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Identifikační údaje 

 

IČ:   22854614 

Název:   Prožitek z.s. 

Právní forma:  zapsaný spolek 

Datum vzniku:  29. září 2010 dříve o.s. Prožitek – do 31.12.2013) 

Spisová značka:  L 21969 vedená u Městského soudu v Praze 

Sídlo spolku:   Tyršova 1005, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 

 

Předmět činnosti: 

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující své členy na základě společného zájmu, kterým 

je rozvoj a prospěch společnosti v různých oblastech života. K dosažení tohoto účelu si 

spolek stanovil následující cíle a činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, včetně lektorské a přednáškové činnosti, organizace volnočasových aktivit. 

Poskytování služeb pro rodinu a domácnosti (v oblasti rodinného systému a výchovy, 

náhradní rodinné péče, pozitivní ovlivňování rodiny a jejího statutu formou preventivních 

aktivit, v zájmu zdravého vývoje dítěte). Poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků (rodinné poradenství, vedení projektů, sociální poradenství, 

podpora zavádění standardů kvality, atd.). Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a 

společenských věd. Provozování kulturních a vzdělávacích akcí, rozvoj sportu a vzdělávání. 

Činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů, sociálního vyloučení a prevence 

kriminality. Činnosti v oblasti ekologie a environmentální problematice. Sociální služby 

(především nízkoprahové služby). Podpora v oblasti zaměstnávání sociálně znevýhodněných 

či dlouhodobě nezaměstnaných. Rozvoj cestovního ruchu a poznávání jiných kultur. 

Podpora rozšiřování svobodného softwaru. Zřizování a provozování služeb péče o dítě v 

dětské skupině. Pomoc znevýhodněným skupinám osob při uplatňování při uplatňování na 

trhu práce, zajištění rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání. Činnost na podporu 

rovných příležitostí mužů a žen. 

 

Rada spolku:  Mgr. Tereza Mocková  

   Hana Šlesingrová DiS.    

Mgr. Jiří Zatřepálek  

   Bc. Tomáš Žák 

 

 

 



 

Úvodní slovo předsedy 

 

Rok 2016 byl první rokem, v kterém náš zapsaný spolek Prožitek 

vyvíjel nějakou činnost i směrem navenek. Do té doby to byla de 

fakto spící organizace, která od roku 2010 čekala, až jí někdo 

vzbudí k životu.  

Toto nastalo v roce 2015, kdy se obměnila členská základna. V roce 

2015 začala příprava několika projektových žádostí, z čehož jedna 

získala podporu z fondů EU. Tímto projektem je první dětská 

skupina, která v Kutné Hoře vznikla. Dali jsme jí jméno Permoníčči, 

s odkazem k hornické historii města. První polovinu roku jsme 

věnovali shánění prostor a jejich úpravě pro potřeby této služby. A 

v září 2016 jsme otevřeli dětskou skupinu na Jungmannově náměstí, v prostorech bývalé 

prodejny MIRO, hned vedle jídelny U Slunce.Tato nám dodává zdravé svačiny a obědy pro 

malé strávníky. Dětská skupina si našla své malé permoníčky a v tuto chvíli je kapacita 

plně obsazena. Na chodu dětské skupiny se podílí jak členové spolku, tak i 6 zaměstnanců.  

Přeji našemu spolku úspěšné fungování i v dalších letech a doufám, že přetrvá i nadále 

synergie, která vychází z dobrých vzájemných vztahů i zaměřením na kvalitu 

poskytovaných služeb. 

 

Bc. Tomáš Žák 

 

 

 

Prožitek z.s. 

Jsme nezisková organizace, zapsaný spolek. Naším posláním je vytvářet služby pro ještě 

lepší život v Kutné Hoře. Hlavní oblastí našeho zájmu je slaďování profesního a rodinného 

života. Věříme, že v procesu učení a změny, ať už v osobním životě, profesní kariéře či 

společenském dění, má prožitek nezastupitelné místo. 

Dále se chceme zaměřovat na zkvalitňování služeb pro děti, dospívající i celé rodiny. 

 

 



Dětská skupina Permoníčci 

Po více než půl roce příprav byl v září zahájen provoz Dětské skupiny Permoníčci. Naši 

dětskou skupinu vnímáme v podstatě jako alternativu k současným mateřským školám a 

k již v podstatě neexistujícím jesličkám. Reagujeme na potřebu rodičů po zajištění péče a 

o jejich nejmenší v době, kdy se oni sami věnují kariéře. A zároveň hodnotíme jako 

naprosto nedostatečnou kapacitu zařízení, která by tuto službu mohla nabízet. Dáváme 

místo dětem a jejich rodičům, kteří se snaží sladit práci a rodinný život. A proto jsou tu 

Permoníčci! Jedná se o zařízení péče o děti ve věku od 18 měsíců do 4,5 let s kapacitou 12 

míst.   

