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slovo úvodem

Vážení členové spolku Rodiče za inkluzi, spolupracovníci a příznivci,

předkládáme vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku Rodiče za inkluzi, z. s., 
za rok 2018, kdy spolek vznikl a svými aktivitami navázal na předchozí více než tříletou činnost 
stejnojmenné neformální rodičovské aliance. 

Jsme dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného 
vzdělávání. Naším cílem je podpora rovných příležitostí v českých školách, tedy aby všechny 
děti bez rozdílu měly možnost vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu a naplňovat zde 
svůj vzdělávací potenciál.

Pomáháme rodičům dětí s různými vzdělávacími potřebami tam, kde systém selhává 
a kde není respektována platná, a tedy závazná právní úprava. Usilujeme o to, aby rodiče 
byli rovnocennými partnery při vzdělávání svých dětí a měli k dispozici fungující podpůrný 
systém pro sdílení informací a zkušeností, který není závislý pouze na veřejných institucích. 
Podporujeme i další aktéry společného vzdělávání a usilujeme o to, aby vzdělávací systém 
fungoval efektivně a smysluplně  pro všechny děti. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naplňovat naše cíle, podporují nás osobní či finanční 
pomocí nebo s našimi aktivitami sympatizují. 

Koordinační výbor spolku Rodiče za inkluzi, z. s.  
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2018: začínáme, ale ne úplně od začátku 
Rodiče za inkluzi, z. s., je spolek s celostátní působností, založený shodou zakladatelů 
na obsahu stanov dne 9. března 2018. Dne 11. dubna 2018 byl rozhodnutím rejstříkového 
soudu v Praze zapsán do spolkového rejstříku pod IČO: 06985815. Svou činností navázal 
na více než tříletou práci a aktivity stejnojmenné neformální rodičovské aliance Rodiče 
za inkluzi.  

Činnost spolku je řízena předsedou a koordinačním výborem, ve kterém pracují rodiče 
a odborníci na školskou legislativu či práci s dětmi se vzdělávacím znevýhodněním zároveň. 
Spolek je otevřen jak rodičům, kteří považují společné vzdělávání za správnou cestu pro 
své děti, tak všem, kteří hájí zájmy dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami, například 
dětí zdravotně, sociálně či kulturně znevýhodněných, dětí s jazykovou bariérou nebo dětí 
nadaných.

poslání a cíle  

	 	 Posílení role rodičů tak, aby byli rovnocennými partnery v otázkách vzdělávání 
svých dětí. 

	 	 Respektování svobodné vůle rodičů ohledně způsobu vzdělávání svých dětí.

	 	 Prostřednictvím komunikace se všemi zainteresovanými stranami zlepšit obecné 
vnímání společného vzdělávání (inkluze) ve společnosti.

http://www.rodicezainkluzi.cz
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základní informace o spolku 
Název spolku: Rodiče za inkluzi, z. s.
Akronym: RZI
Číslo registrace: oddíl L, vložka 70138 u Městského soudu v Praze
Právní postavení: právnická osoba – spolek
Nejvyšší orgán: členská schůze
Statutární orgán: předseda
Kontrolní orgán: revizor
IČO: 06985815
Územní působnost: Česká republika
Sídlo: Severozápadní III 341/8, 141 00 Praha 4 – Záběhlice
Elektronická adresa: info@rodicezainkluzi.cz
Webová stránka: www.rodicezainkluzi.cz
Facebooková stránka: https://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2601425265/2010
Datová schránka: 3n4uaei

personální struktura (od vzniku spolku dne 11. 4. 2018 do 31. 12. 2018)
Předsedkyně: Lenka Hečková
Koordinační výbor (poradní orgán spolku): Veronika Doležilová, Lenka Hečková, Miroslav 
Klempar, Hanka Kubíková, Kamila Mertová, Karla Trusková, Kateřina Polišenská (do 13. 9.  2018)
Revizor: Věra Štípská

členská základna k 31. 12. 2018
Ke konci roku 2018 měl spolek 80 členů.

