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prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl 0, vložka 1199, a registrovaná Krajským 
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1. Organizační struktura 

 

 

 

      Ředitel:  Antonín Žáček  

Zástupkyně ředitele: Květa Chýlková 
Účetní:  Ing. Tereza Flamová 

Sociální pracovník: Bc. Gabriela Morongová 

Pracovníci v sociálních službách:  
  Květa Chýlková,  

  Bc. Gabriela Morongová,  

  Jana Španihelová,  

  Danuše Vaňková,  
  Vladimír Vojkovský 

Pracovnice  úklidu: Jana Šebestová 

  

Zakladatelé
Günther Kuboň
Antonín Žáček

Dozorčí rada

Květa Chýlková
Emilie Svobodová
Alena Kožušníková

Správní rada

Günther Kuboň
Marcela Siederová
Alena Matušíková

Marie Vlčková
Martina Šimková

Michaela Kormaníková
Danuše Vaňková

Ředitel

Antonín Žáček

Zástupkyně ředitele

Květa Chýlková

Sociální pracovník

Gabriela Morongová

Pracovník v sociálních 
službách

Jana Španihelová
Danuše Vaňková

Vladimír Vojkovský

Pracovnice úklidu

Jana Šebestová

Dobrovolníci

Účetní

Tereza Flamová
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2. Slovo úvodem 

Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, 
o.p.s. bylo založeno v roce 2014 zakladateli Güntherem 
Kuboněm a Antonínem Žáčkem jako nástupnická 
organizace Školy života, která zde úspěšně fungovala 
v letech 1991 – 2014 s cílem pomáhat lidem s mentálním a 
kombinovaným postižením zařadit se co nejvíce do 
společnosti zdravých lidí. 

Denní stacionář poskytoval v roce 2017 službu 20 
klientům s mentálním postižením, kombinovanými 
vadami, autismem a zrakově postiženým. O tyto klienty se 
vzorně staral osmičlenný kolektiv pracovníků, za což jim 
patří velký dík. 

Novinkou roku 2017 bylo zřízení tzv. chráněných 
pracovních míst, na kterých zaměstnáváme momentálně 
11 pracovníků, převážně z řad klientů Handicap centra. 
Tito pracovníci vyrábějí v dílnách mýdla, svíce, košíky a 
různé upomínkové a propagační předměty, které pak dále 
prodáváme. Ve spolupráci s Úřadem práce Frýdek-Místek 
jsme zakoupili vyšívací stroj, ke kterému jsme přijali novou 
pracovnici. Je jistě příjemnou změnou, že si naši 
zaměstnaní klienti mohou přivydělat měsíčně až několik 
tisíc korun. S Úřadem práce nyní ještě jednáme o možnosti 
poskytovat „náhradní plnění“, čímž bychom mohli být zase 
o něco zajímavější pro naše partnery či zákazníky. 

Nejenom prací je člověk živ – v našem stacionáři si 
klienti samozřejmě užívají i jiných činností. Každé pondělí 
máme muzikoterapii, tělocvik či jógu, bavíme se 
v kreativních dílnách, ve středu si klienti uvaří nějakou 

dobrotu, v pátek se jezdíme vykoupat do krytého bazénu 
ve Frýdlantu nad Ostravicí… 

Jsme již řadu let pořadateli Letní sportovní 
olympiády pro osoby s mentálním handicapem, která má 
mezinárodní účast a Zimních her v běžkařských 
disciplínách. V červnu jsme se byli rekreovat na letním 
pobytu na chatě Dukla na Čeladné. Ve spolupráci s SPMP 
Frýdek-Místek jsme uspořádali Mikulášský večírek a 
Společenský večírek. Pořádáme klubová setkání, účastníme 
se akcí, které pořádají naše partnerské organizace… 

Naše činnost by nebyla možná bez dobré 
spolupráce s Moravskoslezským krajem, Statutárním 
městem Frýdek-Místek, okolními obcemi, SPMP, 
společností BONA HELPO, sponzory, partnery a příznivci a 
my všichni jim za tuto spolupráci moc děkujeme. 

