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Rok 2021 byl stejně jako předchozí rok poznamenán pandemií Covid-19. Bohužel jsme se ani 
v tomto roce nevyhnuli omezení provozu rodinného centra a museli jsme reagovat na 

aktuální pandemická opatření buď omezením aktivit, přesunem do on-line prostoru či ven 
nebo i jejich rušením. Zároveň byl znát slabší zájem rodin o některé aktivity vzhledem 

k obavám z rizika nákazy. 
I přesto se nám v tomto roce podařilo uspořádat více než 11 komunitních akcí, 6 příměstských 

táborů, provoz školky celý rok mimo 2 týdnů s karanténou, fungování většiny kroužků 
a setkat se na 18 seminářích a přednáškách s rodiči osobně nebo on-line. 

Toto vše bychom nezvládli bez aktivní spolupráce všech zaměstnanců, dobrovolníků 
a podporovatelům Rodinného centra ZaHRÁTka. 

 
Děkujeme všem, kteří v uplynulém roce věnovali ZaHRÁTce a aktivitám pro místní rodiny  

a děti svůj čas a energii.  Děkujeme také jejich rodinám za velkou podporu  
a pochopení pro tuto činnost. 

 
 

Kdo jsme? 
Jsme zapsaný spolek, nezisková organizace, která byla založena v Hostivicích v srpnu roku 
2008 a plynule navázala na činnost mateřského centra Hostík ze ZŠ. Poskytujeme služby již 
12. - 13. rokem. Veškeré aktivity rodinného centra orientujeme na podporu rodin a dětí 
v našem regionu. Významnou část aktivit vymýšlí a realizují dobrovolně aktivní maminky na 
mateřské či rodičovské dovolené z Hostivice a okolních obcí. 
 

O co usilujeme? 
Jako rodinné centrum jsme tu zejména pro rodiče na rodičovské dovolené, kteří se chtějí 
pravidelně setkávat a společně s dětmi aktivně trávit čas. Vytváříme však i aktivity pro rodiče 
již pracující a jejich děti. Naším hlavním cílem je podporovat rodiny, nabízet inspiraci pro 
aktivní, tvořivou činnost s dětmi a vytvořit prostředí pro vzájemné setkávání, sdílení, podporu 
i vzdělávání. V rámci jednotlivých aktivit se zaměřujeme na posílení rodičovských kompetencí 
a aktivní trávení času s dětmi. 
Snažíme se předejít sociálnímu vyčlenění rodičů v souvislosti s narozením dětí, rodičovskou 
dovolenou, podporujeme seznamování rodin v rámci komunity a posílení občanské 
odpovědnosti, zapojení do života v obci.  



Co nabízíme? 
Aktivity našeho centra spočívají ve čtyřech oblastech. Nejdéle nabízíme pravidelné 
volnočasové programy a komunitní tradiční akce. Naším hlavním cílem je aktivní trávení 
volného času rodin, vzájemné poznávání se rodin, stmelování komunity a šíření dobré praxe, 
osvěta mezi rodiči. Vedle tradičních klubíků s cvičením, tvořením a muzicírováním dle věku 
dětí nabízíme různorodé kroužky pro děti (hudební, výtvarný, keramický, předškolák) a pro 
dospělé (keramika, tvůrčí setkání, zero waste).  
Dále pořádáme pro veřejnost jednorázové akce pro děti a celé rodiny (např. Masopust, 
Lampionový průvod, divadélka pro celou rodinu, různá tvoření, Mikulášskou nadílku, venkovní 
stezky a hry atd.). 
Třetí oblastí jsou vzdělávací aktivity pro dospělé ohledně témat rodičovství, výchovy dětí, 
zdravého životního stylu a sladění práce a rodiny.  
Čtvrtá oblast je služba dětské skupiny, kterou poskytujeme od září 2017, nabízíme školku pro 
12 dětí od 2 do 5let se 2 pečujícími osobami. V létě také každoročně pořádáme příměstské 
tábory pro děti předškolní i školní. 
 