členská schůze
V úterý 23. října 2018 se v Brně konala první členská schůze spolku, kde byly řešeny 
především konkrétní možnosti podpory rodičů v oblasti vzdělávání ze strany spolku a také 
zdroje financování na další období. 

http://www.rodicezainkluzi.cz
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účel a hlavní činnost spolku 
Účelem spolku je podpora společného vzdělávání v České republice, především rodin dětí  
s odlišnými vzdělávacími potřebami, ale také dalších aktérů ve vzdělávání.  

výběr z hlavní činnosti spolku: 

	 	 Podpora společného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu zohledňující indivi-
duální vzdělávací potřeby všech zúčastněných dětí. 

	 	 Sdružování a podpora rodin, které věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost spo-
lečného vzdělávání a jeho nezastupitelnou roli v přípravě dětí na dospělý život. 

	 	 Poradenství při řešení individuálních případů vzdělávání dětí s nejrůznějšími vzdě-
lávacími potřebami. 

	 	 Pořádání informačních seminářů a přednášek pro zájemce o téma inkluze, zejmé-
na pro rodiče, širokou veřejnost, pedagogické pracovníky, pracovníky školských 
poradenských zařízení, studenty pedagogických oborů ad.

	 	 Aktivní účast na tvorbě právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání. 

	 	 Komunikace s médii (rozhovory, debaty, vyjádření, komentáře, články v odbor-
ných periodicích) k tématu inkluze, příprava informačních kampaní.

	 	 Provozování informačních webových a facebookových stránek a také uzavřené fa-
cebookové skupiny určených ke sdílení zkušeností a informací z praxe.

Spolek nevykonává vedlejší hospodářskou činnost.

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
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naše aktivity
sdružujeme rodiče

Účelem spolku je 
podpora společného 
vzdělávání v České 
republice, především 
rodin dětí s odlišnými 

vzdělávacími potřebami, ale také dalších 
aktérů ve vzdělávání.  

pořádáme semináře
Pořádáme semináře 
pro pedagogické pra-
covníky, pracovníky 
školských poraden-
ských zařízení, rodiče 

i širokou veřejnost. Pro všechny zájemce 
o toto téma.

vydáváme stanoviska
Vydáváme, stanovis-
ka, komentáře a vy-
světlení k nedorozu-
měním, praktickým 
problémům a mýtům, 

které provázejí společné vzdělávání a inklu-
zi v České republice.  

publikujeme
Prostřednictvím na-
šeho webu a fb strá-
nek vydáváme vlast-
ní texty a vyjádření. 
Publikujeme články 

v odborných časopisech a médiích. 

radíme rodičům
Radíme (nejen) ro-
dičům a pomáháme 
jim s řešením kon-
krétních vzdělávacích 
problémů v praxi. Má-

te-li dotaz, navštivte naši poradnu.

informujeme
Prostřednictvím infor-
mačních kampaní, té-
maticky zaměřených 
prezentací a seminářů 
informujeme o plat-

ném systému vzdělávání dětí s odlišnými 
vzdělávacími potřebami.

sledujeme legislativu
Aktivně se zapoju-
jeme do legislativní-
ho procesu v oblasti 
školství a vzdělávání. 
Účastníme se noveli-

zací a připomínkování právních předpisů.

komunikujeme s médii
Poskytujeme rozho-
vory, vyjádření a ko-
mentáře k tématu in-
kluze. Zapojujeme se 
do mediálních debat. 

Reagujeme na nepřesné, zavádějící a za-
staralé informace ve veřejném prostoru.

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
http://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
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co se nám podařilo v roce 2018
Činnost spolku Rodiče za inkluzi, z. s., lze rozdělit do tří hlavních oblastí: 1) síťování 
a spolupráce, 2) poradenství a osvěta a 3) advokacie a legislativa. 
 

síťování a spolupráce  

V oblasti síťování a spolupráce vytváříme síť navzájem se podporujících rodičů a současně 
spolupracujeme s dalšími subjekty, neziskovými organizacemi a aktéry vzdělávání. 
Zapojujeme se také do koordinačních skupin a dalších projektů zaměřených na podporu 
inkluze.