Antonín Žáček – ředitel a spoluzakladatel 
společnosti 

 

3. Zasedání Správní rady a Dozorčí rady v roce 2017 

Správní rada se v roce 2017 sešla dvakrát k těmto 
bodům: 

Správní rada zkontrolovala a schválila Výroční 
zprávu Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 
za rok 2016 v plném znění. V další části seznámil ředitel 
zařízení společně s účetní členy správní rady s průběhem 
šetření Úřadu práce, které proběhlo ve stacionáři 
k vymezení chráněných pracovních míst. 
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Na dalším zasedání správní rady byli členové 
seznámeni s činností denního stacionáře a vizemi ředitele 
do dalších let. Správní rada byla podrobně seznámena 
s novinkou, kterou je od května 2017 zaměstnávání klientů. 
Byla představena průběžná zpráva o hospodaření 
s důrazem na finanční zdroje. V poslední části zasedání 
probírali členové správní rady společně s ředitelem 
společnosti stěhování stacionáře do nové budovy na ul. 17. 
listopadu, které by mělo proběhnout v období letních 
prázdnin. 

 

Za Správní radu Kuboň Günther v. r. 

 

Siederová Marcela v. r. 
 

Matušíková Alena v. r. 

 
Vlčková Marie v. r. 

 

Šimková Martina v. r. 

 
Kormaníková Michaela v. r. 

 

Vaňková Danuše v. r. 
 

 

Dozorčí rada se v roce 2017 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 2016. Tuto zprávu schválila. S tímto seznámila 
Správní radu a ředitele společnosti. 

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. 
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4. Zprávy a vyhodnocení jednotlivých pracovišť 
ergoterapeutických dílen 

 
Sociální služba je realizována ve dvou 

bezbariérových budovách. Součástí poskytovaných služeb 
jsou i ergoterapeutické dílny. O jejich činnosti se dočtete 
níže.  

 

Keramická dílna 

V keramické dílně jsme pracovali třikrát v týdnu, 
pokud se nepořádala jiná akce mimo školu. Klienti se učili 
míchat keramickou hlínu, čistit sádrové formy a odlévat 
hlínu do forem. Začišťovat odlitky a glazovat zvládlo pouze 
málo klientů. Finální výrobky (hrníčky, zvonky, vázy, 
štamprle, svícny) se pak prodávaly na různých jarmarcích a 
prodejních výstavách. Tato práce mnohé klienty velice 
baví. Všichni jsou snaživí, ale silně je omezuje jejich 
motorický handicap. 

Vladimír Vojkovský – vedoucí keramické dílny 

 

Sociálně-aktivizační činnosti 
V letošním roce jsme začali s klienty také cvičit jógu. 

Ta přispívá k lepší psychice našich klientů a je pro ně novou 
činností, která je baví. Zkoušíme různé relaxační cviky i 
techniky, které zlepšují jejich náladu. Asány, například 
„pozdrav slunci“, zlepšují koordinaci těla, a tím i 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 a emocemi. 

 

Obrázek 1 - Keramická dílna 
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 Ve vaření jsme se letos naučili spoustu nových 
pokrmů, na kterých jsme si společně pochutnali. Tato 
aktivita klienty velmi baví a motivuje je si připravit i nějaký 
pokrm doma, nebo i pomoci rodičům nejen při nedělním 
obědě. Vaříme jídla jednodušší i složitější. Klienti mají 
možnost si zvolit pokrm, který se chtějí naučit i vyzkoušet 
na praktickém příkladu. 

Při výrobě ručního papíru se klienti učí na 
praktickém příkladu, že i z použitého materiálu se dají dělat 
další potřebné věci. V našem případě jde o to, že ze 
skartovaného papíru vyrobíme papír ruční, ze kterého 
vyrábíme třeba přáníčka. 

Ve zdravovědě se snažíme s klienty probírat stále 
nová témata, která uplatní v běžném životě a pomáhají jim 
v jejich socializaci a praktickém životě. Témata jako jsou 
zdraví, nemoc, kamarádství a příroda, jsou nedílnou 
součástí pondělních diskuzí. 

Pravidelně každý pátek se jezdíme koupat do 
krytého bazénu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se nám 
moc líbí. Společně si tak užíváme spoustu radosti z pohybu 
v plaveckém bazénu, i relaxaci ve vířivce, kde si klienti 
mohou příjemně odpočinout. 

Bc. Gabriela Morongová – sociální pracovnice 

 
 

 

 

Obrázek 2 – Sociálně-aktivizační činnost 
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Kreativní dílna I. 

