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Posláním Společnosti
pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.
je představovat a propagovat
koncept a metody
kreativního vzdělávání
ve formálním a neformálním
vzdělávání v České republice.
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Poslání Společnosti

Vize Společnosti:
Škola je prostor pro kreativitu, pro tvořivé a zábavné učení, prostor pro vyjádření
všech zúčastněných. Tuto myšlenku podporujeme, šíříme a rozvíjíme.

Mise Společnosti:
Vytvářet prostředí pro otevřené a efektivní vzdělávání.
Přispívat k rozvoji individuálního potenciálu a kreativity dětí a mladých lidí.
Podpořit takové prostředí, které oceňuje schopnosti pedagogů a plně je využívá.
Spolupodílet se na navazování spolupráce mezi umělci a kreativními profesionály
s dětmi, mladými lidmi, pedagogy a vedením škol.

Cíle Společnosti:
 kolám, pedagogům, dětem a mladým lidem v České republice chceme
Š
představit nové metody výuky, ve kterých jsou do procesu formálního i
neformálního vzdělávání zapojeni umělci a profesionálové z různých oblastí
(věda, podnikání, umění, kultura aj.).
Podporujeme spolupráci a dlouhodobá partnerství mezi pedagogy a vedením
škol na jedné straně, a umělci a lidmi působícími v kreativních profesích na straně
druhé. To vše za účelem rozvoje interdisciplinarity ve vzdělávání, kreativního
potenciálu a inovativního myšlení.
Využíváme přístupy inovativních programů vzdělávání ověřené v zahraničí
a vyvíjíme kreativní metody vzdělávání. Tyto metody představujeme českým
školám a organizacím neformálního vzdělávání.
Aktivně spolupracujeme se zahraničními organizacemi i s partnery v České republice činnými v oblasti propagace kreativity ve vzdělávání a zapojování umělců a kreativních profesionálů v sociálních kontextech (vzdělávání, komunitní rozvoj atd.).

Cílové skupiny aktivit Společnosti:
děti a mladí lidé
pedagogové, vedení škol
umělci, kreativní profesionálové z různých oblastí pracovního prostředí
rodiče
organizace a instituce zabývající se vzděláváním (pedagogické a jiné fakulty,
zřizovatelé škol, výzkumné instituce aj.)
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Historie Společnosti

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. vznikla dne 5. ledna 2010, kdy byla
na základě usnesení Městského soudu v Praze č. j. F 152853/2009, F 158778/2009
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného jmenovaným
soudem v oddílu O, číslo vložky 711.
Již od svého vzniku Společnost spolupracovala se zahraničními partnery na vývoji
i přenosu metod kreativních forem výuky do České republiky.
Během svého fungování navázala Společnost spolupráci s mnoha organizacemi,
se kterými spolupracuje na prosazování kreativního vzdělávání, podpoře rozvoje
kreativity dětí a mladých lidí. Partneři a spolupracující organizace jsou vyjmenované
v části Partneři a spolupracovníci. Od roku 2011 začala Společnost realizovat
kreativní dílny pro děti a mladé lidi, pilotovat metody kreativního vzdělávání
a aktivně propagovat myšlenky kreativního vzdělávání. V roce 2012 Společnost
úspěšně realizovala svůj první pilotní projekt, který využívá umění jako efektivní
součást vzdělávání, a také se rozběhly mezinárodní projekty. V roce 2013
Společnost zahájila pilotní ověřování programu Kreativní partnerství na českých
školách a úspěšně pokračovala v realizaci projektů neformálního vzdělávání
a projektů na podporu profesionálního rozvoje umělců pro práci ve vzdělávání.
V roce 2015 zahájila Společnost druhý pilotní projekt na ověření dopadů programu
Kreativní partnerství.
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Lidé ve Společnosti

Kancelář
Marianna Sršňová
ředitelka

předsedkyně správní rady

PETRA KRATOŠKOVÁ
finanční manažerka

Josef Fiřt
Tomáš Němec

Kristýna Kratochvílová
projektová manažerka

Nikola Kratochvílová
konzultantka, komunikace s veřejností

Dana Šlapáková
administrativní pracovnice
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Správní rada
Tamara Kafková