Od dubna do prosince 2018 se do spolku přihlásilo celkem 80 členů. Na Facebooku jsme 
pravidelně aktualizovali naši informační stránku Rodiče za inkluzi, kterou ke konci roku 
2018 sledovalo 569 sledujících. Zároveň jsme spravovali také stejnojmennou uzavřenou 
komunikační skupinu pro rodiče, která měla v prosinci 2018 celkem 180 členů. Rodiče 
navzájem propojujeme také prostřednictvím informačních seminářů, viz níže.

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou dalších organizací z oblasti vzdělávání a zdravotního 
či sociálního znevýhodnění. V roce 2018 se jednalo např. o Českou odbornou společnost pro 
inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Stálou konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV), Informační 
centrum EDUin, o. p. s., obecně prospěšnou společnost Rytmus, Asociaci romských 
představitelů Libereckého kraje, z. s., romský spolek Awen Amenca, neziskovou organizaci 
Meta, o. p. s., spolek Willík, Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, 
nadační fond Qiido, Jonášův spolek, z. s., ad. Zapojili jsme se také do koordinační skupiny 
Vzdělávání přede-vším (EDUin, o. p. s.) a projektů zaměřených na podporu inkluze 
Kolaboratorium (Rytmus, o. p. s.) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 
(Národní institut pro další vzdělávání).

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
http://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
https://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
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poradenství a osvěta

V oblasti poradenské a osvětové vedeme poradnu zaměřenou na řešení konkrétních 
problémů ve vzdělávání, v rámci níž poskytujeme přímou poradenskou pomoc rodinám 
(nejen) dětí s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím informačních 
seminářů téma společného vzdělávání současně prezentujeme odborné i laické veřejnosti 
pohledem rodičů a zároveň odborníků na školskou legislativu, speciální pedagogiku 
a dalších souvisejících profesí. 

V rámci odborné poradny jsme v roce 2018 bezplatně pomohli čtyřem desítkám rodin. 
V sedmi případech se jednalo o dlouhodobou pomoc, která kromě obvyklé právní analýzy 
a zpracování návrhu dalšího postupu zahrnovala také přípravu formálních dokumentů 
(např. v rámci komunikace rodičů se školami či ŠPZ a jejich zřizovateli, žádosti o revizi 
k NÚV týkající se podpůrných opatření, stížnosti k ČŠI či ombudsmanovi, odvolání proti 
nepřijetí do školy), doprovod rodin na jednání, spolupráci s právními zástupci zákonných 
zástupců dětí ad. 

Další desítky dotazů byly zodpovězeny prostřednictvím našich FB stránek či uzavřené FB 
skupiny a také v rámci informačních seminářů. 

Kromě přímé podpory tazatelů má poradna nezastupitelnou roli coby unikátní zdroj 
informací pro identifikaci aktuálních problémů ve vzdělávacím systému. Řešené podněty 
a kauzy z poradny dále slouží nejen při přípravě obsahů informačních seminářů pro 
veřejnost, ale především v rámci další advokační činnosti spolku a při přípravě návrhů 
legislativních změn.   

 V rámci osvěty jsme v roce 2018 uspořádali či lektorovali celkem 32 seminářů pro rodiče, 
budoucí i současné pedagogy, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a další 
zájemce o problematiku společného vzdělávání. 

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
http://www.facebook.com/rodicezainkluzi/


www.rodicezainkluzi.cz   |   info@rodicezainkluzi.cz  |  www.facebook.com/rodicezainkluzi 9

Přímo pro rodiče jsme připravili celkem 8 seminářů, z toho 2 pro rodiče romských dětí na téma 
Zápis do školy (28. 3.) a Školská poradenská zařízení (30. 4.), 3 pro rodiče dětí s Downovým 
syndromem věnované aktuálním změnám legislativy (pořádané v rámci rekondičních pobytů 
pro rodiny s dětmi 31. 5. v Chlumu u Třeboně, 23. 7. a 29. 7. v Krkonoších) a 2 ve spolupráci se 
spolkem D.R.A.K. na téma Přehled základních změn tzv. inkluzivní novely školského zákona 
a jejich nepochopení (9. 1.) a Nadání je také odlišností (27. 11.) v Liberci. V rámci Týdne pro 
inkluzi se konal v Brně seminář na téma Inkluze očima školského zákona (23. 10.).  