V květnu 2017 byla do šicí dílny přijata paní Svatava 
Niklová, která pracovala především s vyšívacím strojem. 
Spolupracovali jsme také na vytváření nových šitých 
výrobků, hraček a tašek se složitějšími textilními 
aplikacemi, které jsme pak prezentovali na historicky 
prvním ročníku dvoudenního designového festivalu 
FEMME ARTALE, pořádaného Kulturou FM v prostorách 
historické budovy Slezanu ve Frýdku. 

Vznikly klíčenky, hračky do kočárku pro 
miminka, šité dekorace s levandulí – motýlci, ptáčci 
a mnoho dalších dekorací. Uživatelé sociálních 
služeb se tak mohli více realizovat ve výrobě těchto 
šitých výrobků. Zde byli do práce zapojeni všichni 
klienti. Motoricky zdatnější při plnění šitých výrobků 
sušenou levandulí, navazování provázků pro 
zavěšení, navazování visaček atd. Ti méně motoricky 
zdatní mohli pak plnit výrobky dutým vláknem nebo 
cupovat vatelín, a také jím plnit dekorační předměty. 
Tady se nejvíce mohli realizovat naši dva nevidomí 
chlapci. 

Také jsme tvořili nové batikované tašky – 
aplikace stromů a květin z filcu, ozdobně prošívané 
s ručně našitými knoflíky, které přišívali uživatelé 
sociálních služeb. 

V roce 2017 jsme zahájili úzkou spolupráci 
s dílnou Gabriely Morongové, která nám dodávala 
ruční papír, a my jsme jej mohli využít na výrobu 
přání. Zde byli především zapojeni  - díky asistentce  

- naši nevidomí klienti. Vznikla přání se stylizací květů – tisk 
lžičkou a vidličkou, která vzbudila na našich výstavách ohlas. 

Také jsme splnili zadání zakázky – firemní PF. Šlo 
především o ručně vyšívané stylizace Vánočních stromů. 
Zde se realizovaly hlavně dívky. 

I nadále jsme se snažili využívat v rámci dílen 
veškeré výtvarné techniky – malbu, kresbu, tisk, malbu na 
sklo, práci s přírodninami atd. Novinkou byla práce 
s embosovacím strojem, který si všichni velmi oblíbili, a díky 

Obrázek 3 - Kreativní dílna I. 
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snadné obsluze s ním zvládl s dopomocí pracovat každý. 
Takto vzniklé výrobky – protlačené nebo vyražené vzory do 
barevných papírů  - jsme použili na výrobu přání, PF a na 
obrázky. Výrobky kreativní dílny opět zdobily prostory 
stacionáře. 

I v letošním roce jsme spolupracovali s firmou BONA 
HELPO a vnikla tak společná díla – kalendář na rok 
2018, atp. Také jsme se opět účastnili Ovečkového 
jarmarku na RS Sepetná, stacionář měl svůj stánek 
na tradičních jarmarcích na zámku ve Frýdku, v obci 
Staříč, na Dni sociálních služeb ve Frýdku-Místku a 
Frýdlantu nad Ostravicí a zorganizovali jsme také 
velikonoční a vánoční výstavy v prostorách 
stacionáře, kde měli rodiče, sponzoři a přátelé 
možnost vidět výrobky všech dílen v reálu. 

Danuše Vaňková - vedoucí kreativní dílny I. 

 
Kreativní dílna II. 

Druhá kreativní dílna je jednou 
z ergoterapeutických dílen, ve kterých 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 klientovi a k jeho 
schopnostem. Klienti se snaží především zapojit a 
rozvíjet svou fantazii. 

Základní činností v této dílně je pokračování 
v naučených technikách pletení a postupné rozvíjení 
dalších technik v pletení košíků, tácků, oplétání lahví, ale i 
pletených zvířátek, vajíček nebo závěsných zvonečků na 
dveře či okna. 

Obrázek 4 –Kreativní dílna II. 
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Další činností je odlévání svíček a mýdel. I 
tady platí individuální přístup ke klientům a jejich 
potřebám, snaha o co největší samostatnost při 
práci a rozvoj jejich fatazie. Například při výběru 
barev, nebo aroma. V letošním roce vyrobili klienti 
30 kg mýdel a 80 kg svíček různých velikostí. Největší 
zakázkou, kterou jsme zpracovali, byla výroba 130 ks 
svíček pro společnost Veolia. 