Dozorčí rada
Milena Černá
Peter Porubský
Edita Kudláčová
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Činnost Společnosti
Společnost byla založena s cílem představit pedagogům, vedení škol, rodičům
a žákům metody kreativního vzdělávání a tím nabídnout vzdělávacím institucím
atraktivní a efektivní metody práce, které podporují jednak osvojení výukové látky,
ale také rozvoj klíčových kompetencí žáků: jejich komunikační dovednosti, sociální
kompetence, schopnost flexibilně reagovat na zadané úkoly, spolupracovat s
ostatními dětmi v kolektivu na řešení školních úloh a osvojit si konstruktivní a
pozitivní přístup ke vzdělávání. V roce 2015 Společnost realizovala několik projektů
naplňujících tyto cíle.

Žáci 2.A ZŠ nám.
Karla IV v Nejdku
pracující na projektu
Království dědy
Mecháčka
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Projekty
Kreativní partnerství
pro rovné příležitosti
Zaměření projektu
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s Městskou části Praha 12
realizovala od 1. července 2013 do 28. února 2015 projekt Kreativní partnerství
pro rovné příležitosti, CZ.2.17/3.1.00/36189. Tento pilotní projekt se zaměřil na
adaptaci programu Creative Partnerships do českého prostředí a podpoření
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména jejich individuální profilace,
úspěšnosti a motivace ke vzdělávání, profesních a vzdělávacích ambicí.
Projekt byl realizován na třech základních školách zřizovaných
MČ Praha 12:
Základní a mateřská škola ANGEL na Praze 12
Základní a mateřská škola Na Beránku na Praze 12
Základní škola profesora Švejcara
Na těchto školách s pedagogy spolupracovali umělci a vytvářeli kreativní pojetí
výukových hodin tak, aby podpořili a rozvíjeli žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, přičemž se ale do projektu zapojili všichni žáci ve třídě. Program
probíhal během běžného školního dne, jako součást vyučování.
Celkem se do projektu zapojilo 7 tříd. Všechny třídní projekty se soustředily na
hledání vhodných způsobů individuální podpory žáků s SVP, zlepšení jejich vztahu
ke vzdělávání, jejich motivace k učení a rozvoj klíčových kompetencí. Probíhaly v
inkluzivních kolektivech tříd, a tudíž měly přínos i pro ostatní žáky ve třídě. Projekty
též příznivě ovlivnily klima tříd a podpořily budování dobrých vztahů mezi žáky a
začlenění žáků s SVP do třídních kolektivů. Jednotlivé projekty měly své specifické
cíle, probíhaly v rámci různých předmětů a využívaly umělce z různých oblastí.
Nabízíme přehled jednotlivých třídních projektů:

4. a 5. třída Základní školy ANGEL
- Projekt Jak zním – 1. pololetí
- Projekt Jak zním – 2. pololetí

7. a 8. třída Základní školy ANGEL
- Projekt Gotika ve mně – 1. pololetí
- Projekt Rok na vsi – 2. pololetí
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2. a 3. třída Základní školy Na Beránku
- Projekt OKAmžik - 1. pololetí
- Projekt Cesta za pokladem Honga Honga – 2. pololetí

7. a 8. třída třída Základní školy Na Beránku
- Projekt Partnerství na jevišti – 1. pololetí
- Projekt Divadelní tržiště – 2. pololetí

4. a 5. třída Základní školy prof. Švejcara
- Projekt Strom času – od kořenů ke koruně středověku – 1. pololetí
- Projekt Dobyvatelé Evropy – 2. pololetí

6. a 7. třída Základní školy prof. Švejcara
- Projekt Expedice GAYA 2014
- Projekt Zombie bus tour

8. a 9. třída Základní školy prof. Švejcara
- Projekt Chemie–biologie–komedie
- Projekt Chemie ve službách
Projekt na školách probíhal od prosince 2013 až do ledna 2015. Příprava třídních
projektů byla zahájena v prosinci 2013, práce ve třídách byla zahájena v únoru
a březnu 2014. Druhé kolo přípravy třídních projektů bylo zahájeno v září, realizace
v listopadu 2014. Projekt byl uzavřen a vyhodnocen v únoru 2015.

