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Tato společnost, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 0, vložka 1199, a registrovaná 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních 

služeb, č. j. MSK 116122/2013, spec. značka SOC/27914/213/Hlu 

553.1V10, 

 

PŘEDKLÁDÁ 

 

v souladu se Zákonem č. 248/1955 Sb. ve smyslu zásad zákona č. 
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1. Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel: Antonín Žáček  

Zástupce ředitele: Květa Chýlková 

Účetní: Ing. Tereza Flamová 

Sociální pracovník: Bc. Gabriela Morongová 

Pracovníci v sociálních službách: Květa Chýlková, Kateřina Mališová 

 Danuše Vaňková, Jana Španihelová,      

                                                      Vladimír Vojkovský   

Pracovnice  úklidu: Jana Šebestová 

  

Správní rada 

Ředitel 

Účetní 

Sociální 
pracovník 

Dozorčí rada 

Pracovníci v 

sociálních 
službách 

Přímá péče 

Pracovnice 

v úklidu 

Zástupce ředitele 

Přímý zástupce ve 

všech kompetencích 

Dobrovolníci 

Zakladatelé 
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2. Slovo úvodem 

 

Slovo úvodem 

Škola života založená v roce 1991 jako občanské sdružení, byla v roce 2014 
přetransformována na Obecně prospěšnou společnost Handicap centrum 

Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. Za cíl si její zakladatelé, pánové Gűnther 
Kuboň a Antonín Žáček vytýčili pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným 

postižením zařadit se co nejvíce do společnosti zdravých lidí. 

V roce 2018 poskytoval Denní stacionář službu 20 klientům s mentálním 
postižením, kombinovanými vadami, poruchou autistického spektra a vadami 
zraku. Tyto klienty měl na starosti osmičlenný tým pracovníků. Činnost 

klientů je rozdělena do několika dílen, ve kterých se pravidelně střídají. Kromě 
práce v dílnách – výtvarné, keramické, tkalcovské a kreativní, klienti jezdí 
plavat, věnují se józe a muzikoterapii. 

Na chráněných pracovních místech, která jsme zřídili už v roce 2017, letos 
pracovalo 11 pracovníků. 

Po dohodě s Úřadem práce, od května můžeme poskytovat tzv. “náhradní 
plnění“. 

V letošním roce jsme pořádali již 22. ročník Letní sportovní olympiády pro lidi 

s handicapem a 15. ročník Zimních sportovních her v běžkařských 
disciplínách. Jako každý rok se klienti rekreovali na letním rekondičním 

pobytu na chatě Dukla na Čeladné. Ve spolupráci se SPMP ČR pobočným 
spolkem Frýdek-Místek jsme pořádali Mikulášský večírek a Společenský 
večírek. Jsme pořadateli klubových setkání a účastníme se akcí pořádanými 

našimi partnerskými organizacemi. 

Je třeba vyjádřit velký dík za dobrou spolupráci Moravskoslezskému kraji, 
Statutárnímu městu Frýdek-Místek, okolním obcím, společnosti BONA 

HELPO, SPMP, sponzorům, partnerům a všem našim příznivcům, bez nichž 
by naše činnost nebyla možná. 

Antonín Žáček 

ředitel a spoluzakladatel společnosti 
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3. Zasedání Správní rady a Dozorčí rady v roce 2018 

 

Správní rada se v roce 2018 sešla dvakrát k těmto bodům: 

 

Správní rada zkontrolovala a schválila Výroční zprávu Handicap centra Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. za rok 2017 v plném znění. Dále Správní rada 

schválila převod přebytku finančního rozpočtu za rok 2017 do fondu rezerv a 

vytvoření fondu daňové úspory. V dalším bodě jednání seznámil ředitel radu 

se záměrem rozšířit budovu stávajícího stacionáře, a to z důvodu, že Magistrát 

města Frýdku-Místku se rozhodl nepodpořit finančně přestavbu nové budovy. 

Ředitel byl pověřen vyvolat na Magistrátu města další jednání pro řešení 

vzniklé situace a následně Správní radu informovat. V posledním bodě jednání 

byli členové seznámení se stavem na chráněných pracovních místech, které 

jsou zřízeny momentálně pro 9 osob. 

Na druhém zasedání Správní rady  byli členové seznámeni s faktem, že k datu 

15.6.2018 odstoupila z funkce členka Správní rady p. Danuše Vaňková. 

K datu 30.6.2018 pak rozvázala pracovní poměr v rámci organizace. Členství 

ukončila i p. Marie Vlčková.  