Další činností je výroba koupelové nebo 
mořské soli. Tuto práci si uživatelé sociálních služeb 
velice oblíbili. Pozitivem je, že ji zvládnou úplně 
všichni, i ti, kteří mají problémy se soustředěním a 
jemnou motorikou. 

V dílně také pokračujeme ve výrobě drobné 
keramiky, jako jsou tácky pod svíčky, různé 
velikonoční a vánoční zápichy či medaile na Zimní hry. 

Uživatelé sociálních služeb své výrobky v roce 2017 
prezentovali nejen rodičům a hostům, kteří navštívili naše 
zařízení, ale také na různých akcích, jakými byly kupříkladu 
jarmark ve Staříči, Mikulášský večírek nebo vánoční a 
velikonoční jarmark na Frýdeckém zámku. 

Jana Španihelová - vedoucí kreativní dílny II. 

 

 
 

 

 

Vyšívací dílna 
Od května roku 2017 se nám po vynaložení 

nemalého úsilí konečně podařilo realizovat záměr, týkající 
zaměstnávání našich uživatelů sociálních služeb. Tito si 
v rámci činnosti v denním stacionáři mohou vydělat 
alespoň nějaké finanční prostředky a cítit se být tak trošku 
prospěšnými. 

V rámci tohoto projektu nastoupila do zaměstnání 
na pozici manipulační dělník ve výrobě také paní, která 
doposud neměla se zařízením zcela nic společného – paní 
Svatava Niklová. Její práce spočívala v obsluze nově 
zakoupeného „vyšívacího stroje“. 

Celý záměr zaměstnávání byl finančně podpořen 
také z Nadačního fondu Veolia v rámci projektu STARTér, 

Obrázek 5 - Vyšívací dílna 
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zaměřeného přímo na tvorbu nových pracovních míst pro 
zdravotně postižené osoby. Odtud jsme rovněž čerpali 
peněžní prostředky na vybavení nově vzniklé dílny, a to 
dílny vyšívací. Z finančního grantu byl zakoupen kromě 
jiného pro tuto dílnu již zmíněný vyšívací stroj a k němu 
příslušné vybavení.  

Po dostatečném seznámení s pracovní technologií 
jsme začali vyšívat jednoduchá loga, znaky měst a obcí, 
které jsme v závěru s průvodním dopisem rozesílali různým 
firmám, našim sponzorům a podobně s návrhem na 
možnost využití těchto našich nových služeb pro jejich 
prezentaci. Na základě tohoto se nám podařilo navázat 
spolupráci například s obcí Frýdlant nad Ostravicí, kterou 
jsme zásobili velkým množstvím reklamních ručníků 
nebo firmou Simer, která nám zprostředkovává 
vyšívání firemních log na různé pracovní oděvy. Toto 
je ovšem pouze počátek práce dané dílny, 
postupem času se činnost stala velmi různorodou a 
my samozřejmě věříme, že se nám bude dařit čím 
dál lépe.  

Květa Chýlková – zástupkyně ředitele 
 

 

 
 

 

 

5. Přehled akcí konaných v roce 2017 

 

Rehabilitační pobyt 
Pracovníci našeho zařízení i v roce 2017 pro 

uživatele sociálních služeb připravili týdenní rehabilitační 
pobyt v Beskydech. 

Rehabilitační středisko Českých drah v Kunčicích 
pod Ondřejníkem již ubytovací služby neposkytuje, proto 
jsme se rozhodli pobyt přesunout do jiné lokality. Sehnat 
ovšem ubytování a stravu pro zhruba 25 osob za rozumnou 
cenu v chatě, která by byla úplně bezbariérová, není vůbec 
jednoduché. Podařilo se nám toto zázemí najít na rekreační 

Obrázek 6 - Rehabilitační pobyt 
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chatě Dukla na Čeladné, ale i zde bylo zapotřebí zdolat při 
přesouvání do jídelny dva velké schody, což byl pro některé 
z našich klientů dost zásadní problém. 

Dalším z problémů, který jsme zde řešili, byla špatná 
dostupnost zmíněného místa. Díky našim dvěma sociálním 
automobilům se nám však podařilo vyřešit i toto. 

Pobytem nás provázelo kromě jedné noční bouřky 
krásné slunečné počasí, kterého jsme využili mimo jiné ke 
koupání ve venkovním bazénu. Samozřejmostí byla 
návštěva lázeňského bazénu Lara a letos navíc bazén 
v hotelu Prosper na Čeladné. Neznámé prostředí jsme 
prozkoumávali na krátkých procházkách, nevynechali jsme 
tradiční opékání párků a hudební zábavu s našimi 
kamarády ze skupiny Sedl band. 

