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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název:

Typ právní subjektivity:
Adresa společnosti:
Identifikační číslo:
Datum zřízení školy:

Mateřská škola a základní škola pro děti s
kombinovaným postižením PINK CROCODILE SCHOOL,
o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Havířovská 476, Letňany, 199 00 Praha 9
242 15 627
22. 2. 2012

Telefon:
Webové stránky školy

222 932 239
www.school.pink-crocodile.org

Zakladatel:

Dagmar Herrmannová
Jiří Lukeš

Ředitel Školy:
Zástupce ředitele

Mgr. Dagmar Herrmannová
Mgr. Markéta Blovská

Typy poskytovaného vzdělání:

mateřská škola
základní škola

Kapacita školy a školského zařízení:
Mateřská škola:
Základní škola:
Školní jídelna – výdejna:

10
10
20

Správní rada:
-

předseda
členové

Statutární orgán – ředitel:

Šárka Poláčková (od 3. 10. 2016)
Daniel Robert Butler (od 3. 10. 2016)
Markéta Blovská (3. 10. 2016)
Mgr. Dagmar Herrmannová (22. 2. 2012)

Dozorčí rada:
-

předseda
členové

Kamila Špiriaková Blovská (od 3. 10. 2016)
Nora Jágerová (od 3. 10. 2016)
Barbora Beharová (od 3. 10. 2016)
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Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby:
Škola Pink Crocodile School se nachází uprostřed sídliště Letňany, je bohatě obklopena zelení a
v dostupnosti je veškerá infrastruktura. MŠ i ZŠ má k dispozici zahradu s vybaveným hřištěm.
Část zahrady je vyhrazena pro pěstitelské práce našich dětí – drobný záhonek se zeleninou a
květinami.
Budova Pink Crocodile School má k dispozici dvě velké třídy pro výuku, vybavené interaktivní tabulí,
počítači s dataprojektory, autistickými boxy, speciálními polohovacími židličkami, vertikalizátorem,
chodítky, hydraulickým zvedákem, hudebními nástroji pro každodenní muzikoterapii, koutky pro
relaxaci a odpočinek. Ve škole je dále místnost pro denní rehabilitaci a vodoléčbu s hydromasážní
vanou, Snoezelen - multisenzoriální místnost, místnosti pro individuální terapie, kanceláře školy a
kuchyň s výdejnou a jídelnou. Budova je speciálně dekorována a vybavena pomůckami v souladu
potřeb dětí s těžkým kombinovaným postižením.
Celý objekt je bezbariérový. Ve všech místnostech jsou odstraněny fyzické překážky, které by mohly
omezovat schopnosti dětí s postižením zapojovat je do běžných činností.
Budova poskytuje malým dětem veškerý komfort, dostatek klidu a bezpečí.

II.

ČINNOSTI USKUTEČNĚNÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍ V RÁMCI
OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
A JEJICH ZHODNOCENÍ

1.

Výchovné poradenství
Škola dlouhodobě spolupracuje s psycholožkou PhDr. Zuzanou Čepelíkovou, která zpracovává
diagnostické záznamy o vývoji dětí a pomáhá i dobrému klimatu v zaměstnaneckém týmu.
Navštěvuje školu v pravidelných intervalech na pozorování a diagnostiku dětí, kazuistické
porady s pedagogy ohledně individuálních potřeb jednotlivých dětí a teambuldingové aktivity
pro zaměstnance.
Výchovným poradcem školy je ředitelka Mgr. Dagmar Herrmannová, která operativně řeší
tuto problematiku v rámci MŠ i ZŠ.

2.

Prevence sociálně patologických jevů
Preventistou sociálně patologických jevů je ředitelka Mgr. Dagmar Herrmannová. Preventivní
program je naplňován jak v rámci výuky, tak i v rámci integračních aktivit se zdravými dětmi a
aktivním systematickým zapojováním dětí do běžné společnosti za podpory interních
specialistů. Škola má zpracován Minimální program prevence sociálně-patologických jevů.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
V rámci vzdělávacího procesu je kladen důraz na seznamování dětí s místem a prostředím, ve
kterém děti žijí a vytváření pozitivního vztahu k němu. Děti jsou vedeny ke třídění odpadu a
celkové ochraně životního prostředí.

4.

Multikulturní výchova
Podporujeme a vzděláváme děti národnostních menšin, pořádáme speciální dny či týdny
věnované určitým zemím a národům. V rámci těchto dnů ochutnají děti zahraniční jídla,
poslouchají typickou hudbu pro danou zemi, nacvičují národní tance, vyprávějí si o odlišných
kulturních zvyklostech. Vzhledem ke spolupráci s mezinárodní dobrovolnickou organizací
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pomáhají ve škole zahraniční dobrovolníci. Děti se tak spontánně seznamují s angličtinou,
která je obvykle dorozumívacím jazykem dobrovolníků s pedagogy ve třídě.
5.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Škola pořádá školy v přírodě v nádherném prostření Trojanova Mlýna uprostřed přírodního
parku v Praze 6 – Suchdole.
V zimě jsou pořádány lyžařské zájezdy na hory, kde mají možnost postižené dětí vyzkoušet
speciální mono-ski pro handicapované lyžaře a zažít sjíždění s kopce, jako zdravé děti.
Škola spolupracuje s mezinárodní organizací Running With Thouse That Can‘t, se kterou se
děti pravidelně účastní pražských maratonů a mají možnost zažít pocit účasti na závodu
městem. Profesionální běžci postižené děti vezou během závodu ve speciálních běžeckých
vozících.