Další jednání se týkalo organizačních záležitostí zařízení – úpravy stávající 

budovy zařízení (přestavba, přístavba), pořízení nového 9 místného 

automobilu, zvýšení plateb za služby (cca o 250 Kč,- měsíčně), schválení 

návrhu odměn jednotlivých členů Správní rady. 

 

Za Správní radu Kuboň Günther v. r. 

 

Siederová Marcela v. r. 

 

Matušíková Alena v. r. 

 

Šimková Martina v. r. 

 

Kormaníková Michaela v. r. 

 

 

Dozorčí rada se v roce 2018 sešla jednou a projednala tyto body: 

 

 

Dozorčí rada nahlédla do účetních knih a dokladů a zkontrolovala v nich 

obsažené údaje. Přezkoumala Výroční zprávu Handicap centra Škola života 

Frýdek-Místek, o.p.s. za rok 2017. Tuto zprávu schválila. S tímto seznámila 

Správní radu a ředitele společnosti. 
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Dozorčí rada konstatovala, že účetní evidence je vedena přehledně, veškeré 

finanční operace je možné ověřit řádně zakládanými doklady a popisem 

předmětu účtování na košilce. K hospodaření nevznesla připomínky. Veškeré 

dotace byly včas vyúčtovány všem poskytovatelům. Inventarizační rozdíly 

nebyly zjištěny. 

 

Za Dozorčí radu Chýlková Květa v. r. 

 

Kožušníková Alena v. r. 

 

Svobodová Emílie v. r. 

 

 

 

4. Zprávy a vyhodnocení jednotlivých pracovišť ergoterapeutických 

dílen 

 

Sociálně – aktivizační činnosti 

V roce 2018 jsme se opět věnovali s našimi klienty činnostem, neboli sociálně 

aktivizačním činnostem, které podněcují jejich socializaci a integraci do života 
zdravé populace. Mezi velmi oblíbenou aktivitu patří bazén, kde každý pátek 
dojíždíme do Frýdlantu nad Ostravicí a užíváme si jej sami pro sebe. 

Relaxujeme ve vířivce a rehabilitujeme v plaveckém bazéně. Mezi další 
aktivitu, která klientům pomáhá v jejich samostatném životě, patří kroužek 

vaření. Zde se učíme vařit jídla jednoduchá i složitější a snažíme se dodržovat 
zásady zdravého životního stylu. Úklid pracoviště považujeme za 
samozřejmost. Dále jsme se věnovali výrobě papírových briket, kde klienti 

pracovali víceméně samostatně. Co se týče sportovní činnosti, která je pro 
naše klienty velmi důležitá, věnovali jsme se vždy jedenkrát do měsíce cvičení 

jógy. Tato terapie má blahodárný vliv na psychický stav uživatelů sociální 
služby. Zkoušíme různé relaxační cviky i techniky, které zlepšují jejich náladu. 
Asány, např. Pozdrav slunci, zlepšují koordinaci těla, tím celkový pocit 

pohody. Při této aktivitě používáme i relaxační hudbu, při které se klienti 
uvolní. Velmi dobře také působí vyprávění příběhů, kde se klienti vžijí do 
různých situací a lépe se tak učí pracovat se svými pocity, emocemi. 

Mgr. Gabriela Morongová 

Sociální služba je realizována ve dvou bezbariérových budovách, Mozartova 

2313 a 28.října 781 Frýdek-Místek. Součástí poskytovaných služeb jsou i 

ergoterapeutické dílny. O jejich činnosti se dočtete níže.  
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Kreativní dílna I 

Jmenuji se Kateřina Mališová a kreativní dílnu I jsem v září 2018 převzala po 

p. Daně Vaňkové. Snažíme se s klienty pokračovat v její práci. Vymýšlíme i 
nové výrobky a doufáme, že se budou líbit. Pracujeme s různými materiály: 
vatelínem, sušenou levandulí. Tím klienti plní ozdobná látková srdíčka, 

pytlíčky, bonbónky. 

Novým výrobkem, který těmito materiály plníme, jsou látkové věnce zdobené 
v přírodě nasbíranými sušinami, šiškami, bukvicemi a různými přírodními 

materiály. Dalším novým výrobkem jsou obrázky zdobené různými tvary z 
ručně vyrobeného papíru a plsti vyřezávané na imbusovém stroji. 

Ti zruční si opakují přišívání knoflíků, vyšívání, stříhání a lepení tuhými a 
tekutými lepidly. 

Na vánoční a velikonoční svátky jsme vyrobili přáníčka dle fantazie klientů. 

Malujeme temperovými a vodovými barvami, fixy, pastelkami a suchými 
pastely. 

Naši nevidomí klienti jsou velice šikovní a velmi rádi pracují s trháním vatelínu 

a navlékáním korálků. 