Jako každoročně nám na realizaci tohoto projektu 
přispěla Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením České republiky, takže se stal finančně 
dosažitelným pro všechny klienty, kteří o účast projevili 
zájem. Celková výše dotace dosáhla tentokrát Kč 16.200,-. 

Jako osobní asistent k Markétě, která by pobyt 
samostatně bez individuální podpory nezvládla, nás 
doprovázela naše zaměstnankyně na CHPM Svatava 
Niklová se svým velice milým psem Kárinkou. Za její ochotu 
a pomoc jí patří veliké poděkování. 

Květa Chýlková - vedoucí pobytu 
 

Olympiáda 

V rámci našeho stacionáře se také konají 
každoročně letní olympijské hry, které se těší velké oblibě. 
Letos se konal již 21. ročník. 

Sportovního klání se s velkým nadšením nejen 
účastní naši klienti, ale také klienti obdobných zařízení 
z celé České republiky, Slovenska a Polska. Olympiáda je 
velmi přínosná pro jejich celkovou psychickou a fyzickou 
kondici a integraci do společnosti. 

Užíváme si tak spoustu nevšedních zážitků a hezky 
strávených chvil. Celá tato akce by se nemohla konat bez 
podpory přátel a dobrovolníků. 

Gabriela Morongová 

 
 

 

 
 

 
Obrázek 7 - Olympiáda 
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Zimní hry 

Letos Handicap centrum Škola života pořádala již 
XIV. ročník tradičních Zimních her na Morávce v areálu 
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 i mezinárodní účastí, a to 
jedním družstvem ze Slovenska a dvěmi z Polska. 

Jana Španihelová 

 

  

Obrázek 8 - Zimní hry 
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6. Zpráva o hospodaření  

VÝDAJE CELKEM   3 817 237,36 Kč  

Výdaje na provoz ŠŽ 3 038 896,82 Kč  

1. Spotřební materiál 110 334,31 Kč  

2. Spotřeba energie            274 121,00 Kč  

3. Opravy a udržování 27 619,00 Kč 

4. Cestovné 3 160,09 Kč 

5. Náklady na reprezentaci 22 004,34 Kč 

6. Služby 130 375,46 Kč 

7. Mzdy 1 820 412,00 Kč 

8. Sociální pojištění 586 909,00 Kč 

9. Ostatní sociální náklady 8 331,00 Kč 

10. Ostatní daně a poplatky 250,00 Kč 

11. Ostatní náklady 15 389,91 Kč 

12. Odpisy dlouhodobého majetku 39 314,00 Kč 

Výdaje na ostatní aktivity 778 340,54 Kč  

1. Olympiáda 156 755,67 Kč  

2. Zimní hry              71 993,24 Kč  

3. Večírek              16 950,00 Kč  

4. Vaření 5 959,00 Kč 

5. Svačiny 57 671,28 Kč  

6. Bazén 12 676,00 Kč  

8. VÝROBA 456 335,35 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    +  40 538,46 Kč  

PŘÍJMY CELKEM   3 857 775,82 Kč  

Příjmy na provoz ŠŽ        2 710 689,82 Kč  

1. Dotace MSK – MPSV 1 243 000,00 Kč  

2. Dotace Město Frýdek-Místek            233 000,00 Kč  

3. Dotace MSK 135 000,00 Kč  

4. Dotace Město Frýdlant                 10 000,00 Kč  

5. Dotace Obce Malenovice 5 000,00 Kč 

6. Dary obecních úřadů               63 000,00 Kč  

7. Dary sponzorů               277 200,00 Kč  

8. Uživatelé služeb            742 555,00 Kč  

9. Účastnické příspěvky 1.700,00 Kč 

10. Úrok - běžný a spořící účet 234,82 Kč  

Příjmy na ostatní aktivity 1 147 086,00 Kč  

1. Olympiáda 230 200,00 Kč  

2. Zimní hry 80 700,00 Kč  

3. Večírek               15 400,00 Kč  

4. Vaření 5 040,00 Kč 

5. Svačiny 50 100,00 Kč  

6. Bazén 13 195,00 Kč  

7. Klub 9 000,00 Kč  

8. VÝROBA 743 451,00 Kč 
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7. Výrok a zpráva Dozorčí rady 

Složení dozorčí rady: 

Předseda:  Květa Chýlková  
Člen:  Emílie Svobodová 

Člen:  Alena Kožušníková 

  
Dozorčí rada zasedala a kontrolovala 26. 4. 2018 

správnost využití vlastních finančních prostředků a 
prostředků státních dotací na provoz Handicap centra Škola 
života Frýdek-Místek, o.p.s. za rok 2017. 

