
 

 

 

 

 

Rodinné centrum Beruška Strakonice 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 

Maškarní bál v Berušce – leden 2020. Foto: Archiv RC Beruška  
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Historie, cíle, smysl, přístup 
Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. (dříve mateřské centrum) založily v srpnu roku 2005 

nadšené maminky. Původně malý spolek sloužící k setkávání maminek s dětmi postupně zvyšoval 
návštěvnost a přestěhoval se do větších prostor. Nyní je centrum místem pro celou rodinu - děti, 
maminky, tatínky, dědečky, babičky, ale taky pro těhotné ženy a budoucí tatínky. 

 
RC Beruška nabízí způsob, jak s dětmi 0-12 let trávit svůj čas smysluplně a zábavně v příjemné 

atmosféře našeho centra, ale i vzdělávat se v oblasti výchovy, vývoje dítěte, rodinných financí a 
mnoho dalších. 

  
Pořádáme různé semináře, workshopy, besedy a poradny. Pro širokou veřejnost města 

Strakonice pořádáme velké kulturní akce (Pálení čarodějnic, Vynášení Moreny, Lampionový 
průvod, Mikulášská nadílka, představení Živý Betlém a další). Spolupracujeme s vedením města i 
s dalším organizacemi ve městě Strakonice i mimo něj. V roce 2020 kvůli situaci s Covid-19 byly 
bohužel všechny velké akce zrušeny. 

 
O jarních, podzimních a letních prázdninách pořádáme oblíbené příměstské tábory, kam se 

děti díky našemu přátelskému a respektujícímu přístupu každoročně rády vrací.  
 
Již 15 let vedeme živé a otevřené centrum pro všechny generace, které slouží dětem i 

dospělým jako možnost vzdělávání, zábavy, setkávání a odpočinku. 
 
Velké DÍKY patří dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří svou práci dělají s otevřeným srdcem, a 

i díky nim je program pro veřejnost dostupnější. Spolek funguje na principu svépomocných skupin. 
 
Naším cílem je udržet spolek jako bezpečné a smysluplné místo pro celé rodiny a tvořit 

projekty, které pomáhají rodičům např. vzdělávat se nebo sladit péči o dítě s jejich zaměstnáním 
(odpoledne provozujeme dětský klub pro školní děti, které zdarma doprovázíme ze školy na 
kroužky a k nám do klubu). Jsme otevření novým podnětům, nasloucháme potřebám místních 
rodin a pružně na ně reagujeme. 

 
 
 
    

Jeden z oblíbených dopoledních programů v Berušce s názvem  
„Interaktivní maňáskové divadélko pro nejmenší“. 
 Foto: Archiv RC Beruška 
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 Organizační struktura, kontakty: 
Název: Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 

Sídlo: Lidická 194, 386 01  Strakonice 

Založení: srpen 2005 

Právní forma: zapsaný spolek 

Kontaktní údaje 

 adresa 
 telefon 

 e-mail 
 webová stránka 

 facebook 

Rodinné centrum Beruška Strakonice 
Lidická 194, 386 01 Strakonice 
+420 773 165 696  
info@rcberuska.cz 
www.rcberuska.cz 
RCBeruskaStrakonice 

Odkaz na stanovy (URL) https://rcberuska.cz/o-nas/stanovy/ 

IČ 27006107  

Číslo účtu 2500571570/2010 

Číslo a datum registrace 12.8.2005, VS/1-1/61 583/05-R 

Statutární zástupce 

Rada spolku: 

 předsedkyně Ing. Petra Staňková 

 1. místopředsedkyně Bc. Jitka Zelinková 
 2. místopředsedkyně Andrea Lišková 

  

 

 

   

 

 

 

 

Členská schůze spolku – sestavujeme program na další měsíc. Foto: Archiv RC Beruška 
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Kde nás najdete? Jak to u nás vypadá? 

Rodinné centrum se nachází v budově bývalé ZŠ Lidická Strakonice v 1. patře.  

 

K dispozici máme hernu, jídelnu a školící místnost. 
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Činnost organizace 
 Každé dopoledne poskytujeme program rodičům s dětmi na rodičovské dovolené. Odpoledne 

organizujeme kroužky pro děti a fungujeme jako klub pro žáky 1.st. ZŠ díky projektu „Zaměstnaní rodiče, 
spokojené děti“. Podvečery a večery nabízíme vzdělávací besedy a semináře pro širokou veřejnost. 