V dubnu 2018 k nám do dílny nastoupila nová pracovní síla p. Hana 
Urbanová, se kterou velice úzce spolupracujeme, hlavně na novém výrobku a 
to na vyšívání látkových tašek. 

Snažíme se také vyzdobit naše zařízení a dílny. Všichni jsou srdečně zváni se 
na naše výrobky nejen podívat, ale i zakoupit a těšit se z nich. 

 

Za kreativní dílnu  Kateřina Mališová     
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Kreativní dílna II 

Kreativní dílna je jednou z ergoterapeutických dílen, ve které si v Handicap 

centru Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. mohou uživatelé sociálních služeb 

procvičovat své dovednosti, jemnou a hrubou motoriku a nadále rozvíjet 

vlastní schopnosti.  

Hlavní důraz je kladen především na individuální přístup ke každému uživateli 

sociálních služeb a k jeho schopnostem. Klienti se snaží především zapojit a 

rozvíjet svou fantazii.  

Základní činností v kreativní dílně je pokračování v naučených technikách 

pletení a postupné rozvíjení dalších technik pletení košíků, tácků, oplétaní 

lahví, či různých zvířátek (pletená kočka, slepička), vajíček nebo závěsných 

zvonečků na dveře či okna. 

  
  

  

Další činností je odlévání svíček a mýdel. I tady platí individuální přístup k 

uživatelům sociálních služeb a jejich potřebám, snaha o co největší 

samostatnost při práci a snaha, aby uživatelé sociálních služeb zapojili svou 

fantazii; např. při výběru barev nebo aromatu. Stejně jako v loňském roce tak 

i letos uživatelé služeb stacionáře vyrobili mýdélka a svíčky různých velikostí 

na zakázku.  
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Dalším pokračováním činnosti v kreativní dílně je výroba koupelové nebo 

mořské soli. Tuto činnost si uživatelé sociálních služeb velice oblíbili. 

Pozitivum je, že ji zvládnou úplně všichni, i ti, kteří mají problémy se 

soustředěností a jemnou motorikou.  
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V kreativní dílně také pokračujeme ve výrobě drobné keramiky, jako jsou 

tácky pod svíčky nebo různé velikonoční a vánoční zápichy či medaile na zimní 

hry. 

 

 

Uživatelé sociálních služeb své výrobky v roce 2018 prezentovali nejen v dílně 

hostům či rodičům, kteří navštíví naše zařízení, ale také na různých akcích, 

jakými byly kupříkladu jarmark ve Staříči, Mikulášský večírek nebo Vánoční 

a Velikonoční jarmark v Dobré. 
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Vedoucí dílny Španihelová Jana 

 

Keramická dílna 

V dílně se nadále pracovalo třikrát týdně. Byly zakoupeny nové formy na 

odlévání hlíny, glazury a přístroj na válcování keramické hlíny. Pomocí 

přístroje se vyráběly medaile na Zimní hry na Morávce . 

Ostatní výrobky se opět prodávaly na akcích ŠŽ a prodejních výstavách. 

 

 



12 
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Výroční zprávu za rok 2018 schválila Správní rada, přezkoumala Dozorčí rada Handicap centra  

Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. a ověřil autorizovaný auditor. 

 
 

Vladimír Vojkovský 

 

 

5. Přehled akcí, konaných v roce 2018 

 

L E D E N 

- 3 x plavání ve Sportovním a relaxačním centru Kotelna ve Frýdlantu n/O 

- Den otevřených dveří 

 

Ú N O R 

- 15. ročník Zimních sportovních her Morávka ve spolupráci s SPMP ČR   

pobočným spolkem Frýdek-Místek 

- 3 x plavání v Kotelně ve Frýdlantu n/O 

 

B Ř E Z E N 

- Společenský večírek v Lískovci ve spolupráci s SPMP ČR pobočným 

spolkem Frýdek-Místek 

- 3 x plavání v Kotelně ve Frýdlantu n/O 

- Divadlo loutek Ostrava – představení Princezna Koloběžka 

- Jarmark Dobrá – prezentace výrobků klientů centra 

- Výstava výrobků v rámci zařízení 

 

D U B E N 

- 4 x plavání v Kotelně ve Frýdlantu n/O 

- Schůze Správní a dozorčí rady 

 

K V Ě T E N 

- Sportovní abilympiáda v Polském Opole 
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- 3 x plavání v Kotelně ve Frýdlantu n/O 

 

Č E R V E N   

- klubové setkání – smažení vaječiny v areálu restaurace „U žida“ 

- Výlet do noční ZOO do Ostravy 

- týdenní rehabilitační pobyt na Čeladné – Chata Dukla 

- 3 x plavání v Kotelně ve Frýdlantu 

- Schůzka s rodiči klientů 

 