6.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky integračního programu: Pink Crocodile Band, Pink Crocodile Theatre, Pink Crocodile
Olympic Games, výtvarný kroužek, dětská jóga.

7.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola vznikla pod nadací mezinárodní neziskové organizace PINK CROCODILE, se kterou je
stále velmi úzce ve spojení, především z hlediska dofinancování rozpočtu z peněz nadace.
Škola dále spolupracuje se speciální školou v Drážďanech v Německu. Jsme zapojeni do
mezinárodního programu LEONARDO DA VINCI MOBILITY, prostřednictvím kterého
významně škole pomáhají zahraniční dobrovolníci. Spolupracujeme s University of New York
in Prague, která pro nás také organizuje pravidelnou podporu dobrovolníků, většinou
zahraničních studentů.

8.

Program Rodiče vítáni – značka pro školy otevřené rodičům
Škola získala 4. 3. 2015 vůbec jako první mateřská škola v naší republice mezinárodní
certifikát „Rodiče vítáni“ obecně prospěšné společnosti EDUin, neboť splnila 7 základních
kritérii z celkového počtu 7, a 8 volitelných kritérií z celkového počtu 14. Mateřská škola i
základní škola splňuje kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce s rodiči.

9.

Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin

Během července škola pořádá Letní příměstské tábory, kde se v rámci integračního programu potkají
postižené děti se zdravými a je pro ně vytvořen zajímavý program, který je přizpůsoben tak, aby se jej
mohly děti účastnit společně (např. „Cesta kolem světa“ – každý den v týdnu děti „navštíví jeden
kontinent).
Odkazy na další zahraniční partnery:










www.sense.org.uk
www.deafblindinternational.org
www.helenkellerfoundation.org
www.rompa.com
www.communicationmatters.org.uk
www.inclusive.co.uk
www.cpado.org
www.undiagnosed.org.uk
www.autismawareness.net/links.htm
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9.

Spolupráce právnické osoby s partnery















LIDSKÉ ZDROJE - stav k 31. 12. 2016

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

asistenti pedagoga
fyzické osoby celkem

asistenti pedagoga
přepočtení na plně zaměstnané

1
1

0,375
0,375

1
2

1
2

4
1

4
1

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

Mateřská škola
Základní škola

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel
přepočtení na plně zaměstnané

Pedagogičtí pracovníci

ředitel
fyzické osoby celkem

1.

škola

III.

www.jus.cz - Stránky Jedličkova ústavu
www.ckid.cz - Centrum kochleárních implantací u dětí FN Motol
www.ranapece.cz - Společnost pro ranou péči.
www.tamtam-praha.cz - Podpora rodiny, vychovávající dítě se sluchovým nebo
kombinovaným postižením.
www.sdk.cz/benjamin - Centrum denních služeb, terapeutické dílny, poradna rané
péče a rehabilitace.
www.rana-pece.cz - Středisko rané péče Diakonie ČCE pro děti s mentálním,
pohybovým a kombinovaným postižením.
www.imy-sdruzeni.cz - Středisko rané péče Soběslav.
www.strep.cz - STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny.
www.volny.cz/prointepo - Federace rodičů a přátel sluchově postižených – FRPS
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, e-mail: frpsp@frpsp.cz
www.nedoklubko.cz - Občanské sdružení rodičů a přátel nedonošených dětí
www.hluchoslepota-deti.cz - Dětský domov pro děti s kombinovaným postižením
Beroun
www.lorm.cz
www.zablesk.olomouc.com
www.eduin.cz, www.rodičevitani.cz
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5,875
3,375

kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

Mateřská škola
Základní škola

počet pedagogických pracovníků

kvalifikovaných
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

6

6
0
4
0

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

100%
0%
100%
0%

IV.

fyzioterapeut

fyzioterapeut
přepočtený na plně zaměstnané

externí asistenti
fyzické osoby celkem

externí asistenti
přepočtení na plně zaměstnané

1
1

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

1
1

1
1

nepedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

zástupce ředitel e
přepočtený na plně zaměstnané

Mateřská škola
Základní škola

nepedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

zástupce ředitele
pro technickohospodářskou oblast

Nepedagogičtí pracovníci

škola

2.