Financování projektu
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hl. města Praha.
Náklady Společností na realizaci projektu v roce 2015

367 tis. Kč

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

5

Kreativní partnerství –
podpora vzdělávání romských žáků
Zaměření projektu
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s norskou organizací The
Great Pretenders zahájila 1. dubna 2015 projekt Kreativní partnerství – podpora
vzdělávání romských žáků, č. 3750016. Tento druhý pilotní projekt programu
Kreativní partnerství se zaměřil na ověření funkčnosti programu Kreativní partnerství
k podpoře romských žáků zapojených do inkluzivních kolektivů tříd a rovněž
ověření funkčnosti programu v menších obcích, konkrétně v Sokolově a v Nejdku.
Projekt byl realizován na dvou základních školách:
Základní škola nám. Karla IV., Nejdek
Základní škola Běžecká, Sokolov
Na těchto školách s pedagogy spolupracovali umělci a vytvářeli kreativní pojetí
výukových hodin tak, aby podpořili a rozvíjeli žáky s důrazem na individuální
podporu a efektivní učení romských žáků. Program probíhal během běžného
školního dne, jako součást vyučování.
Celkem se do projektu zapojilo 5 tříd. Všechny třídní projekty se soustředily na
hledání vhodných způsobů individuální podpory romských žáků s důrazem na
zvyšování motivace žáků k učení a jejich zájmu o vzdělávání, rozvoj klíčových
kompetencí a zlepšování jejich studijních výsledků. Projekt měl za cíl rovněž
oslovovat rodiče a podporovat budování dobrých vztahů mezi školami a rodiči,
stejně tak jako budovat vazby s klíčovými partnery v Karlovarském kraji. Jednotlivé
projekty měly své specifické cíle, probíhaly v rámci různých předmětů a využívaly
umělce z různých oblastí.
Níže uvádíme přehled jednotlivých třídních projektů:
ZŠ nám. Karla IV., Nejdek
2.A – třídní projekt s názvem Království dědy Mecháčka
8. B – třídní projekt s názvem Chemické hrátky
ZŠ Běžecká, Sokolov
4.B – třídní projekt s názvem Avatárci poznávají Karlovarský kraj
7.B – třídní projekt s názvem Já jsem kultura
8.B – třídní projekt s názvem Umění a geometrie
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Financování projektu
Projekt byl spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů, Nadací Karla Janečka a Roma Education Fund.
Náklady Společností na realizaci projektu v roce 2015

686 tis. Kč

Fond NNO

538 tis. Kč

Nadace Karla Janečka

90 tis. Kč

Roma Education Fund

58 tis. Kč

Projekt Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
(www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz), Nadací Karla Janečka (www.nadacekj.cz)
a Roma Education Fund (www.romaeducationfund.hu).

Žáci 2.A ze ZŠ nám. Karla IV
v Nejdku pracující na projektu
Království dědy Mecháčka
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Projekt Training requirements and key skills for artists
to work in participatory settings (TRaKSforA)
Zaměření projektu
Projekt Training requirements and Key Competence for Artists and Creative
Practitioners to work in participatory settings nastavoval spolupráci partnerů napříč
Evropou s cílem vytvořit Autoevaluační kompetenční rámec (AEKR) pro umělce a
další kreativní profesionály, kteří pracují jako odborníci v různých organizacích a
společenských oblastech (zejména ve vzdělávání). Projekt zapojil partnery z/ze:
Spojeného království – Creativity, Culture and Education
České republiky – Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Maďarska – T-Tudok
Nizozemska - Cultuur-Ondernemen
Norska – Opplan fylkeskommune
Chorvatska – Interacta
Belgie – Vitamine C.
Umělci se stále více uplatňují jako školitelé, inovátoři a iniciátoři komunitního
rozvoje. V mnoha zemích EU však pro ně neexistuje adekvátní nabídka odborného
vzdělávání a příležitostí pro profesní rozvoj. Proto se tento projekt zaměřil
na vytvoření nástroje, sebeevaluačního kompetenčního rámce, který přesně
definuje odborné dovednosti, které umělci potřebují, aby mohli úspěšně pracovat
v sociálních kontextech a rozvíjet klíčové kompetence osob, s nimiž pracují.
Během roku 2015 proběhly tři z celkem šesti mezinárodních setkání partnerů.
Byl finalizován a vydán Sebe-evaluační kompetenční rámec, doporučení pro
stakeholdry k podpoře umělců a případové studie ze zapojených zemí. Projekt byl
ukončen v červenci 2015.