Z Á Ř Í  

- Den zdraví a sociálních služeb Frýdek-Místek prezentace HC a výrobků 

- účast na Dnu zdraví a sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí, 

prezentace HC a výrobků 

- schůzka organizačního týmu pořadatelů Sportovní olympiády v lehké 

atletice pro mentálně postiženou mládež 

- XXII. ročník dvoudenní Sportovní olympiády v lehké atletice pro mentálně 

postiženou mládež se zahraniční účastí, hotel Srdce Beskyd a lehkoatletický 

stadion TJ Slezan ve Frýdku-Místku ve spolupráci s SPMP ČR pobočný spolek 

Frýdek-Místek 

- Fojtství Chlebovice – včelařské slavnosti – vystoupení klientů 

- 3 x plavaní v Kotelně ve Frýdlantu 

 

Ř Í J E N 

- 3 x plavaní v Kotelně ve Frýdlantu 

- schůzka s rodiči klientů 

- zasedání Správní rady organizace 

- Klubové setkání v Chlebovicích – hrabání listí 

 

L I S T O P A D 

- Klubové setkání v Chlebovicích – hudební produkce skupiny Sedl band 

- účast na Dni žen ve Staříči, prezentace výrobků klientů Školy života 

-VÚHŽ  Dobrá - prezentace výrobků klientů Školy života  

- Vánoční jarmark ve Staříči  - prezentace Handicap centra Škola života 

Frýdek-Místek, o. p. s.  

- 3 x plavaní v Kotelně ve Frýdlantu 

 

 

P R O S I N E C 

- Mikulášský večírek v restauraci Medník 

- Divadlo loutek Ostrava – představení Vánoce malého Jakuba 

- společné Vánoční posezení s výstavou výrobků v Handicap centru Škola 

života Frýdek-Místek, o. p. s. 

- 2 x plavaní v Kotelně ve Frýdlantu 
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Zimní hry na Morávce 2018 

Letos Handicap centrum Škola života pořádalo již XV. ročník tradičních 

zimních her na Morávce v prostorách penzionu „U Přehrady“. 

Sportovních her se účastnili lidé s mentálním postižením a kombinovanými 

vadami, přičemž uživatelé z různých zařízení měli možnost si vyzkoušet a 

předvést své schopnosti a fyzičku na běžkách.  

Tato akce má už velkou tradici a je oblíbená mezi lidmi s postižením, a tak 

není divu, že je zastoupena nejen lidmi z celé republiky, ale i ze zahraničí 

(např. z Polska).  

Start a průběh zimních her 2018 

  

   

      

 Jana Španihelová 
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Rehabilitační pobyt 

Pro pořádání loňského rehabilitačního pobytu jsme si vybrali po dobrých 

zkušenostech opět rekreační chatu Dukla v samotném srdci Beskyd na 

Čeladné.  

Celý pobyt byl koncipován obdobně jako v minulých letech. V programu 

nechyběly klasické procházky po okolí, návštěva bazénu v čeladenském hotelu 

Prosper, využili jsme rovněž služeb lázeňského domu Lara, kde společně 

relaxujeme v solné jeskyni, pročistíme tělo v parní sauně a samozřejmě si 

v závěru zaplaveme v tamním bazénu. Díky projektu rekreačního centra 

Sepetná „Každá ovečka se počítá“ jsme se zúčastnili výletu na Prašivou. Ti 

odvážnější absolvovali výstup na rozhlednu, spojený se zajímavým 

komentářem zdejšího průvodce. O panoramatické výhledy do okolí nebyli 

ošizeni ani ostatní klienti, se všemi jsme se prošli po celém návrší tohoto 

krásného kopce. 

V okolí našeho přechodného bydliště jsme si společně užili mnoho zábavy 

formou sportovních volnočasových aktivit, stavěli jsme domečky z různých 

přírodních materiálů, pochutnali jsme si na prvních lesních dobrotách, 

protože zrovna touto dobou dozrávaly první borůvky, lesní jahody a maliny. 

Celým pobytem nás provázelo velice hezké počasí, takže jsme si jej užili bez 

jakýchkoliv problémů se sluncem v duši. 