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. 

2017 vykazuje stav: 

Stav pokladní hotovosti      3.264,00 Kč 

Na běžném účtu  260 620 628/0300 
     201.163,38 Kč 

Na spořicím účtu 263 323 397/0300 
     981.304,95 Kč 

Stav finančních prostředků na účtech a v hotovosti 
souhlasí se stavem v účetním deníku.      

 

V roce 2017  celkové výnosy 3.857.775,82 Kč   

                      celkové náklady 3.817.237,36 Kč 
Hospodářský výsledek    + 40.538,46 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 2017 činil roční hrubý příjem ředitele 
společnosti 311.224,- Kč. 
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Odměny a funkční požitky statutárních orgánů – 
činnost všech členů statutárních orgánů (správní a dozorčí 
rady) je dobrovolná, bez nároku na odměnu. 

 

Přehled o zaměstnancích 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 10,5 
z toho osoby zdravotně znevýhodněné: 3,75 

Počet zaměstnanců k poslednímu dni roku 2017 
(fyzický stav):  16 

 
Kontroly v roce 2017 

Proběhla veřejnosprávní kontrola finančních 
prostředků poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015. 
Nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky, nápravná 
opatření nebyla uložena. 

 
Závěr k provedené revizi hospodaření 

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. 2017. 

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 

Celková pořizovací hodnota majetku ke dni 31. 12. 2017: 
   1.272.798,60  Kč 

 

Revizi provedli:       

Předseda:  Květa Chýlková v. r. 
Člen:  Emílie Svobodová v. r. 

Člen:  Alena Kožušníková v. r. 
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8. Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb 
v roce 2018 

Skladba jednotlivých předpokládaných výdajů k zajištění 
provozu služby v roce 2018 

 

 

 

  

1.2.4. Ostatní služby          84 000 Kč    

Z toho:  Telefony, internet          18 000 Kč  

             Poštovné            1 500 Kč  

             Poplatek televize, rozhlas            2 500 Kč  

             Školení kurzy          20 000 Kč  

             Zákonné poj., poj. odpovědnosti          20 000 Kč  

             Pojištění aut          22 000 Kč  

2. Osobní náklady celkem:     2 272 000 Kč    

2.1. Mzdové náklady     1 757 000 Kč    

Z toho: Hrubé mzdy     1 720 000 Kč  

             OON na  DPP          37 000 Kč  

2.2. Odvody na sociální a zdravotní poj.        515 000 Kč    

Celkové náklady na realizaci 
služby 

    2 664 000 Kč  

   

   

1. Provozní náklady celkem        392 000 Kč    

1.1.   Materiálové náklady          78 000 Kč    

z toho:  Kancelářské potřeby          11 000 Kč  

              Vybavení  DDHM do 40. tis.          24 000 Kč  

              Pohonné hmoty          15 000 Kč  

              Hyg. a čisticí prostředky            8 000 Kč  

              Pracovní a studijní materiál          20 000 Kč  

1.2.   Nemateriálové náklady         314 000 Kč    

1.2.1. Energie        186 000 Kč    

z toho:    Elektřina          53 000 Kč  

              Teplo        115 000 Kč  

              Vodné stočné          18 000 Kč  

1.2.2. Opravy a udržování          39 000 Kč    

z toho:    Běžná údržba          15 000 Kč  

              Oprava a údržba el. přístrojů            4 000 Kč  

              Oprava a údržba  aut          20 000 Kč  

1.2.3. Cestovné                           5 000 Kč    
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9. Spolupráce s ostatními organizacemi 

Při různých sportovních, kulturních a 
společenských aktivitách spolupracujeme s těmito školami 
a organizacemi: 

SOŠ Frýdek-Místek, SŠŘ 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, Soubor lidových písní a tanců Ostravica z Frýdku-
Místku, 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 SKIJÁKU 
MORAVSKÝCH. 

 

10. Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2017 

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. 