Kulturně-společenské akce, většina s finanční podporou města Hostivice  
Zúčastnilo se odhadem 3234 osob (1922 dětí a 1309 dospělých) 

 

• Masopust – 19. 2. vystoupení v MŠ pro 10 tříd s maskami, písněmi a tradicemi 
a masopustní hra s účastí 109 rodin (cca 300 účastníků) 
• Velká vajíčková loupež 27. 3. – 11. 4. – venkovní hra s detektivkou (234 dětí s rodiči) 
• Čarodějnický let 30. 4. – 9. 5. (189 dětí s rodiči, cca 300 osob) 
• Letní slavnost 23. 6. (40 dětí s rodiči)  
• Slavnostní otevření ZaHRÁTky s divadélkem, sportovními aktivitami a tvořením pro 
děti – 13. 9. (cca 120 dětí a 80 dospělých)   
• Podzimní putování aneb stezka Zamotaná pohádka 
26. 10. – 14. 11. (185 dětí a rodičů) 
• Halloweenské dýňování 26. 10. (13 rodin) 
• Lampionový průvod 9. 11. (cca 350 dětí a rodičů) 
a iniciativa Rozsviťme Hostivice  
• Mikulášská venkovní stezka pro děti s nadílkou 
5. 12. (125 dětí a cca 180 dospělých)  
• Venkovní stezky (Pokémon stezka, hostivický 
pošťák pro malé, stezka Harryho Pottera, Výzva Sherlocka 
Holmese pro starší, svatomartinská a adventní stezka, sportovní 
stezka k otvíračce) s účastí dalších 657 dětí s rodiči. 

Stezka Zamotaná pohádka: 
Nádherná akce, krásná procházka 
lesem kolem rybníka, plnění úkolů 

a závěrem vyzvednutí dobrot v 
úžasné cukrárně. Můj syn miluje 

"honby za pokladem" a já oceňuji, 
když ji pro jednou uspořádá někdo 

za mě. A navíc v přírodě. 



• Díky dotaci jsme vytvořili 3 chodníková hřiště pro děti  
mezi ZŠ a náměstím, u Zahrátky v ulici Za Mlýnem a na náměstí Jana IV. z Dražic.  

 
Volnočasové aktivity pro děti a dospělé: tato část aktivit byla v roce 2021 nejvíce 
poznamenána epidemií Covid-19 a častými nouzovými stavy, obavami 
rodičů z nákazy – celková návštěvnost 944 dětí a 384 dospělých  

• Kluby pro děti od narození do 4 let (mami-mimi, včelky, 
broučci, všudybýlci) – 4x týdně  (250 návštěv dětí s rodiči) 

• Keramika pro děti s rodiči či samotné 2x týdně (130 
návštěv dětí s rodiči) 

• Hudební kroužek Slavíček 4-7 let a 2x baby 2-4 roky, 
Slavíček s flétnou – 4x týdně (naživo i on-line - 194 návštěv 
dětí a rodičů) 

• Kurz předškolní přípravy pro děti 5-7 let – 2x týdně (naživo i 
on-line, 121 návštěv) 

• Dopolední hlídání dětí Semínko – 2x týdně (101 návštěv dětí) 

• Výtvarný kroužek pro nejmenší – od září 1x týdně (21 dětí s rodiči) 

• Volná herna – dle časových možností dobrovolníků – Pokémon 
herna pro starší (19 návštěv dětí) 

• Lego kroužky pro děti 5-14 let – 4 týdně (69 návštěv dětí) 

• Anglická konverzace pro dospělé proběhla na jaře on-line – 8 návštěv 

• Angličtina pro děti – 3x týdně na podzim (36 návštěv dětí)  

• Výroba lapače snů v září 2021 (4 dospělí, 3 děti), nabízeny i další tvůrčí setkání 
 

 
Vzdělávání rodičů a dalších pečujících 
Nabídli jsme 23 vzdělávacích aktivit a 12 poradenských setkání, cca ½ z plánovaných aktivit 
v projektu, na nějž jsme od Ministerstva práce a sociálních věcí získali 58 % částky, tedy 116 
tisíc Kč. Celkově vzdělávání a poradenství využilo 127 rodin v rámci 225 návštěv. Nově jsme 

Slavíček Byli jsme velice 
spokojeni. Dcera se 

neučila noty, základy hry, 
písničky a zodpovědnosti. 