   

Vedoucí pobytu  Květa Chýlková 
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Sportovní olympiáda 

Ve dnech 20. - 21. září 2018 se konal již 22. ročník Sportovní olympiády pro 

mládež s mentálním postižením. Tradičně byl první den situován na rekreační 

středisko Srdce Beskyd na Podolánkách  v obci Čeladná, které je jedním 

z mála v širém okolí, jehož kapacita je dostatečná, aby pojmula všech zhruba 

130 závodníků, doprovodů, asistentů, dobrovolníků a kamarádů, kteří se této 

akce zúčastnili. Odpoledne zaměstnanci Školy života zpestřili závodníkům 

sportovními aktivitami se sladkou odměnou na závěr, večer před startem 

závodních disciplín jsme odlehčili napjatou situaci bujarým tancem na 

diskotéce. 

Páteční den se jako obvykle konal na atletickém stadionu TJ Slezan ve Frýdku-

Místku. Celou akci zahájili svým vystoupením „Včely“ klienti Handicap centra. 

Po slavnostním nástupu a úvodním ceremoniálu začalo zápolení 18 smíšených 

pětičlenných družstev z celé České republiky, Polska a Slovenska v našich 

klasických disciplínách, kterými jsou skok do dálky, hod kriketovým míčkem, 

běh na 50 a 400 metrů, štafetový běh a přetahování lanem. V rámci 

integračních aktivit se této krásné akce zúčastnili ve štafetovém závodu na 5 

x 400 metrů žáci základních škol města Frýdek-Místek. 

Tuto výjimečnou akci bychom nemohli pořádat bez pomoci našich 

dlouholetých kamarádů a dalších dobrovolníků, kterým touto cestou velice 

děkujeme. 

   

 

Květa Chýlková 
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6. Zpráva o hospodaření 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    +  22 303,00 Kč  

 

PŘÍJMY CELKEM   5 175 377,-00 Kč   

Příjmy na provoz ŠŽ 3 027 397,00 Kč  

1. Dotace MSK-MPSV         1 400 000,00 Kč  

2. Dotace Město Frýdek-Místek            235 000,00 Kč  

3. Dotace Obecní úřad Čeladná               25 000,00 Kč  

4. Dotace Město Frýdlant               12 000,00 Kč  

5. Dotace MSK 95 000,00 Kč 

5. Dotace Obecní úřad Malenovice 10 000,00  Kč 

5. Dary Obecních úřadů               67 500,00    

6. Dary sponzorů               419 450,00   

7. Uživatelé služeb            805 878,00 Kč  

8. Účastnické příspěvky 114 885,00 Kč 

9. Tržby z prodeje materiálu 0Kč 

10. Úrok - běžný a spořící účet                  259 Kč  

 

Příjmy na ostatní aktivity 2 147 980,00 Kč  

1. Olympiáda            204 050,00 Kč  

2. Zimní hry               94 900,00 Kč  

3. Večírek               15 000,00 Kč  

4. Klub                 9 000,00 Kč  

5. Svačiny 51 940,00 Kč  

6. Bazén               16 835,00 Kč  

7. Vaření            5 520,00 Kč  

8. VÝROBA 1 750 735,00 Kč 

 

VÝDAJE CELKEM 5 153 074,00Kč  

Výdaje na provoz ŠŽ 3 963 055,00Kč  

1. Spotřební materiál         146 483,00 Kč  

2. Spotřeba energie            142 466,00 Kč  

3. Opravy a udržování 8 120,00 Kč 

4. Cestovné 1 057,00 Kč 

5. Náklady na reprezentaci 0,00 Kč 

6. Služby 158 101,00 Kč 

7. Mzdy 2 480 771,00 Kč 

8. Sociální pojištění 817 005,00 Kč 

9. Ostatní sociální náklady 11 835,00 Kč 

10. Daň silniční 7 200,00 Kč 

11. Ostatní daně a poplatky 300,00 Kč 

12. Dary 2 019,00 Kč 

13. Ostatní náklady 20 075,00 Kč 
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14. Odpisy 167 624,00 

 

 

Výdaje na ostatní aktivity 1 190 019,00 Kč  

1. Olympiáda            152 914,00 Kč  

2. Zimní hry              90 681,00 Kč  

3. Večírek              21 493,00 Kč  

4. Klub                0,00 Kč  

5. Svačiny 56 254,00 Kč  

6. Bazén              16 146,00 Kč  

7. Vaření 8 670,00 Kč  

8. VÝROBA 843 860,00 Kč 

 

 

7. Výrok a zpráva Dozorčí rady 

 

Složení dozorčí rady: 

 

Předseda: Květa Chýlková  

Člen:  Emílie Svobodová 

Člen:  Alena Kožušníková 

  

 

Dozorčí rada zasedala 6.5.2019, nahlédla do účetních knih a dokladů a 

kontrolovala 2019 správnost využití vlastních finančních prostředků a 

prostředků státních dotací na provoz Handicap centra Škola života Frýdek-

Místek, o.p.s. za rok 2018. 