 

 

 

Dárce Forma Hodnota 
Babiš Andrej, Ing. Finanční příspěvek 200.000,- 

Nadační fond Veolia Finanční příspěvek 148.700,- 

Obec Staříč Finanční příspěvek 50.000,- 

Nadační fond Veolia Finanční příspěvek - 
Olympiáda 

30.000,- 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Finanční příspěvek - 
Olympiáda 

30.000,- 

TS a.s. Finanční příspěvek 10.000,- 

CDS – VIROPLASTIC CZ s.r.o. Finanční příspěvek - 
Olympiáda 

10.000,- 

Trenon s.r.o. Finanční příspěvek 6.000,- 

Slivoník Miroslav, Ing. Finanční příspěvek 5.000,- 

Obec Staříč Finanční příspěvek – 
Olympiáda 

5.000,- 

Obec Ostravice Finanční příspěvek 5.000,- 

Obec Fryčovice Finanční příspěvek 5.000,- 

NADACE PROSPERITA Finanční příspěvek 5.000,- 

Huisman Konstrukce, s.r.o. Finanční příspěvek 5.000,- 

Lumír Boček, Ing. Finanční příspěvek 3.500,- 

VKUS-BUSTAN s.r.o. Finanční příspěvek 3.000,- 

Kamil Kublák Finanční příspěvek 3.000,- 

ABRASIV, akciová 
společnost 

Finanční příspěvek 3.000,- 

Milan Lanča, Ing. Finanční příspěvek 2.500,- 

Tomáš Rusinek Finanční příspěvek 2.000,- 

Římskokatolická farnost 
Nymburk 

Finanční příspěvek 2.000,- 

Radomil Šajtar – KLEMP Finanční příspěvek 2.000,- 
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Obec Metylovice Finanční příspěvek 2.000,- 

Jan Nondek Finanční příspěvek 2.000,- 

EKO-KORAL s.r.o. Finanční příspěvek 2.000,- 

Beranová Eliška, Ing. Finanční příspěvek 2.000,- 

Zvolská Lenka Finanční příspěvek 1.000,- 

Toufar Jaroslav, Ing. Finanční příspěvek 1.000,- 

Iva Michalcová, RNDr. Finanční příspěvek 1.000,- 

René Galásek Finanční příspěvek 1.000,- 

Obec Svésedlice Finanční příspěvek 1.000,- 

Svatopluk Máj, RNDr. Finanční příspěvek 1.000,- 

Ludmila Kráčmarová Finanční příspěvek 1.000,- 

Luděk Bujnoch Finanční příspěvek 1.000,- 

Jiřina Kotková Finanční příspěvek 1.000,- 

Libor Čech, Ing. Finanční příspěvek 1.000,- 

Miroslava Hajná Finanční příspěvek 1.000,- 

Radovan Filakovský Finanční příspěvek 800,- 

Marek Stöhr Finanční příspěvek 800,- 

KOMITECH spol. s r.o. Finanční příspěvek 800,- 

FEDOCOM s.r.o. Finanční příspěvek 600,- 

Ladislav Kružík Finanční příspěvek 500,- 

Jaroslav Kozubek, Ing. Finanční příspěvek 500,- 

Lenka Egertová Finanční příspěvek 500,- 

ZŠ a MŠ Šaratice Finanční příspěvek 300,- 

Martin Heinz Finanční příspěvek 300,- 

Celkem  568.900,- 

 

 

11. Závěr 

Můžeme říci, že rok 2017 byl úspěšný po stránce 
ekonomické, personální i klientské. Rozpočet organizace 
skončil v plusu, do funkce nastoupil nový ředitel, přijali 
jsme nového pracovníka v sociálních službách, stav klientů 
zůstal nezměněn. 

Naše vize do budoucna je přestěhovat stacionář do 
větších a nových prostor. Také bychom chtěli v blízké 
budoucnosti zřídit chráněné bydlení či týdenní stacionář. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům Handicap centra za jejich dobře odváděnou 
práci, klientům a jejich rodičům za dobrou spolupráci a za 
to, že si vybrali naše zařízení. Chtěl bych také poděkovat 
našim partnerům, dobrovolníkům a příznivcům za jejich 
pomoc při organizování akcí pořádaných Handicap 
centrem.  

Doufám, že i v dalších letech si naše zařízení udrží 
vysoký standard a že nás naši sponzoři, partneři a příznivci 
budou i nadále podporovat.  

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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