Financování projektu
Projekt byl financován Evropskou komisí, Programem Celoživotního učení.
Náklady na realizaci projektu v roce 2015
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127 tis. Kč

International Creative Education Network ICEnet
Zapojení Společnosti do mezinárodní sítě kreativního
vzdělávání ICEnet
V roce 2015 pokračovalo aktivní zapojení Společnosti do práce mezinárodní sítě
kreativního vzdělávání International Creative Education network „ICEnet“ (http://
icenet.ning.com/). Cílem sítě je propojovat umělce působící v různých vzdělávacích
kontextech napříč Evropou a v dlouhodobém horizontu taktéž mimo Evropu.
Síť podporuje sdílení zkušeností, vzdělávacích aktivit pro umělce a pracovníky ve
vzdělávání, vzájemnou inspiraci a učení se mezi jednotlivými účastníky. ICEnet
sdružuje jak zakládající organizace, tak zejména jednotlivce působící ve vzdělávání s
cílem rozvíjet kreativitu dětí a mladých lidí.
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání patří mezi zakládající organizace sítě. Další
zakládající organizace sítě jsou tito mezinárodní partneři:
Creativity, Culture and Education (Spojené království)
Cultuur-Ondernemen (Nizozemsko)
Den Kulturelle Skolesekken (Norsko)
Drömmarnas Hus (Norsko)
Interacta (Chorvatsko)
T-Tudok (Maďarsko)
Ugdymo plėtotės centras (Litva)
Vitamine C (Belgie)
Oppland (Norsko)
Zètema Progetto Cultura (Itálie)

Na přípravách a rozvoji sítě ICEnet se podílejí
také další organizace:
City of Helsinki (Finsko)
Norwegian Federation for Arts in Education (Norsko)
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (Německo)
Mezi hlavní aktivity sítě v roce 2015 patřila realizace a spolupráce na realizaci
projektu TRaKSforA.
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Dárci, partneři
a spolupracovníci

5

V roce 2015 získala Společnost pro kreativitu ve vzdělávání tyto finanční
příspěvky:
Operační fond Praha – Adaptabilita
(Hl. město Praha a Evropský sociální fond)

367 tis. Kč

Program celoživotního učení Leonardo Partnerství

127 tis. Kč

Fond NNO

538 tis. Kč

Nadace Karla Janečka

90 tis. Kč

Roma Education Fund

58 tis. Kč

Dále Společnost podpořili finančními dary v celkové hodnotě 8 075 Kč:
Hana Chramostová / Petra Kratošková
V roce 2015 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. spolupracovala
s organizacemi:
Creativity, Culture and Education / Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
/ Cultuur-Ondernemen / Den Kulturelle Skolesekken / Drömmarnas Hus / Interacta
/ T-Tudok / Ugdymo plėtotės centras / Vitamine C / Institut umění / Národní
ústav pro vzdělávání / Městská část Praha 12 / Centrum současného umění DOX
/ Nadace Open Society Fund Praha / MŠ a ZŠ Na Beránku / MŠ a ZŠ ANGEL
/ ZŠ prof Švejcara / ZŠ Běžecká Sokolov / ZŠ nám. Karla IV. Nejdek

Děkujeme členkám a členům správní a dozorčí rady za jejich intenzivní podporu
a spolupráci na aktivitách Společnosti.
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2.A ZŠ nám. Karla IV
v Nejdku pracující na
projektu Království dědy
Mecháčka

6

Kontakty

Sídlo společnosti
Haštalské náměstí 1046/2
110 00 Praha 1
Kontakty
e-mail: office@crea-edu.cz
Tel.: +420 776 24 84 25
web: www.crea-edu.cz

Právní forma
obecně prospěšná společnost zapsaná
v rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného Městským soudem
v Praze oddíl O číslo vložky 711
IČ: 290 20 310
DIČ: CZ29020310
Bankovní spojení
Peněžní ústav: ČSOB a.s., nám. Republiky
7, 111 21 Praha 1
Číslo účtu: 234183065/0300
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Finanční zpráva

7

Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání k 31. prosinci 2015 (v celých tisících Kč).*

Položka

Text

Hodnoty za činnosti
hlavní

hospodářská

A.

Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

23

23

A.I.1.

Spotřeba materiálu

23

23

A.II.

Služby celkem

680

680

144

144

14

14

A.II.6.

Cestovné

A.II.7.

Náklady na reprezentaci

A.II.8.

Ostatní služby

522

522

A.III.

Osobní náklady celkem

513

513

A.III.9.

Mzdové náklady

505

505

A.III.10.

Zákonné sociální pojištění

8

8

A.V.

Ostatní náklady celkem

11

11

A.V.21.

Kursové ztráty

5

5

A.V.24.

Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

Položka

Text

6

6

1227

1227

Hodnoty za činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

B.

Výnosy

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

1179

1179

B.IV.18.

Jiné ostatní výnosy

1179

1179

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

8

8

B.VI.27

Přijaté příspěvky (dary)

8

8

1187

1187

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření
v před zdaněním

-40

-40

D.

Výsledek hospodaření
po zdanění

-40

-40

* Zkrácená účetní závěrka, neobsahuje položky, které mají hodnotu nula.
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celkem

Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání k 31. prosinci 2015 (v celých tisících Kč).*
AKTIVA
Položka

Text

B.

Krátkodobý majetek celkem

B.II.

Pohledávky celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období
217

35

-360

-76

B.II.4

Poskytnuté provozní zálohy

42

B.II.6

Pohledávky za zaměstnanci

5

B.II.12

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
státním rozpočtem

B.II.17

Jiné pohledávky

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B.III.1

Pokladna

B.III.3

Účty v bankách

-370

-353

10

230

577

106

12

8

565

98

B.IV

Jiné aktiva

5

B.IV.1

Náklady příštích období

5

Aktiva celkem

217

35

PASIVA
Položka

Text

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

-38

-78

A.I.

Jmění celkem

-32

-38

A.I.1

Vlastní jmění

-32

-38

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

-6

-40

A.II.1

Účet výsledku hospodaření

A.II.2

Výsledek hospodaření v schvalovacím
řízení

-40

B.

Cizí zdroje celkem

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

13

B.II.6.

Dohadné účty pasivní

13

-6
255

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

B.III.1.

Dodavatelé

7

B.III.4.

Ostatní závazky

8

B.III.5

Zaměstnanci

B.III.7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a vřejného zdravotního pojištění

B.III.9.

Ostatní přímé daně

B.III.17

Jiné závazky

B.III.23

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV.