O děti se starají vždy v jeden moment dvě plně kvalifikované tety. Díky menší skupině je 

možné sledovat a naplňovat individuální potřeby každého dítěte.  

Provozní doba je od 7:00 do 17:00, což umožňuje rodičům zapojení na trh práce i na celý 

úvazek. Rodiče si mohou zvolit ze tří variant docházky – celotýdenní, třídenní nebo 

dvoudenní.  

Personálně byl chod Permoníčků zajištěn 5 tetami, které se v péči o děti střídají. Ihned po 

zahájení provozu byla obsazena více než polovina kapacity zařízení a další děti byly 

nabírány pak postupně podle pořadí došlých přihlášek. Celkově v roce 2016 využilo službu 

13 rodičů a jeiich dětí. 

Dětskou skupina sídlí na adrese: Jungmannovo náměstí 489, 284 01 Kutná Hora 

Zaměstnanci DS byli v roce 2016:  

Monika Jenčíková 

Monika Kaiznerová 

Jana Čermáková 

Hana Šlesingrová DiS. 

Mgr. Tereza Mocková 

Jana Zatřepálková 

 

 

Ekonomická data 

 

Celkové náklady 
761 859,18 

Kč 

  

Materiální náklady 
356 010,07 

Kč 

  Potraviny 47 925,90 Kč 



Propagace 5 987,50 Kč 

Kancelářské potřeby 5 699,00 Kč 

Vybavení - DDHM 
200 286,91 

Kč 

Hračky, herní potřeby 24 289,80 Kč 

Zdravotnický a hygienický 
materiál 4 094,40 Kč 

Materiál oprav 20 085,46 Kč 

Ostatní materiálové náklady 47 641,10 Kč 

  

Energie 
28 986,84 

Kč 

  

Elektřina 10 386,84 Kč 

Plyn, teplo 17 500,00 Kč 

Vodné, stočné 1 100,00 Kč 

  

Opravy a udržování 
15 846,00 

Kč 

  

Opravy a udržování budov 13 440,00 Kč 

Opravy a udržování ostatní 2 406,00 Kč 

  

Ostatní služby 
88 031,11 

Kč 

  

Telefon 300,00 Kč 

Poštovné 502,00 Kč 

Nájem 45 000,00 Kč 

Odpady a technické služby 1 724,00 Kč 

Pojistky 3 181,00 Kč 

Školení a vzdělávání 1 258,00 Kč 

Grafické práce, tisk a kopírování 1 798,50 Kč 

Jiné ostatní služby 26 748,10 Kč 

Software 7 019,51 Kč 

Správní poplatky 500,00 Kč 

  

Mzdové náklady 
272 965,00 

Kč 

  

Hrubé mzdy 
236 499,00 

Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 36 466,00 Kč 

  

Ostatní provozní náklady 20,00 Kč 

  Bankovní poplatky 20,00 Kč 

  Ostatní finanční nákady 0,16 Kč 

 

Celkové výnosy 
761 859,18 

Kč 

  

Tržby z prodeje služeb, 
školkovné 

167 175,00 
Kč 

Přijaté příspěvky, dary 15 000,00 Kč 

Provozní dotace 
579 684,18 

Kč 



 

Děkujeme 

 

 

 

 Našim tetám 

 Rodičům, kteří v nás vložili důvěru, abychom se mohli starat o jejich děti. 

 Všem, co nás dosud podpořili a vnímají rodinu a rodinný život jako prioritu. 

 

Kontakty 

Dětská skupina Permoníčci 

Adresa:   Jungmannovo náměstí 489, 284 01 Kutná Hora 

Odpovědná osoba:  Hana Šlesingrová, DiS. 

Tel:    604 104 165 

Email:    info@permonicci.cz 

Web:    www.permonicci.cz 

FB:    detskaskupinapermonicci 

 

Prožitek z.s. 

Adresa:   Tyršova 1005, 284 01 Kutná Hora 

IČO:    228 54 614 

č.ú.:    2500872808 / 2010 

Odpovědná osoba: Bc. Tomáš Žák 

Tel.:    774 65 00 96 

Email:    info@prozitek.net 

Web:    www.prozitek.net 