Další 4 semináře k tématu společného vzdělávání pohledem rodičů jsme v roce 2018 
uspořádali pro studenty pedagogických fakult. Dva z nich proběhly ještě pod hlavičkou 
neformální rodičovské aliance Rodiče za inkluzi (22. 2. na Univerzitě Palackého v Olomouci 
a 4. 4. na Univerzitě Karlově v Praze v rámci Noci vzdělávání). Zbylé 2 semináře byly 
realizovány již v rámci projektu Spolu ve škole za finanční podpory T-Mobile (14. 11. v Praze 
a 6. 12. v Ústí nad Labem). 

Celkem 21 seminářů pro ředitele škol, pedagogy, pracovníky pedagogicko-
psychologických poraden, pracovníky NNO i širší veřejnost jsme realizovali ve spolupráci 
s Národním institutem pro další vzdělávání v rámci projektu Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi (APIV B). Semináře na téma Nepochopení tzv. inkluzivní novely 
v praxi, Nový právní rámec vztahů mezi plánem pedagogické podpory (PLPP), individuálním 
vzdělávacím plánem (IVP), školními vzdělávacími programy (ŠVP) a rámcovými vzdělávacími 
programy (RVP) obsažený v tzv. inkluzivní novele školského zákona a Mají nadaní a mimořádně 
nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření? probíhaly v krajských 
Centrech podpory školám v oblasti společného vzdělávání po celé ČR. 

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
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advokacie a legislativa

V oblasti advokacie a legislativy se účastníme pracovních a koordinačních skupin 
ke vzdělávání, vydáváme odborná stanoviska, připomínkujeme legislativní návrhy, 
pořádáme schůzky s veřejnými činiteli ad.

Od března do prosince 2018 jsme se mj. zapojili do legislativního procesu návrhu na změny 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., kdy spolek poskytl MŠMT podněty ke změně vyhlášky, následně 
vypracoval připomínky k pracovní verzi návrhu na změnu a v prosinci poskytl v meziresortním 
připomínkovém řízení MŠMT připomínky k návrhu na změny vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Ve spolupráci s OSF Praha jsme iniciovali také pět schůzek s poslanci a současně členy 
školského výboru, konkrétně s poslanci Martinou Majerovou Zahradníkovou (ODS), 
Lukášem Bartoňem (Piráti), Petrem Gazdíkem (STAN), Martinem Baxou (ODS) a Kateřinou 
Valachovou (ČSSD). K otázkám rovných příležitostí ve vzdělávání jsme se sešli také se 
senátorkou Miluší Horskou. V rámci Týdne pro inkluzi 2018 jsme uspořádali pracovní snídani 
pro poslance na téma Jak se daří dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V roce 2018 jsme vydali také 2 odborná stanoviska k aktuálním tématům, která se objevila 
v souvislosti se společným vzděláváním: Vyjádření k návrhu na snížení rozpočtu MŠMT 
na podpůrná opatření pro děti s odlišnými vzdělávacími potřebami (5. 12. 2018) a Vyjádření 
spolku Rodiče za inkluzi k počtu pedagogických pracovníků ve třídách běžných škol (18. 12. 2018).

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
http://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/Pracovn%25C3%25AD%2520snidan%25C4%259B%2520-%2520Jak%2520se%2520da%25C5%2599%25C3%25AD%2520d%25C4%259Btem%2520se%2520speci%25C3%25A1ln%25C3%25ADmi%2520pot%25C5%2599ebami%2520-%252025.%2520%25C5%2599%25C3%25ADjna.pdf
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http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/RZI-Vyjadreni-PocetPPveTridach-final.pdf
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medializace a propagace

Průřezovou oblastí síťovací, osvětové a advokační činnosti spolku Rodiče za inkluzi je 
medializace tématu společného vzdělávání. Kromě provozování webových stránek  
www.rodicezainkluzi.cz a stejnojmenné FB stránky a uzavřené skupiny spolupracujeme 
také s  odbornými i mainstreamovými médii.   
 