3
3

2
2

PŘEHLED VÝNOSŮ ČLENĚNÝCH PODLE ZDROJŮ za období
od 01. 01. do 31. 12. 2016

Výnosy

Činnost
hlavní

Provozní dotace

3 434

3 434

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

1 070

1 070

Přijaté příspěvky (dary)

12

12

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

841

372

1 213

VÝNOSY CELKEM

5 357

372

5 729

hospodářská

celkem

Provozní dotace poskytlo MŠMT v rámci rozvojového programu „Financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se
sociálním znevýhodněním“ na období leden – srpen 2016 a na období září – prosinec 2016.
Přijaté příspěvky jsou dary dle rámcové darovací smlouvy uzavřené s PINK CROCODILE
o.p.s. určené na podporu vzdělávacího programu, na opravu budovy, vybavení a denní
provoz.
Tržby za vlastní výkony z hlavní činnosti jsou z titulu školného a stravného žáků. Tržby za
hospodářskou činnost tvoří doplňkové aktivity (školné „Day care“) včetně poskytování
marketingových služeb.

V.

VÝVOJ A STAV VLASTNÍHO JMĚNÍ A FONDŮ za období od 01.01.
do 31.12.2016
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Vývoj v roce 2016

Vlastní jmění
2 910
-119

Fondy
0
0

Stav k 31. 12. 2016

2 7910

0

Stav k 01. 01. 2016
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VI.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ za období od 01.01. do
31.12.2016
Dlouhodobý majetek v zůstatkových cenách (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Dlouhodobý finanční majetek

Stav k 31. 12.
2015
0
2 843
2 728
115
0

Stav k 31. 12.
2016
0
2 755
2 672
83
0

Celkem

2 843

2 755

Dlouhodobý majetek

V roce 2016 došlo ke snížení zůstatkové hodnoty majetku v důsledku zaúčtovaných odpisů.
Krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Peněžní prostředky na účtech

Stav k 31. 12.
2015
0
198

Stav k 31. 12.
2016
11
452

Celkem

198

463

Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky v pokladně

Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč)
Úbytek
2016

Ostatní pohledávky

Stav k 31. Přírůstek
2016
12. 2015
363
326
85
185
13
928

667
186
898

Stav k 31. 12.
2016
22
84
43

Celkem

461

1 751

149

Pohledávky
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy

1 439

Pohledávky za odběrateli: přírůstek tvoří vystavené faktury týkající se především hospodářské
činnosti a úbytek představují inkasa vystavených faktur.
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Krátkodobé závazky (v tis. Kč)
Stav k 31. Přírůstek
2016
12. 2015
33
1 744
51
168
3
209
154
2 117

Úbytek
2016
1 746
175
208
2 062

Stav k 31. 12.
2016
31
44
4
209

86

1 082

1 061

107

22
90
0

258
54
1

255
114
0

25
30
1

Dohadné účty pasivní

0
146

2
185

0
162

2
169

Celkem

585

5 820

5 783

622

Závazky
Dodavatele
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu ke
rozpočtu

VII.

státnímu

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
Náklady (v tis Kč)
Činnost
hlavní
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 350
Opravy a udržování
-14
Náklady na cestovné
11
Náklady na reprezentaci
13
Ostatní služby
1 455
Mzdové náklady
2 599
Zákonné sociální pojištění
799
Daně a poplatky
1
Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále
85
Odpis nedobytné pohledávky
27
Kursové ztráty
7
Jiné ostatní náklady
105
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
83
Náklady:

NÁKLADY CELKEM

5 521

hospodářská
28

7
6

celkem
378
-14
11
15
1 658
2 653
817
1
94
27
7
112
89

327

5 848

2
203
54
18
9

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdy a náklady na sociální pojistné, jsou částečně
kryty z obdržených dotací MŠMT.
Mzdové náklady neobsahují odměnu ředitele ani odměny členů správní a dozorčí rady.
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Ostatní služby zahrnují především spotřebu materiálu a energií, workshopy a kurzy, služby
asistování pedagogovi, konzultační a marketingové služby, nájem, účetní a daňové služby.

Činnost
hlavní
-164
0
-164

Výsledek hospodaření:
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

VIII.

hospodářská
45
0
45

celkem
-119
0

-119

ZMĚNY ZAKLÁDAJÍÉCÍ LISTINY A ZMĚNY SLOŽENÍ
ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ, K NIMŽ DOŠLO V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO
OBDOBÍ 2016
Rozhodnutím zakladatelů došlo s účinností ke dni 03. 10. 2016 k odvolání členů správní rady:
Pavel Poláček
Kamila Špiriaková Blovská
Jan Špiriak
a s účinností od 03. 10. 2016 ke jmenování členů správní rady:
Daniel Butler
Šárka Poláčková
Markéta Blovská
Rozhodnutím zakladatelů došlo s účinností ke dni 03. 10. 2016 k odvolání členů dozorčí rady:
Šárka Poláčková
Ema Dietrichová
Lucie Baroňová Sýkorová
A s účinností od 03. 10. 2016 ke jmenování členů dozorčí rady:
Barbora Beharová
Kamila Špiriaková Blovská
Nora Jágerová

Sestavil: Mgr. Dagmar Herrmannová – ředitelka školy
Schválila: správní rada dne: 1. 9. 2017

11

IX.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2016 a za období od 01. 01.
do 31. 12. 2016
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