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Slovo úvodem 

     V době, kdy sestavuji zprávu o činnosti prochází nejen STUDNICE, 

ale celá společnost velkou výzvou. V jarních měsících činnost našeho 

spolku zcela ochromila pandemie koronaviru, prakticky ze dne na den se 

všechny naše činnosti musely zastavit a Dětský klub byl na téměř dva 

měsíce uzavřen. Nejen, že jsme nemohli poskytovat služby našim klientům 

(žáci a rodiče dětí prvního stupně), ale i naši zaměstnanci žili v obrovské 

nejistotě, zda se situaci podaří zvládnout a život v ČR se vrátí zpět do 

normálních kolejí. 

 

Nyní již můžu s radostí a pýchou konstatovat, že jsme tuto výzvu 

zvládli, a krizovou situaci přečkali jak po stránce organizační, tak finanční. 

Provoz dětského klubu byl obnoven a po letní přestávce startuje do nového 

školního roku 2020/2021 v plném rozsahu. Již nyní, několik dní před 

zahájením provozu, máme opět kapacitu klubu naplněnou, a to nejen 

klienty pokračující z minulých období, ale i novými rodinami, které přivítají 

péči o jejich potomky v době před a po vyučování. 

 

Koncept dětského klubu se nám daří rozvíjet, a proto jsme na přelomu 

roku 2019/2020 podali další žádost o veřejnou podporu na pokračování 

činnosti klubu po roce 2021 a rozšíření kapacity o další prostory v Plzni. 

Právě v uplynulých dnech nám byla naše žádost ze strany MSPV 

odsouhlasena. Mohu tedy s radostí oznámit, že činnost STUDNICE nadále 

pokračuje, rozšiřujeme nabídku služeb pro naši cílovou skupinu a 

ekonomika organizace je stabilizována, navzdory turbulentní a nejisté 

době. 

 

Všem spolupracovníkům děkuji za výbornou práci, entuziasmus a 

odhodlání, se kterým pracují s našimi klienty. Naše služby mají smysl a 

přetrvávající zájem o ně je nejlepší známkou kvality, kterou jako nezisková 

organizace můžeme získat. 

 

  

      …………………………………………… 

               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 01.2018 - 12.2018: 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 

Dětské centrum STUDNICE – Komenského 42, Plzeň 
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2. Realizované projekty 

 

2.1 Dětský klub STUDNICE 

Projekt je realizován v období 15. 08. 2018 – 30. 

6. 2021 a financován je 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 věnovat své práci či případně přípravě na 

zaměstnání nebo jeho hledání. Klub je provozován v pracovních dnech s výjimkou 

školních prázdnin.  

Místem realizace projektu je Středisko volného času Radovánek na adrese 

Komenského 42, Plzeň. 

Dosažené výsledky (k 8/2020): 

Kapacita klubu (25 dětí) je od počátku realizace zcela naplněna. Dosud bylo 

podpořeno 20 rodin (6 rodin se dvěma potomky) a děti v zařízení strávily téměř 52,5 

tisíc hodin. Děti mají k dispozici tři třídy a herní prostor o celkové rozloze 164 m2, využít 

mohou též tělocvičnu (96 m2), vnitroblok (72 m2) a přilehlou zahradu. Prostory klubu 

jsou plně vybaveny z předchozího projektu, nově byly pořízeny hudební potřeby a hry 

pro lepší trávení volného času.  

 

3. Publicita 

Vzhledem k menšímu množství projektů jsme propagaci v roce 2019 nevěnovali příliš 

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

nejsilnějších médií současné doby.  

 

3.1 Internet 

Vlastní stránky aktuální: 

http://detskyklub.studnice.eu/ 

 

http://detskyklub.studnice.eu/
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Ze starších projektů jsou v provozu nadále tyto weby: 

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

 

Další zdroje: 

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

detskem-klubu-je-zabava- 

 

3.2 Facebook 

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

 

http://www.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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4. 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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5. Ekonomické výsledky organizace 

5.1 Přijaté provozní dotace, granty, dary a příspěvky v roce 2019 

 

Poskytovatel 

dotace 

Částka dotace 

dle smlouvy 

Čerpáno 

v roce 2019 
Dotovaný projekt Trvání projektu 

Česká republika – 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

4 168 920 1 240 358 Dětský klub STUDNICE 15.8.2018 - 30.6.2021 

Celkem  1 240 358   
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5.2 Účetní závěrka hospodaření za rok 2019 
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5.3 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2019 

 

Spolek STUDNICE, z.s. uzavřel rok 2019 s účetním ziskem ve výši 1 tis. Kč. Celkové 

výnosy za dané účetní období činí 1 240 tis. Kč, celkové náklady 1 239 tis. Kč.  

 

Účetní jednotka vykázala za účetní období roku 2019 tržby pouze v rámci hlavní 

činnosti. Vedlejší činnost nebyla realizována. 

 

Účetní zisk ve výši 1 tis. Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let. 
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6. Vyjádření Rady spolku 

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených informací o STUDNICE, z.s.. 

 

 

 

Rada STUDNICE, z.s. byla seznámena s touto zprávou o činnosti per rollam. 

Usnesením č. 1/2020 bere Rada tuto zprávu na vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním. 

 

 