PřEhLED mEDIÁLNÍch VÝStUPů V ROcE 2018: 

	 	 Leden 2018 – článek Veroniky Doležilové v Řízení školy č. 1. Ve školském zákoně 
máme dva druhy individuálního vzdělávacího plánu (ještě pod hlavičkou neformální 
rodičovské aliance Rodiče za inkluzi; placený přístup)

	 	 Březen 2018 – článek Veroniky Doležilové ve Školní poradenství v praxi č. 2 
Mimořádně nadaní v novém systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami (ještě pod hlavičkou neformální rodičovské aliance Rodiče za inkluzi; 
placený přístup)

	 	 14. května 2018 – rozhovor s členkou koordinačního výboru Kateřinou Polišenskou 
Syn patří do školy  tady u nás. Tady bude žít,  říká maminka chlapce s Downovým 
syndromem na serveru Rodiče vítáni

	 	 20. září 2018 – článek Lenky Hečkové pro časopis PLUS 21 č. 2/2018 – Za všechno 
může inkluze

	 	 30. října 2018 – příspěvek Hanky Kubíkové pro ATYP Magazín na téma Co zrcadlí 
specifické děti českému školství

	 	 1. listopadu 2018 – rozhovor s Lenkou Hečkovou pro Můžeš č. 11/2018 – Jít inkluzi 
naproti

	 	 8. listopadu 2018 – vyjádření Lenky Hečkové pro článek Šárky Mrázové SPD chce 
vzít inkluzi dvě miliardy, škrty v rozpočtu navrhne i Klaus pro Aktuálně.cz 

	 	 25. listopadu 2018 – příspěvek Lenky Hečkové pro ATYP magazín na téma Co zrcadlí 
specifické děti českému školství

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
http://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
http://www.rodicezainkluzi.cz
https://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
https://www.facebook.com/groups/rodicezainkluzi
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/2018/1-2018
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/2018/1-2018
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/2018/2-2018
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/2018/2-2018
https://www.rodicevitani.cz/skolstvi/specialni-vzdelavaci-potreby/syn-patri-do-skoly-tady-u-nas-tady-bude-zit-rika-maminka-chlapce-s-downovym-syndromem/
https://www.rodicevitani.cz/skolstvi/specialni-vzdelavaci-potreby/syn-patri-do-skoly-tady-u-nas-tady-bude-zit-rika-maminka-chlapce-s-downovym-syndromem/
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/publikujeme/PLUS21-Za-vsechno-muze-inkluze.pdf
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/publikujeme/PLUS21-Za-vsechno-muze-inkluze.pdf
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/publikujeme/ATYPmagazin-Hana-Kubikova.jpg
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/publikujeme/ATYPmagazin-Hana-Kubikova.jpg
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/publikujeme/Muzes-11-2018-Jit-inkluzi-naproti.pdf
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/publikujeme/Muzes-11-2018-Jit-inkluzi-naproti.pdf
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/spd-chce-seskrtat-rozpocet-na-inkluzi-o-dve-miliardy-klaus/r~dd223492e28a11e882ca0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/spd-chce-seskrtat-rozpocet-na-inkluzi-o-dve-miliardy-klaus/r~dd223492e28a11e882ca0cc47ab5f122/
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/publikujeme/ATYPmagazin-Lenka-Heckova.jpg
http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/publikujeme/ATYPmagazin-Lenka-Heckova.jpg
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Naši činnost jsme v roce 
2018 mj. také přiblížili veřej-
nosti prostřednictvím účas-
ti na Večeru pro občanskou 
společnost na téma Jak se do-
stat z bubliny, který proběhl 
v rámci Festivalu demokracie 
Fórum 2000. V rámci večera 
vystoupilo deset českých ne-
ziskových organizací, které 
zde prezentovaly své aktivi-
ty formou 200vteřinového  
vystoupení.

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
http://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
http://www.rodicezainkluzi.cz/aktuality/vecer-pro-obcanskou-spolecnost
http://www.rodicezainkluzi.cz/aktuality/vecer-pro-obcanskou-spolecnost
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donátoři
naši činnost v roce 2018 finančně podpořili:

Nadace Open Society Fund Praha ve výši 
600.000 Kč (1. 3. 2018 – 31. 3. 2019)

t-mobile v rámci výzvy Mluvme spolu ve výši 
59.000 Kč na projekt informačních seminářů 
pro studenty pedagogických fakult pod názvem 
Spolu ve škole (1. 11. 2018 – 31. 10. 2019)

další podpora:

V roce 2018 nás podpořil také Impact hub 
Praha ve spolupráci s německou Nadací 
EVZ. Jednalo se o čtyřměsíční podporu 
v rámci akceleračního programu EVZ LAB for 
Civil Society formou tematicky zaměřených 
workshopů, podpory ze strany mentorů 
a dalších expertů a individuálních konzultací 
na nejrůznější témata z oblastí, jako jsou 
fundraising, práce s týmem, finanční 
plánování, PR, marketing a další. Více viz 
Aktuality.