 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 
(členi mají vstup na dopolední programy zdarma, nečleni za 60 Kč; členství 500 Kč na 6 měsíců) 

 

PO  9:00 Poznáváme svět – Hravá škola pro batolata – kurz pro rodiče s dětmi od 15 měs. do 2 let  

  9:00 – 9:30 Hajánci – cvičení zaměřené na celkový rozvoj motoriky a vnímání dítěte do 1 roku 

 15:00 – 18:00 Volná herna - pro všechny věkové kategorie 

 15:30 – 16:15 Anglické zpívánky s pohybem pro pokročilé – pro děti 4-7 let 

 16:30 – 17:15 Anglické zpívánky s pohybem pro mírně pokročilé – pro děti 3-6 let  

 

ÚT     8:30 – 12:00 Miniškolička – pro děti od 2 do 5 let 

 10:30 Divadélko pro nejmenší – 2. úterý v měsíci, originální maňáskové divadlo   

 9:30 – 10:00 – Anglické zpívánky hrou pro nejmenší – pro děti od 2 let 

 15:00 – 16:00 WOW!english–  Angličtina hrou - pro předškoláky a 1.- 2. třídu ZŠ 

 16:30-18:00 Zdravé vaření pro děti od 5 let –sudé úterky 

  

ST     10:00 Rošťando – pohybové aktivity pro rodiče s dětmi od 1 roku 

 17:00 Šachy pro děti – pro děti od 6ti let, liché středy 

   

ČT      8:30 – 12:00 Miniškolička – pro děti od 2 do 5 let 

 8:30 – 12:00 Volná herna – pro všechny věkové kategorie 

 10:00 Šátkování – 1. čtvrtek v měsíci - kurz nošení dětí v šátku 

 

PÁ  10:00 Hudební hrátky – hudební a pohybové hrátky pro chodící děti 1 - 4 roky s rodiči 

 16:15 Literárně-dramatický kroužek FORBÍNA – divadelní kroužek se zaměřením na činoherní herectví 

 16:00 Kurz šití – max. 4 účastníci, možnost hlídání dětí  
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Kroužek zdravé vaření pro děti od 5 ti let. Foto: Archiv RC Beruška 
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NEPRAVIDELNÝ PROGRAM 

Kromě pravidelných dopoledních programů a kroužků organizujeme každý měsíc velký počet různorodých 
nepravidelných akcí. Pro představu zmiňujeme některé z nich. Fotografie a zážitky z těchto akcí najdete 
nejen na webu www.rcberuska.cz, ale i na FB a v kronice akcí 2020. V roce 2020 byla Beruška z důvodu 
situace Covid-19 dle vládních nařízení 5 měsíců uzavřena. 

 
LEDEN 
VALENTÝNSKÁ RODINNÁ DÍLNA 
ČCHI-KUNG PRO ZAČÁTEČNÍKY 
DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ 
ŠACHY PRO DĚTI 
KURZ ŠITÍ  
ZDRAVÉ VAŘENÍ 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK FORBÍNA 
MAŠKARNÍ KARNEVAL 
ANGLICKÉ ZPÍVÁNKY 

 
ÚNOR 
MASOPUSTNÍ TVOŘENÍ – RODINNÁ DÍLNA 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
HRAVÁ ŠKOLA PRO BATOLATA 
ŠACHY 
ZDRAVÉ VAŘENÍ 
BEZPLATNÉ SEBEROZVOJOVÉ KURZY PRO MAMINKY 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK FORBÍNA 
ANGLICKÉ ZPÍVÁNKY 
 
BŘEZEN 
ZDRAVÉ VAŘENÍ 
MDŽ – KREATIVNÍ RODINNÁ DÍLNA 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK FORBÍNA 
ANGLICKÉ ZPÍVÁNKY 
SWAP BAZAR 
 

 
Od 16.3.-24.5.2020 RC Beruška dle vládních 
nařízení uzavřena (Covid-19) 

 
 
ČERVEN 
DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ 
DEN OTCŮ – SPORTOVNÍ DEN  

 
ČERVENEC, SRPEN 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
ZÁVODY LODÍ PODSKALÍ – ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽÍ 

 
ZÁŘÍ 
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
INFOSCHŮZKA K PROJEKTU „Zaměstnaní rodiče, spokojené děti“  

OSLAVA VÝROČÍ 15 LET RC BERUŠKA  
 

 
ŘÍJEN 
SWAP  BAZAR 
KURZ ŠITÍ 
PODZIMNÍ FOCENÍ V PARKU 
ANGLICKÉ ZPÍVÁNKY 
 
Od 12.10.-2.12.2020 RC Beruška dle vládních 
nařízení uzavřena (Covid-19) 
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Příměstské tábory 2020 
 jarní prázdniny: 3.2.- 9.2.2020 (13 dětí) – Technický tábor (stavění lega), výlet Planetárium 

 letní prázdniny: 7 termínů pětidenních turnusů (max. 28 dětí na každém turnusu) 

Pestrý program pro děti připravují 2 lektorky. Děti mají k dispozici zahradu s bazénem ve dvoře naší budovy. 
Ve středu děti jezdí na výlet. Tábory jsou u nás velmi oblíbené a letní termíny bývají obsazené již v únoru.  