V této souvislosti Dozorčí rada kontrolovala záznamy účetních operací 

v peněžním deníku a k nim příslušné doklady a výpisy z účtu. 

Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. má založeny 2 účty u 

ČSOB Frýdek- Místek: 

Běžný účet:   260 620 628  / 0300 

Spořicí účet:   263 323 397 /  0300 

 

 

Výsledek revize hospodaření: 

 

Dozorčí rada konstatuje, že: 

podvojné účetnictví včetně pokladny vede účetní Ing. Flamová Tereza. 

 

Vedení účetní agendy: 

   

Účetnictví je vedeno formou podvojného účetnictví. 

Provedená revize finančních prostředků k 31. 12. 2018 vykazuje stav: 
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Stav pokladní hotovosti     14 273,00 Kč 

Na běžném účtu č. 260 620 628/0300         826 153,04 Kč 

Na spořicím účtu č. 263 323 397/0300      1 012 685,77 Kč 

Stav finančních prostředků na účtech a v hotovosti souhlasí se stavem 

v účetním deníku.      

 

V roce 2018  celkové výnosy             5 175 377,00 Kč   

                      celkové náklady     5 153 074,00 Kč 

Hospodářský výsledek                                   22 303,00 Kč 

 

 

Pokladní doklady, výpisy banky  

 

Provedená revize konstatuje, že na všechny výdaje a příjmy jsou vystaveny 

pokladní doklady, jež jsou doloženy prvotními doklady. Ztrátě dokladů je 

zabráněno jejich kopírováním a lepením. 

 

Vyplácení mezd  

 

Vyplácení mezd je prováděno podle platných předpisů. Řádně je odváděna daň 

i platby na zdravotní a sociální pojištění. 

V roce 2018 činil roční hrubý příjem ředitele společnosti  414 275,00 Kč. 

 

Přehled o zaměstnancích 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  11,625 

Z toho osoby zdravotně znevýhodněné:         4,125 

Počet zaměstnanců k poslednímu dni roku 2018 (fyzický stav): 16 

 

Kontroly v roce 2018 

V průběhu měsíce října byl v zařízení realizován Monitoring odboru sociálních 

služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, zaměřený na plnění podmínek 

Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2018. Ve výsledku 

šetření byl dán podnět k doplnění místa poskytování sociální služby o budovu 

B do dokumentace zařízení. Dalších připomínek nebylo. 

 

Dále v měsíci listopadu byla provedena kontrola Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, jejímž předmětem bylo 

zjištění o plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů 

sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna žádná pochybení, 

nebyla uložena žádná opatření 

 

Závěr k provedené revizi hospodaření 
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Účetní evidence je vedena přehledně, veškeré finanční operace je možno 

okamžitě ověřit řádně zakládanými doklady a popisem předmětu účtování na 

košilce. 

K hospodaření Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. nejsou 

připomínky. 

Veškeré dotace byly řádně a včas vyúčtovávány poskytovatelům. 

  

Přehled o majetku: 

 

Inventura majetku Handicap centra Školy života Frýdek-Místek, o.p.s. byla 

provedena ke dni 31. 12. 2018. 

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 

Celková pořizovací hodnota majetku ke dni 31. 12. 2018:  1 168 183,70 Kč        

 

Revizi provedli:       

Předseda: Květa Chýlková v. r. 

Člen:  Emílie Svobodová v. r. 

Člen:  Alena Kožušníková v. r. 

 

 

 

8. Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb 

v roce 2019 

ROZPOČET NA ROK 2019 
   

Skladba jednotlivých předpokládaných výdajů k zajištění provozu sociální služby v roce 2019 
   

1. Provozní náklady celkem           392 000     

1.1 Materiálové náklady               78 000     

  kancelářské potřeby                        11 000     

  vybavení DDHM do 40 tis.                        24 000     

  pohonné hmoty                        15 000     

  hygienické a čistící prostředky                          8 000     

  pracovní a studijní materiál                        20 000     

1.2 Nemateriálové náklady             314 000     

1.2.1 Energie                     186 000     

  elektřina                        53 000     

  teplo                     115 000     

  vodné a stočné                        18 000     

1.2.2 Opravy a udržování                        39 000     

  běžná údržba                        15 000     

  oprava a údržba el. přístrojů                          4 000     

  oprava a údržba automobilů                        20 000     
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1.2.3 Cestovné                          5 000     

1.2.4 Ostatní služby                        84 000     

  telefony, internet                        18 000     

  poštovné                          1 500     

  poplatek televize, rozhlas                          2 500     

  školení, kurzy                        20 000     

  zákonné pojištění, pojištění odpovědnosti                        20 000     

  pojištění aut                        22 000     

2. Osobní náklady celkem        3 010 000     

2.1 Mzdové náklady          2 210 000     

  hrubé mzdy                  2 173 000     

  OON a DPP                        37 000     

2.2 Odvody na sociální a zdravotní pojistění             800 000     

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI SLUŽBY:      3 402 000     

   

Předpokládané zdroje k zajištění provozu sociální služby v roce 2019. 
   