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
http://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
http://www.rodicezainkluzi.cz/aktuality/rodice-za-inkluzi-v-akceleracnim-programu-evz-lab-for-civil-society
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PŘÍLOHA  V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK  2018 
dle §30 Vyhlášky č. 504/2002 

 
a) Účetní jednotka:  Rodiče za inkluzi, z.s.. 
              Severozápadní III 341/8, Záběhlice, 141 00 Praha 4 
   Záběhlice, 141 00 Praha 4 
   IČO: 06985815 
 
 
Hlavní činnost: Podpora inkluzivního vzdělávání dětí v České republice. Podpora rodin, 
především s dětmi s odlišnými vzdělávacími potřebami, a dalších aktérů inkluze, kteří věří ve 
smysluplnost společného vzdělávání.   
 
 
Datum vzniku společnosti: 11. dubna 2018 
 
Právní forma: spolek 
 
Hospodářská činnost: v roce 2018 nebyla 
Statutární orgán: předseda 
Organizační složky:  nebyly zřízeny 
Organizace je mikro účetní jednotkou. 
 
b) Zakládající členové spolku: Mgr. Lenka Hečková 
                                                  Veronika Doležilová 
                                                  Kateřina Polišenská  
    Revizor:                                Věra Štípská      
 
Vklady do vlastního jmění  - nejsou 
 
c) Účetní období - kalendářní rok 
Účetní metody, zpracování účetnictví, oceňování – řídí se zákonem č. 563/1991 o účetnictví a 
dále vyhláškou č. 504/2002 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 
Úschova účetních záznamů - Severozápadní III 341/8, Záběhlice, 141 00 Praha 4 
 
d) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle §19 odst. 5 zákona se 
nestaly žádné významné události. 
 
e) Způsoby oceňování – pohledávky a závazky v cizích měnách – denním kurzem 
K rozvahovému dni použit kurz vyhlášený Českou národní bankou k 31. 12. 2018. 
 
f) Podíl v jiné účetní jednotce v roce 2018 nebyl žádný. 
 

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
http://www.facebook.com/rodicezainkluzi/
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g) Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u 
místně příslušných finančních orgánů – nejsou 
 
h) Akcie nebo podíly – nejsou 
 
i) Majetkové cenné papíry, dluhopisy – nejsou 
 
j) Částky dlužené, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k 
rozvahovému dni přesahuje pět let, dluhy účetní jednotky, kryté plnohodnotnou zárukou, danou 
touto účetní jednotkou – nejsou 
 
k) Finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) – nejsou 
 
l) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů 
– v roce 2018 spolek nevytvořil žádný hospodářský výsledek z hospodářské činnosti. 
 
m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců – dohody o provedení práce - 4 
  
mzdové náklady -   Kč 197 366,-                                        dohoda o pracovní činnosti - 1  
ostatní sociální náklady – Kč 36 807,- 
 
n) Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, 
kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z 
titulu jejich funkce - 0 
Výše vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto 
orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů – 0 
 
o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, 
stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy – 
nejsou 
 
p) Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n) – nejsou 
 
q) Výpočet zisku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního 
období. 
 
r) Zjištění základu daně z příjmů 
výsledek hospodaření k 31.12.2018                    0  
náklady související s hlavní činností                    486 801,55 
příjmy, jež nejsou předmětem daně                                    486 801,55           
příjmy osvobozené – členské příspěvky                  0,-          
           ---------------- 
základ daně                        0,- 
částka podle §20 odst. 7 zákona – snížení základu daně                   0,- 
základ daně                       0,- 

http://www.rodicezainkluzi.cz
mailto:rodicezainkluzi@seznam.cz
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