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Slovo úvodem 

     Rok 2017 byl ve znamení nových projektů a restartu běžné činnosti 

STUDNICE. Již od poloviny roku 2016 jsme realizovali projekt „Dětský klub a 

příměstské tábory v Plzni“ a na začátku roku 2017 zahájili projekt „Do práce !!!“. 

Oba projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu, STUDNICE je 

hlavním příjemcem podpory a proto jsme mohli navýšit personální kapacity i 

rozsah činnosti. 

 

Projekt „Dětský klub a příměstské tábory v Plzni“ je zaměřen na posílení 

kapacity dětských klubů pro žáky 1. stupně ZŠ a v rámci několika měsíců jsme 

vybudovali prostor s kapacitou 25 míst, který slouží pro naplnění volného času 

dětí v době před a těsně po vyučování. Kromě dětského klubu realizujeme v době 

prázdnin i příměstské tábory, takže naší péčí prošly již desítky dětí. 
 

Od ledna 2017 realizujeme další z řady vzdělávacích projektů pro rodiče s 

názvem „Do práce !!!“. Projekt navazuje na předchozí aktivity STUDNICE 

zaměřené na vzdělávání, rekvalifikaci a poradenství ženám vracejícím se do 

zaměstnání po dlouhodobé péči o děti. I v tomto projektu se počet podpořených 

osob blíží 50 a samozřejmostí je, že v průběhu vzdělávání klientek zajišťujeme 

hlídání jejich potomků v našem dětském centru.  

 

Je mi velkým potěšením, že zrovna v době kdy připravuji tuto zprávu o 

činnosti, přidělilo MPSV našemu sdružení další dotaci na pokračování projektu 

Dětského klubu. Znamená to, že v realizaci této činnosti budeme moci pokračovat 

až do června 2021, což je skvělá zpráva nejen pro nás, ale hlavně pro rodiče dětí, 

které do našeho klubu docházejí. 
 

Díky ESF projektům je ekonomická i personální situace v organizaci 

stabilizovaná. Máme perfektní tým lektorů, pečovatelek i dalších pracovníků, kteří 

se starají o chod organizace a spokojenost našich klientů. Tímto bych chtěl všem 

kolegyním a kolegům poděkovat za skvělou práci a těším se na další úspěchy 

v příštím roce. 

 

 

 

  

      …………………………………………… 

               Mgr. Pavel Škarban 

                  předseda spolku 
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1.  Stručně o STUDNICI 

 STUDNICE byla jako občanské sdružení založena v roce 2000 zástupci plzeňské 

akademické obce a podnikatelské sféry. V roce 2014 se transformovala na spolek. 

Posláním STUDNICE je podpora rozvoje občanů zejména v oblasti kulturní a vzdělávací. 

 

Představiteli sdružení jsou: 

Předseda spolku: Mgr. Pavel Škarban 

Rada spolku: 

Ing. Jiří Laciga, CSc. (generální ředitel CCA Group, a.s.) 

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Dr. h.c. (prac. rektorátu a člen vědecké rady ZČU) 

Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (Katedra podnikové ekonomiky a managementu, FEK ZČU) 

MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková (neonatolog, pediatr) 

 

Přepočtený počet zaměstnanců za období 01.2017 - 12.2017: 2 

 

Sídlo: Krátká 1003/2, 301 00 PLZEŇ 

IČ: 69980934 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.; č.ú.164522841/0300 

 

Kontaktní adresy:  

Kancelář sdružení – Krátká 3, Plzeň 

Vzdělávací centrum Plzeň – Skvrňanská 12, Plzeň 
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2. Realizované projekty 

2.1 Do práce 

Projekt je realizován v období 01. 01. 2017 

– 31.  12. 2018 a je financován 

z Evropského sociálního fondu, programu 

Zaměstnanost.  

Rozpočet projektu: 2.286.029,80 Kč.  

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti 

cílové skupiny znevýhodněných osob na trhu práce - osob pečujících o dítě do 15 let 

věku a žen ohrožených na trhu práce. 

Celý projekt je založen na vzájemně provázaném cyklu aktivit, které umožní cílové 

skupině vstup na trh práce či vylepšení pozice na něm.  

Součástí projektu jsou: 

     Motivační aktivity 

     Pracovní bilanční diagnostika, psychologické testování 

     Vzdělávací aktivity a rekvalifikace 

     Podpora při hledání zaměstnání 

     Poradenství, umístění na volná pracovní místa 

Místem realizace projektu je Dům vzdělání STUDNICE - Skvrňanská 12, Plzeň. 