Díky skvělé vyučující s 
obrovskou trpělivostí (což 

jsem mohla obdivovat díky 
online kurzu a občas jsem 
před ní smekala klobouk). 

Lego kroužek byl naprosto 
super a dceru moc bavil. 



realizovali pravidelná setkávání pro rodiče dětí s vývojovými obtížemi – 4 setkání v průběhu 
roku.  
 
Zrealizovali jsme: 
• Přednáška o kojení proběhla 1x s účastí 2 nastávajících rodičů, nabídnuta byla ještě 3x 
• Přednáška o školní zralosti proběhla za účasti 7 rodičů. 
• Seminář o nošení dětí s fyzioterapeutkou proběhl 2x za účasti 12 rodičů s dětmi.  
• Přednášky výživové poradkyně o zdravé stravě celé rodiny proběhla 2x (1x on-line) 

s účastí 11 rodičů. 
• Seminář Digitální svět našich dětí proběhl formou 2 online webinářů za účasti 8 osob 

s novými lektory.  
• Přednáška Jak na péči o dětský chrup byla 1x za účasti 5 maminek s dětmi. 
• Předporodní kurz nastávajících rodičů proběhl pouze 1x za účasti 2 rodičů – bohužel 

jsme našli novou lektorku až ke konci roku.  
• Seminář o dětských nožkách proběhl s účastí 6 rodičů. 
• Seminář o spánku dětí proběhl on-line pro 6 účastnic. 
• Workshop Jak duše promlouvá řečí těla proběhl 

s aktivní účastí 6 žen. 
• Přednáška Jak na nočník proběhla pro velký zájem 2x za 

účasti 16 rodičů s miminky. 
• Kurz první pomoci u dětí proběhl s 8 účastníky z řad rodičů 

i prarodičů.  
• Screening zrakových vad využilo 86 dětí v květnovém 

termínu.  
• Poradnu psycholožky využily 2 rodiče prezenčně. 
• Poradnu fyzioterapeutky využilo 10 rodičů s dětmi v rámci 1 setkání. Poradna je velmi 

žádaná, bohužel z personálních důvodů a důvodu nouzového stavu nemohla 
proběhnout vícekrát. 

• Kurz Výchova bez poražených  – proběhl ve 4 setkáních s 12 účastníky. 
• Agrese je ok – workshop proběhl s účastí 8 účastníků. 
• Podpůrná setkání pro rodiče dětí s vývojovými poruchami – proběhly 4 setkání 

v průběhu roku, převážně on-line, v kratší časové dotaci vzhledem k zájmu rodičů 
(1,5-2h). Stabilizovala se skupina 4-5 rodičů, kteří se setkání účastní. Do příštího roku 
plánujeme větší propagaci aktivity a občasné pozvání specialistů. 

 
Pro pracovní tým jsme zrealizovali workshop Jak si udržet chladnou hlavu o metodách zvládání 
stresových situací – zúčastnilo se 5 pracovnic.  
 

 

Seminář O spánku: Nový 
pohled na dětský spánek 
a pocit, že v tom nejsem 

sama :D Lektorka byla 
perfektní. Velmi milá a 
přátelská. Zároveň byly 

znát její bohaté 
zkušenosti a znalosti. 



