmy celkem

8 311 532

729 035

Náklady 2018
Materiálové náklady
Potřeby na tvoření
Kancelářské a drogistické potřeby
Drobný majetek do 10 tisíc

Hlavní činnost Kč

Vedlejší činnost Kč

1 199 813

102 816

94 322

6 838

170 477

4 208

85 921

16 230

Potraviny pro uživatele služeb

570 836

42 605

Energie, voda, teplo

269 253

20 000

9 004

12 935

1 386 743

61 991

Náklady na prodané zboží
Nemateriálové náklady
Opravy a udržování

55 750

Telefony, internet, pošta

48 950

Vzdělávání

37 345

6 000

Nákup kroužků, animačních programů

251 050

17 500

Pronájmy

666 109

21 000

Cestovné
Ostatní služby
Náklady na reprezentaci

41 376
272 519
13 644

Ostatní náklady

130 882

Dary a příspěvky

11 061

Bankovní poplatky

17 491
0

5 547

Odpisy majetku

112 398

Manka a škody

1 876

Mzdové náklady

5 579 007

361 305

Mzdové náklady

4 514 968

325 144

Sociální a zdravotní pojištění

1 064 039

36 161

Výdaje celkem

8 296 445

526 112

15 087

202 923

Hospodářský výsledek 2018
ZISK

Příjmy 2018

Dotace
Příjmy z hlavní činnosti

59 %
31,2 %

Příjmy z vedlejší činnosti

8,1 %

Nadace a dary

1,5 %

Členské příspěvky

0,2 %

Náklady 2018

Mzdové

67,3 %

Materiálové

16,4 %

Nemateriálové

14,8 %

Ostatní

1,5 %

Stav a pohyb majetku a závazků organizace
Účet

Počáteční stav k 1. 1. 2018

Konečný stav k 31. 12. 2018

21

Stavby

785 654

850 654

28

Drobný dlouhodobý majetek

523 654

518 065

81

Oprávky ke stavbám

511 222

623 620

88

Oprávky k DDHM

523 654

518 065

132

Zboží

16 023

16 912

211

Pokladna

8 944

13 924

221

Účty u bank

2 691 355

3 555 104

311

Odběratelé

0

0

314

Poskytnuté zálohy

112 636

132 614

321

Dodavatelé

107 897

73 754

331

Zaměstnanci

329 156

356 178

336

Závazky soc./zdrav. poj.

108 536

125 177

342

Ostatní přímé daně

348

Nároky na dotace

381

Náklady příštích období

383

Výdaje příštích období

384

Výnosy příštích období

385

Příjmy příštích období

389

Dohadné účty pasivní

901

Vlastní jmění

910

Fondy

12 000

0

931

Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení

158 029

218 010

932

Nerozdělený zisk

189 498

347 527

18 276

20 772

1 996 933

2 605 424

24 055

20 680

0

0

0

0

2 800

0

71 200

96 400

138 720

123 026

Rekapitulace aneb slovo závěrem
Výroční zpráva je tímto téměř u svého konce. Doufáme, že jste v ní našli informace, které jste třeba hledali,
nebo které Vás prostě jen zaujaly.
Jsme rádi, že máme tu příjemnou možnost prezentovat se veskrze pozitivními zprávami, vysokými čísly
podpořených osob, mnoha uskutečněnými akcemi a dalšími příznivými údaji. To nás těší.
Především nás však těší, že máme možnost být s Vámi na Vaší cestě být rodičem, prožívat krásný čas s Vašimi
dětmi a snad ho i dělat ještě hezčím. Budeme se i nadále snažit provozovat nízkoprahovou hernu a pečovat
o ni tak, aby se v ní Vašim dětem líbilo, nabízet pestrý program kroužků tzv. „pro každého něco“, připravovat
pro děti a celé rodiny akce malé i ty větší.
Zároveň jsme rádi, že Vám jako rodičům můžeme pomáhat při návratu do zaměstnání. Ať již v průběhu
rodičovské dovolené, kdy se k nám přidáváte a sami se podílíte na chodu naší organizace, získáváte nové
kontakty i zkušenosti a nejednou i zcela nový rozměr svého života. Jiným snad pomáháme při návratu do
zaměstnání formou pestré nabídky našich služeb pro děti předškolního a školního věku – vlastní mateřská
škola, Matýskův dětský klub, dětské skupiny, mikrojesle, kroužky, odpolední klub, doprovody na různé
mimoškolní aktivity.
Děkujeme za podporu svým zaměstnancům a dobrovolníkům, představitelům města Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, donátorům a dárcům za to, že nám věří a věří ve smysl našich aktivit. Děkujeme Síti pro rodinu
z.s. a MAS Střední Polabí, z.s. za poskytnuté poradenství a podporu smysluplných aktivit.
Budeme se i nadále snažit být na Vaší cestě rodičovstvím dobrými průvodci Vašim dětem i Vám. Věřte, že je
nám ctí.
Vaše přízeň nás nepřestává bavit. Vaše děti nás nepřestávají bavit.
Děkujeme.

Máte nápad, podnět, připomínku? Napište nám.
Brandýský Matýsek z.s.
Sídlo:
Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Hlavní kontaktní místo:
Riegrova 600/18, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
tel.: 731 751 440, 733 656 433, e-mail: info@brandyskymatysek.cz
web: www.brandyskymatysek.cz
IČ: 27 05 13 74 (nejsme plátci DPH)
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 17270

Chcete nás podpořit? Udělejte to!
č. ú.: 2300137702/2010

Zprávu sestavila: Iva Filípková
V Brandýse nad Labem, 26. 6. 2019