Stav realizace k polovině roku 2018: 

Do projektu dosud vstoupilo 35 klientek, které absolvovaly 23 vzdělávacích programů, 

22 rekvalifikačních programů a 75% získalo zpětnou vazbu z podrobné psychologické 

bilanční pracovní diagnostiky. Celkově na aktivitách projektu strávily klientky 5 728 

hodin.  Již téměř polovina podpořených klientek si našla zaměstnání, další si zvyšují 

svoji kvalifikaci v rekvalifikačních programech. Po celou dobu projektu mají účastnice 

možnost konzultovat svoji situaci s poradkyní pro oblast zaměstnanosti, která jim 

pomáhá najít pro ně optimální zaměstnání. Mimo jiné i formou aktualizace portálu 

flexibilních pracovních nabídek, o které je mezi ženami s malými dětmi stále větší 

zájem.  
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2.2 Dětský klub a příměstské tábory v regionu Plzeň 

Projekt je realizován v období 01. 08. 2016 – 31. 07. 2018 a je financován 

z Evropského sociálního fondu, programu Zaměstnanost.  

Rozpočet projektu: 2.840.675,-- Kč.  

Cílem projektu je pomoci rodičům 

žáků 1. stupně ZŠ v jejich lepším 

uplatnění na trhu práce díky zajištění 

kvalifikované péče o jejich děti 

v době mimo vyučování. Klíčovými 

aktivitami jsou provoz dětského 

klubu a realizace příměstských 

táborů v době školních prázdnin. 

Dětský klub: 

 dětský klub je otevřen ve dnech školního vyučování v čase 7:00-9:00 a 12:00-

17:30 hod 

 do dětského klubu se dítě přihlašuje vždy na jedno školní pololetí 

 přihlášené dítě musí být žákem 1. stupně základní školy a rodiče splňují 

podmínky vazby na trh (jsou zaměstnaní, studují, podnikají, jsou vedeni na 

úřadu práce nebo se rekvalifikují) 

 služby dětského klubu jsou poskytovány zcela zdarma 

 

Příměstské tábory 

 příměstské tábory fungují ve dnech jarních a letních prázdnin 

 příměstský tábor je vždy týdenní (pondělí-pátek) 

 služby příměstského tábora jsou poskytovány zdarma, rodiče hradí pouze 

stravu a pitný režim (zhruba 700 – 900,-- Kč/týden) 

Dětský klub a zázemí příměstských táborů je situováno do pronajatých prostor ve 

Středisku volného času Radovánek na adrese Komenského 42. 

Dosažené výsledky (stav k 31. 8. 2018): 

V rámci projektu bylo podpořeno 70 rodin s dětmi. Během dvou let dětský klub 

navštívilo 78 dětí, které v něm strávily dohromady 53 342 hodin. V období jarních a 

letních prázdnin proběhlo 5 příměstských táborů, které v součtu navštívilo 49 dětí 
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(některé opakovaně) a strávilo zde 3 750 hodin. Projekt plní stanovené monitorovací 

ukazatele, v indikátoru počet podpořených osob byl plán dokonce o více jak 1/3 

překročen. 

 

3. Připravované projekty 

3.1 Dětský klub STUDNICE 

Projekt bude realizován v období 15. 08. 2018 

– 30. 6. 2021 a financován bude rovněž z Evropského sociálního fondu, programu 

Zaměstnanost.  

Rozpočet projektu: 4.168.920,-- Kč.  

Cílem projektu je provoz Dětského klubu STUDNICE, který byl vytvořen a pilotně 

provozován od roku 2016. Klub je určen dětem 1.  stupně ZŠ a jeho kapacita je 25 

osob. Dětský klub má zajistit především kvalitní, bezpečné a zábavné trávení volného 

času dětí, aby se jejich rodiče mohli v klidu a s čistým svědomím věnovat své práci či 

případně přípravě na zaměstnání nebo jeho hledání. Klub bude provozován 

v pracovních dnech kromě prázdnin.  

Místem realizace projektu je Středisko volného času Radovánek na adrese 

Komenského 42, Plzeň. 

 

4. Publicita 

Vzhledem k menšímu množství projektů jsme propagaci v roce 2017 nevěnovali příliš 

prostoru. Stejně jako v předchozích letech však sázíme na internet jako jedno z 

nejsilnějších médií současné doby.  