Letní příměstské tábory a kempy 
Tento rok jsme uspořádali 5 letních kempů pro školní děti plně dotovaných od Ministerstva 
školství a tělovýchovy. Zúčastnilo se jich 80 dětí, na 407 návštěvách. V týdnu 12. – 16. 7. Letní 
kemp Detektivové, 16. – 20. 8. Námořníci, 16. – 20. 8. Harry Potter, 23. – 27. 8. Sportovní 
kemp, 23. – 27. 8. kemp Svět zvířat.  
 Vzhledem k uzavření MŠ na počátku září jsme narychlo zorganizovali týdenní příměstský tábor 
pro děti z mateřské školy s finanční podporou města Hostivice pro místní děti. Zúčastnilo se 31 
dětí na různý počet dnů. 
 
Dětská skupina Školka ZaHRÁTka 
Školka pro 12 dětí 2-5 let se 2 pečujícími osobami – v rámci roku využilo služeb školky 51 dětí, 
v rámci 1940 návštěv. Dětská skupina běžela i celé léto, kdy ji využily děti i z jiných školek, 
které měly zavřeno. 
 

 
 

 
Plus nabízíme: 

• Knihovna – knihy o dětech a rodičích, výchově a výživě, zdravém životním stylu 
a aktivitách pro děti 

• Geocaching – spravujeme hostivickou multikešku (součástí série kešek Sítě pro 
rodinu) zaměřenou na rodiny s dětmi (u nás o dětských hřištích)  

• Pronájem prostor a výbavy pro rodiny (oslavy narozenin, semináře…) 
  
 
Návštěvnost: 
V rezervačním systému máme zaregistrováno 2794 uživatelů služeb, na Facebooku nás sleduje 
1 477 lidí, na IG 132 sledujících. Newsletterové zprávy odebírá přes 1774 osob. 
 

 Děti Dospělí 

Celková návštěvnost v roce 2021 5 414 1 818 

Průměrná měsíční návštěvnost všech aktivit 451 152 

 
  



Finanční stránka aktivit:  
Neziskovost našeho spolku znamená, že veškerý výnos z aktivit vracíme do dalších aktivit 
rodinného centra. Snažíme se nabídnout část aktivit cenově přístupnou pro všechny rodiny 
v regionu. Což je možné díky dotacím a darům soukromých dárců. Je pro nás zásadní 
preventivní směřování aktivit pro místní rodiny a komunitu.  
 
V druhém roce poznamenaném covidovou pandemií jsme získali dotace na jednotlivé projekty 
i na covidovou pomoc.  
Významným donátorem pro nás pátým rokem byl Evropský strukturální fond, OPZ, který 
podporuje provoz dětské skupiny a díky tomu pracovní uplatnění rodin. V oblasti vzdělávání 
jsme mohli pokračovat ve větší činnosti díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na 
podporu rodiny. Tradiční komunitní akce dlouhodobě podporuje město Hostivice, díky němuž 
komunitní akce pokračují. Díky Ministerstvu školství jsme mohli uspořádat 5 týdnů 
příměstského  tábora pro školní děti zdarma. 
Letos nám však také pomáhali rodiče samotní, kteří nám např. darovali nevychozené vstupné 
či pomáhali při akcích. Všem moc děkujeme.  
 
V roce 2021 nás finančně, materiálně či službami podpořili: 
Evropský strukturální fond, OPZ Podpora transformace a provozu dětské skupiny 
Ministerstvo práce a sociálních věcí Podpora a vzdělávání rodin z Hostivic a okolí  
Ministerstvo práce a sociálních věcí Mimořádná podpora DS v rámci pandemie Covid-19 
Městský úřad Hostivice Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu 
Firma doma a.s. Poskytnutí prostor za výhodných cenových podmínek 
Nadační fond Tesco Podpora aktivního trávení volného času rodin a lektorských dovedností 
Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR Letní kempy pro žáky ZŠ  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Covid nájemné III 
Společnost VAFO PRAHA, s.r.o. Efektivně pro rodiny -projekt z 2020 
ACTIVE 24, s.r.o.  Poskytnutí zázemí pro web ZaHRÁTky a našeho emailu 
STARNET CZ s.r.o. Internetové připojení 
CZECH NEWS CENTER a. s. Dárkové předměty pro návštěvníky a dobrovolníky 
GIVT.cz s.r.o. Sponzorská podpora přes nákupy veřejnosti 
TechSoup Česká republika Poskytnutí IT technologií a software 
 

 

 
 

 

 
Jednorázové akce podpořili mnozí místní podnikatelé a firmy.  