Jiná pasiva celkem

B.IV.2

Výnosy příštích období
Pasiva celkem

199

113

63

100

40

5
14

7

117

-11
49

56
56
217

* Zkrácená účetní závěrka, neobsahuje položky, které mají hodnotu nula.
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Příloha k účetní závěrce
Obecné údaje
Název sdružení: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.
Sídlo: Haštalské náměstí 1046/2, 110 00 Praha 1
IČ: 29020310
Právní forma: obecně prospěšná společnost zapsaná Usnesením Městského soudu
v Praze č.j. F 152853/2009 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného
u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 711
Činnost sdružení: cílem činnosti společnosti je vzdělávací činnost, osvětová
činnost, organizace seminářů a vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků
a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, organizování kulturních
a sportovních akcí, poskytování podpory umělcům, nakladatelská a vydavatelská
činnost, výzkumná činnost, poradenská činnost, poskytování podpory osobám
sociálně znevýhodněným a dětem, mládeži a mladým lidem se speciálními
vzdělávacími potřebami, poskytování podpory ženám, ženám samostatně výdělečně
činným, ženám hledajícím zaměstnání , prosazování rovných příležitostí a principu
respektu k odlišnosti ve vzdělávání i profesích a podpora systémových změn v oblasti
formálního vzdělávání
Statutární orgán: ředitelka společnosti Mgr. Marianna Sršňová, nar. 21. 6. 1982
Správní rada: je tvořená třemi členy. Předsedkyní byla jmenována Tamara Kafková, M.A.,
nar. 10. 6. 1982, členy Mgr. Josef Fiřt LL.M., nar. 14. 3. 1976 a Tomáš Němec,
nar. 3. 7. 1975.
Organizační jednotky: Praha
Forma financování: dary, příspěvky a dotace právnických i fyzických osob
Rozvahový den: 31. 12. 2015
Okamžik sestavení účetní závěrky: k 31. 12. 2015
Povinnost ověření účetní závěrky auditorem: dle zákona č.248/1995 Sb.o obecně
prospěšných společnostech, nedošlo k naplnění zákonné povinnosti k provedení
auditu společnosti z důvodu příjmu dotací ze státního rozpočtu za účetní období
2015 přesahujících 1 milion Kč.
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Ekonomická část
Způsob zpracování účetních záznamů: Celé období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
bylo zpracováno Ing. Ivanou Jandovou na účetním programu WinDUO. Účetní
doklady jsou uloženy na pobočce v Praze.
Způsoby oceňování: dle zákona o účetnictví
Podíl v jiných účetních jednotkách: není
Přehled závazků po splatnosti pojistného na sociální zabezpečení, veřejného
zdravotního pojištění a daní:
Sociální pojištění: nejsou
Zdravotní pojištění: nejsou
Finanční úřad: nejsou
Počet a jmenovitá hodnota akcií a podílů: nejsou
Cenné papíry: nejsou
Dluhy účetní jednotky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let nebo
krytých zárukou: nejsou
Finanční a jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou
Výsledek hospodaření za rok 2015: ztráta ve výši 40.241,73 Kč z hlavní činnosti,
zisk/ztráta 0,00 Kč z doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření z hlavní
i doplňkové činnosti je -40.241,73 Kč.
Průměrný počet zaměstnanců: 1, ředitelkou společnosti byla jmenována
Mgr.Marianna Sršňová.
Osobní náklady:
mzdové náklady (vč. dohod o provedení práce) 504 750 Kč
Zákonné sociální pojištění 8 031 Kč
Zákonné sociální náklady 451 Kč
Odměny a funkční požitky statutárních orgánů:
ředitelce společnosti byly vyplaceny dohody o provedení práce ve výši 65 653 Kč
a odměna na základě příkazní smlouvy ve výši 13 500 Kč.
Obchodní smlouvy s členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní
jednotky: nejsou
Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů:
nejsou
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Rozsah, ve kterém byl výpočet ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního
majetku: žádný
Základ daně a daňová povinnost:
základ daně za rok 2015 vyplývající z doplňkové činnosti je 0,00 Kč.
Doplňková činnost nebyla v roce 2015 provozována. V souladu se zákonem daňová
povinnost nevznikla.
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty:
Bankovní úvěry: nejsou
Přijaté dotace, dary a příspěvky čerpané v roce 2014:
Finanční dary

8 075,00 Kč Kč

Projekt KreaPart KV: Fond NNO, Nadace Karla Janečka, REF

685 651,93 Kč

Dotace Krea Part (hl.město Praha Evropské fondy)

366 312,26 Kč

Projekt TRAKSforA

126 370,48 Kč

Nefinanční dary: 0 Kč
Poskytnuté dary a příspěvky: nebyly
Veřejné sbírky: nebyly
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období:
ztráta z hlavní činnosti převedena do vlastního jmění společnosti.
Ostatní údaje vyplývají přímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
V Praze dne 26.3.2016

Zpracovala: Ing. Ivana Jandová

3D návrhy místností
vytvořené žáky 7.B ZŠ
Běžecká v Sokolové
v rámci třídního projektu
Já jsem kultura
……………………………………………..
Mgr. Marianna Sršňová

Foto na přední obálce a na vnitřní straně
– Třídní projekt „Království dědy Mecháčka“
2.A ZŠ nám. Karla IV v Nejdku
zapojené do projektu Kreativní partnerství
– podpora vzdělávání romských žáků
Foto na zadní obálce
– třídní projekt „Avatárci poznávají Karlovarský kraj“
4.B ZŠ Běžecká v Sokolově zapojené do projektu
Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků
Všechny fotografie pořízené učiteli, umělci nebo žáky
během realizace projektu Kreativní partnerství
– podpora vzdělávání romských žáků
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