 

4.1 Internet 

Vlastní stránky aktuální: 

http://doprace.studnice.eu/ 

http://doprace.studnice.eu/
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http://detskyklub.studnice.eu/ 

 

Ze starších projektů jsou 

v provozu nadále tyto weby: 

http://www.studnice-os.cz/ 

http://podnikej.studnice-os.cz/ 

http://ov.studnice-os.cz/ 

http://investor.studnice-os.cz/ 

 

Další zdroje: 

https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/v-

detskem-klubu-je-zabava- 

 

4.2 Facebook 

https://www.facebook.com/studnice/ 

 

 

 

 

http://detskyklub.studnice.eu/
http://www.studnice-os.cz/
http://podnikej.studnice-os.cz/
http://ov.studnice-os.cz/
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/v-detskem-klubu-je-zabava-
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/v-detskem-klubu-je-zabava-
https://www.facebook.com/studnice/
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5. Koncepce další činnosti STUDNICE  

Oblast vzdělávání dospělých 

Cíle 

 Rozšířit vzdělávací aktivity o další cílové skupiny (např. volnočasové aktivity 

pro děti a mládež), navázat na projekty realizované pro školy, pedagogické 

pracovníky 

 Zlepšit společenské povědomí o aktivitách spolku 

 Navázat spolupráci s dalšími partnery z oblasti vzdělávání a sociálních 

služeb 

 Připravit se na dotační období ESF fondů po roce 2020 

 

Opatření 

 Vyhledávat dotační příležitosti z prostředků ESF v programovém období 

2014-2020 

 Monitorovat přípravy nového dotačního období ESF 

 Udržovat dobré vztahy se stávajícími partnery a aktivně oslovovat 

organizace s celostátní i regionální působností 

 Intenzivně pracovat na udržení prestiže STUDNICE, zintenzívnit marketing 

a public relation, inovovat web a Facebook 

 

Oblast využití nových metod a forem vzdělávání s využitím IT 

 

Cíle 

 Rozšířit portfolio vzdělávacích programů a e-learningových kurzů 

 Stát se dominantní organizací zabývající se využitím elektronického 

vzdělávání v neziskovém sektoru, nabídnout své služby ostatním 

neziskovkám s jinou cílovou skupinou CS či jiným zaměřením činnosti 

 Uplatňovat nové formy vzdělávání 

 Podílet se na vývoji LMS systémů a autorských nástrojů pro tvorbu e-kurzů 

 Využít znalostí k nabídce spolupráce s komerčním sektorem (v rámci 

vedlejší činnost) 

 Propagovat využití moderních metod vzdělávání ve školství 
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Opatření 

 V každém novém projektu vytvořit alespoň jeden nový e-kurz, který by byl 

uplatnitelný i v ostatních vzdělávacích projektech 

 Průběžně aktualizovat vzdělávací obsahy a doplňovat je o nové poznatky 

 Aktivně vyhledávat nové trendy ve vzdělávání (internet, odborné 

konference, spolupráce s komerčním sektorem) 

 Oslovovat komerční firmy s nabídkou školení či zpracování elektronických 

učebnic, podílet se (jako subdodavatel) na zakázkách většího rozsahu 

 Rozšířit spolupráci se středními a vysokými školami  
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6. Ekonomické výsledky organizace 

6.1 Přijaté provozní dotace, granty, dary a příspěvky v roce 2017 

 

Poskytovatel 

dotace 

Částka dotace, 

příspěvku, daru 

dle smlouvy 

Čerpáno 

v roce 2017 Dotovaný projekt Trvání projektu 

Česká republika – 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

2 840 675 

 

1 221 383 

Dětský klub a 

příměstské tábory v 

regionu Plzeň 

1.8.2016 - 31.7.2018 

Česká republika – 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

2 286 030 

 

900 199 Do práce !!! 1.1.2016 – 31.12.2018 

 5 126 705 1 221 383   
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6.2 Účetní závěrka hospodaření za rok 2017 
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6.3 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2017 

 

Spolek STUDNICE, z.s. uzavřel rok 2017 s účetní ztrátou ve výši 4 tis. Kč. Celkové 

výnosy za dané účetní období činí 2 145 tis. Kč, celkové náklady 2 149 tis. Kč.  

 

Účetní jednotka vykázala za účetní období roku 2017 tržby pouze v rámci hlavní 

činnosti. Vedlejší činnost nebyla realizována. 

 

Účetní ztráta ve výši 4 tis. Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. 