Uveřejňujeme vždy u konkrétní akce.  
Velmi děkujeme za přízeň. 



Přehled hospodaření za rok 2021 (v Kč) 
Náklady  

Spotřeba materiálu  6 900,00 

Suroviny na svačiny/obědy/občerstvení  244 137,44 

Režijní materiál /kancelář, dekorace, drogerie... 50 068,48 

Pomůcky pro práci s dětmi/hračky  85 392,07 

DHIM_do 40 000 CZK  36 156,49 

Spotřebované nákupy  412 654,48 
  

Opravy a udržování  7 026,00 

Náklady na cestovné  751,00 

Náklady na reprezentaci  6 169,01 

Ostatní služby  103 635,85 

Ostatní služby > marketing, propagace 225 320,62 

Ostatní služby> školení, kurzy, semináře  146 492,30 

Ostatní služby> režie  18 950,00 

Ostatní služby> akce pro děti  9 669,00 

Zákonné pojištění  4 606,00 

Ostatní služby> nájemné  367 550,00 

Služby  890 169,78 
  

Mzdové náklady  205 790,00 

HM < HPP a DPP 1 260 351,00 

Sociální pojištění spolek  270 477,00 

Zdravotní pojištění spolek  98 654,00 

Náhrady za PN  7 186,00 

Osobní náklady  1 842 458,00 
  

Ostatní náklady  -297,67 
  

NÁKLADY CELKEM 3 144 984,59 
 

VÝNOSY  

Tržby z prodeje služeb  5 000,00 

služby < nájem, reklama / HOČ  163 850,00 

služby < semináře, kurzy / HOČ  250,00 

služby < semináře, kurzy / NEHOČ  34 953,00 

Tržby za vlastní výkony a za zboží  204 053,00 
  

Ostatní výnosy 0,52 
  

Přijaté příspěvky (dary, členské příspěvky)  4 808,00 

Přijaté příspěvky, školkovné / NEHOČ  731 504,81 

GRANTY, grantové programy / NEHOČ  20 000,00 

Přijaté příspěvky  756 312,81 
  

Provozní dotace  10 500,00 

Dotace < Město HOSTIVICE  130 500,00 

Dotace < LETNÍ KEMPY  225 000,00 

Dotace < MPSV  151 938,00 

Dotace MPSV_dětská skupina č. OPZ/1.2/101/0011984 1 717 777,96 

Dotace < VAFO  30 920,00 

Provozní dotace  2 266 635,96 
  

VÝNOSY CELKEM  3 227 002,29 
  

Rozdíl výnosů a nákladů 82 017,70 

Převod do rezervního fondu 82 017,70 

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM 0 



Jsme hrdými členy Sítě pro rodinu již od našeho založení roku 2008.  
V roce 2021 jsme se zúčastnili Festivalu rodiny  a využili jsme vzdělávání a sdílení dobré praxe 

mezi centry Středočeského kraje.  

 
 

Členové spolku - v roce 2021 nás bylo 20. 
Předsedkyně a statutární zástupce: Lenka Brožková  

Rada spolku: Zuzana Fantová, Dagmar Fousková, Tereza Šímová, Kateřina Školníková 
 

 
 
 
 

Děkujeme místním spolkům 
a organizacím za spolupráci:
Městské kulturní středisko 

Hostivice, Envi klub Hurá ven,  
Sbor dobrovolných hasičů  
Hostivice, MŠ Hostivice,  

CDP Hostivice, ZŠ Hostivice.
 
 
 
 
 

Děkujeme všem členkám, 
zaměstnankyním, lektorkám 
aktivit, všem dobrovolníkům 

a jejich rodinám za spolupráci. 
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