1. Veřejné zdroje        2 070 000     
  MPSV                  1 650 000     

  Město Frýdek-Místek, sociální odbor                     320 000     

  Město Frýdek-Místek, ostatní                        40 000     

  Jiné obce                        60 000     

2. Soukromé zdroje          1 332 000     
  Příjmy od uživatelů                     850 000     

  Jiné (sponzoring, prodej, dary, atp.)                     482 000     

CELKOVÉ VÝNOSY K REALIZACI SLUŽBY:      3 402 000     
 

 

 

9. Spolupráce s ostatními organizacemi 

 

Při různých sportovních, kulturních a společenských aktivitách 

spolupracujeme s těmito školami a organizacemi: 

SŠŘ Frýdek-Místek, SOŠ Frýdek-Místek, SŠGOS Frýdek-Místek, SSOŠ 

Frýdek-Místek, Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek, Linie radosti o. s., 

SPMP ČR pobočný spolek Frýdek-Místek, Včelařské muzeum Chlebovice, 

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda Kozlovice, Dom Svitania 

Jakubov, n. o., BONA HELPO, s.r.o., Obecní úřad Staříč, Muzeum Beskyd 

Frýdek-Místek, Statutární město Frýdek-Místek, TS Frýdek-Místek a.s., Hotel 

Richtr, ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek, ZŠ MŠ SŠ speciální ul. Pionýrů, 

speciální školy z polských Krapkowic a Kedzierzyn-Koźle, Handicap centrum 

Srdce Poděbrady, o.p.s., rekreační centrum Sepetná, klub Skijáků 

moravských. 
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10. Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2018 
 

Ze zprávy o hospodaření vyplývá, že provoz Handicap centra Škola života 

Frýdek-Místek, o.p.s. by nebylo možno zajistit jen z příspěvků uživatelů služeb 

a dotací. Velkou část nákladů pomáhají uhradit dárci a sponzoři. 

Účetní jednotka získala v účetním období tyto dary, granty: 

Poskytovatel Forma Částka / 

Hodnota 

Osvobozeno 

§19b 

Nadace Agrofert finanční 200.000,- 200.000,- 

Nadace ČEZ finanční 80.000,- 80.000,- 

Obec Staříč finanční 50.000,- 50.000,- 

GO Steel Frýdek-Místek a.s. (OL) finanční 30.000,- 30.000,- 

Nadační fond Veolia (OL) finanční 20.000,- 20.000,- 

Anna Chlebková Szpyrcová finanční 10.000,- 10.000,- 

Huisman Konstrukce s.r.o. finanční 10.000,- 10.000,- 

TS a.s. finanční 10.000,- 10.000,- 

Obec Soběšovice finanční 10.000,- 10.000,- 

ALNEC s.r.o. finanční 6.000,- 6.000,- 

MUDr. Helena Krobotová finanční 5.000,- 5.000,- 

Ing. Miroslav Slivoník finanční 5.000,- 5.000,- 

Obec Staříč (OL) finanční 5.000,- 5.000,- 

ORIENTAL.cz, s.r.o. finanční 5.000,- 5.000,- 

Obec Ostravice finanční 5.000,- 5.000,- 

Ing. Lumír Boček finanční 3.500,- 3.500,- 

VKUS-BUSTAN s.r.o. finanční 3.000,- 3.000,- 

Ing. Milan Lanča finanční 2.500,- 2.500,- 

Tomáš Rusinek finanční 2.000,- 2.000,- 
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Ing. Eliška Beranová finanční 2.000,- 2.000,- 

PEGATRON Czech s.r.o. (OL) finanční 2.000,- 2.000,- 

MUDr. Františka Martinásková finanční 2.000,- 2.000,- 

Obec Metylovice finanční 2.000,- 2.000,- 

Ing. Martin Kaňok finanční 2.000,- 2.000,- 

MUDr. Zuzana Zaklová, s.r.o. finanční 1.000,- 1.000,- 

René Galásek finanční 1.000,- 1.000,- 

Miroslava Hajná finanční 1.000,- 1.000,- 

Ing. Robert Wildner finanční 1.000,- 1.000,- 

Leo Ivánek finanční 1.000,- 1.000,- 

p. Jelínková finanční 1.000,- 1.000,- 

RNDr. Svatopluk Máj finanční 1.000,- 1.000,- 

JUDr. Irena Zahradníková finanční 1.000,- 1.000,- 

Jiří Podešva finanční 1.000,- 1.000,- 

Mgr. Iveta Glocová finanční 1.000,- 1.000,- 

Obec Říčany finanční 500,- 500,- 

Jiřina Štěrbová finanční 500,- 500,- 

Ing. Radka Andělová finanční 500,- 500,- 

Miroslav Vybíral finanční 500,- 500,- 

p. Jindrová finanční 500,- 500,- 

Natálie Jaššová finanční 500,- 500,- 

Ing. Jaroslav Kozubek finanční 500,- 500,- 

Tomáš Havrlant finanční 500,- 500,- 

Viktor Prokop finanční 500,- 500,- 

Libuše Čermáková finanční 300,- 300,- 

Nikol Švecová finanční 150,- 150,- 
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Celkem finanční dary  486.950,- 486.950,- 

BONA HELPO s.r.o. nefinanční 3.557,- 3.557,- 

HARRAP CZ s.r.o. nefinanční 3.000,- 3.000,- 

KALMA, komanditní společnost (OL) nefinanční 2.980,- 2.980,- 

POTRAVINY NOVÁK a spol. (OL) nefinanční 2.250,- 2.250,- 

Celkem nefinanční dary  11.787,- 11.787,- 

 

Dotace 

Účetní jednotka získala v účetním období tyto dotace: 

Poskytovatel Forma Částka / 

Hodnota 

Osvobozeno 

§19b 

Moravskoslezský kraj – MPSV finanční 1.400.000,- 1.400.000,- 

Úřad práce ČR (CHTP) finanční 1.376.590,- 1.376.590,- 

Statutární město Frýdek-Místek  finanční 200.000,- 200.000,- 

Moravskoslezský kraj finanční 95.000,- 95.000,- 

Statutární město Frýdek-Místek 

(olympiáda) 

finanční 50.000,- 50.000,- 

Statutární město Frýdek-Místek finanční 35.000,- 35.000,- 

Obec Čeladná finanční 25.000,- 25.000,- 

Statutární město Frýdek-Místek (zimní 

hry) 

finanční 15.000,- 15.000,- 

Statutární město Frýdek-Místek (večírek) finanční 15.000,- 15.000,- 

Město Frýdlant nad Ostravicí finanční 12.000,- 12.000,- 

Obec Malenovice finanční 10.000,- 10.000,- 

Statutární město Frýdek-Místek (klub) finanční 9.000,- 9.000,- 

Celkem  3.242.590,- 3.242.590,- 

Poskytnuté zdroje byly v plném rozsahu vyčerpány. Poskytnuté zdroje byly 
neinvestičního charakteru. 
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Podařilo se nám získat také dotaci na pořízení vícemístného auta ve výši 500.000 Kč od 
Moravskoslezského kraje. Prostředky byly převedeny v roce 2018, ale účelem spadají do 
roku 2019. 

 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavením účetní závěrky nenastaly žádné 

významné skutečnosti. 

Datum sestavení: 26. 3. 2019 
Sestavil: Flamová Tereza 
Statutární orgán: Antonín Žáček 
Podpis:  

 

 

 

11. Závěr 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům našich klientů, že si vybrali náš 

stacionář a posílají k nám své děti, našim klientům, že rádi navštěvují naši 
„školičku“ a jsou spokojeni s naší prací. 

Velký dík patří také zaměstnancům Handicap centra za to, jak vzorně pečují 

a starají se o naše klienty. 

V neposlední řadě patří také poděkování našim sponzorům, partnerům, 
dobrovolníkům a příznivcům za jejich podporu a pomoc při organizování akcí 
pořádaných našim Handicap centrem. 

Vysoký standard služeb poskytovaných naším zařízením bychom chtěli udržet 

i v dalších letech a opět doufáme v podporu rodičů našich klientů, sponzorů, 
partnerů a příznivců. 

 

Naší vizí a přáním do budoucna stále trvá přestěhování stacionáře do větších 

prostor a zřízení chráněného bydlení nejen pro naše stávající klienty. 

Tato Výroční zpráva byla předložena podle zákona o obecně prospěšných 
společnostech ředitelem Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

Byla přezkoumána Dozorčí radou, autorizovaným auditorem a schválena 
Správní radou. Založena bude ve sbírce listin rejstříkového soudu na portálu 
www.justice.cz a na našich webových stránkách www.skolazivotafm.wbs.cz. 

Antonín Žáček 
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