 
Každou středu jezdíme na výlet. Děti dostávají trička s Beruškou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Děti mají k dispozici bazén na zahradě našeho centra.
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Programová skladba 2020 
 

 

 

Návštěvnost centra 

Srovnání celkové návštěvnosti RC Beruška v letech 2013 – 2020 

(nižší návštěvnost v roce 2020 způsobil Covid-19, kvůli němuž jsme měli dle vládních nařízení 5 měsíců z roku zavřeno) 

 
Rok Rodiny M - Muži Ž - Ženy D - Děti Celkem návštěv 
2020  160 270 1 340 5 640 6 200 
2019 249 415 2 010 8 468 11 255 
2018 250 412 2 002 8 603 11 300 
2017 244 401 1 996 7 468 10 886 
2016 245 316 2 830 5 704 8 850 
2015 323 463 4 353 3 594 8 410 
2014 246 328 4 560 3 520 8 408 
2013 72 183 2 531 2 402 5 116 
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8.9.2020 - Oslava 15.výročí od založení rodinného centra Beruška. 

Foto: Archiv RC Beruška 
 

21.6.2020 – Den otců – soutěže  pro tatínky (např. slalom s dětmi v kolci) 
Organizuje RC Beruška ve spolupráci se spolkem Osada Jezárky.  
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Partnerství a spolupráce s jinými organizacemi 
 
RC Beruška je dlouholetým členem Sítě pro rodinu, která sdružuje mateřská a rodinná 
centra po celé České republice. Členství v této organizaci nám přináší nenahraditelnou 
metodickou, informační, ale i materiálovou podporu. 

 

V roce 2006 udělila Síť mateřských center (dnes Síť pro rodinu, z. s.) Mateřskému 
centru Beruška Strakonice certifikát Společnost přátelská k rodině. Toto ocenění 
vnímáme také jako určitý závazek k udržování a zvyšování kvality námi 
nabízených služeb pro rodiny s dětmi. 

 

Již od roku 2017 jsme členy spolku Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z.s.  
Členství v této organizaci nám umožňuje mí přehled o spolkovém dění v kraji, získáváme 
informace o kurzech, seminářích a setkáních. Jako členi máme zajištěno pojištění 
odpovědnosti našich dobrovolníků a úrazové pojištění našich dětských návštěvníků. 

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Díky spolupráci probíhají v Berušce setkání rodin s dětmi se sluchovým 
postižením. 

 

Římskokatolická farnost Strakonice 

S místní farností organizujeme každoročně velkou veřejnou akci „Svatomartinský 
lampionový průvod“. V roce 2020 byla kvůli situaci Covid-19 zrušena. 

 

 

Cestou vůle, z.s.  

Spolek Cestou pomáhá se začleněním dětí, mládeže a osob s mentálním a 
zdravotním postižením do společnosti. V Berušce hlídáme děti s hendikepem, 
které jsou členy tohoto spolku. 

 

Spolek Osada Jezárky tvoří obyvatelé (sousedé) z lokality Jezárky (část Strakonic).    
Spolu s RC Beruška v roce 2020 organizovali venkovní akci na Jezárkách pro tatínky  
ke Dni otců. Tatínci s dětmi si užili zábavné soutěžní nedělní odpoledne. 
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PROJEKTY, GRANTY 
 

 Město Strakonice – finanční příspěvky: 

 Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury – 40 000 Kč příspěvek na energie a nájemné. 
  Podpora sociální oblasti – 10 000 Kč příspěvek na úhradu částečné mzdy koordinátorky. 
 
 
 
                 

                Jihočeský kraj – dotace:  

   JČK bohužel kvůli situaci s Covid-19 nakonec neposkytlo  
žádným mateřským/rodinným centrům v roce 2020 žádné        
  dotace. 

 

 

Evropská unie 

Finanční prostředky na aktivity v rámci projektu „Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III“ registrační 
číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009426  - částka 2.659.680 Kč na tříletý projekt (od 
1.6.2018-31.5.2021) 
 
Projekt ulehčuje rodičům starost o děti v rámci vodění dětí ze školy na kroužky a zpět k nám do klubu Beruška, kde děti zdarma 
hlídáme do večerních hodin. Rodiče mohou bez zbytečných starostí chodit do zaměstnání. Jde o velmi potřebnou službu, rodiče ji 
hojně využívají. 
Tento projekt navazuje na stejný předešlý projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000354 (realizován od 1.6.2016-31.5.2018). 
 
 

 

MAS Strakonicko, z.s. 

Odměna lektorce Literárně-dramatického kroužku 6.960 Kč za školní rok, v rámci 
projektu MAP II ORP Strakonice (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074). 
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Přehled sponzorů v roce 2020 
Síť pro rodinu, z.s. - metodická, informační a materiálová podpora, spolupráce RC Beruška a Sítě pro rodinu na 
projektech Nory Fridrichové (potraviny, pleny…) a Alza.cz (počítače pro samoživitelky zdarma) 

Č.P. Servis – propagace programu RC Beruška v inzertním měsíčníku zdarma 

Seznam sponzorů Maškarního karnevalu: 

 Ciao cestovní kancelář 
 Yoga Deny 
 Taneční kurzy Petry Staňkové  
 Zemědar – zdravá kuchyně 
 Optika Plus 
 Naturhouse a zdravá výživa Kochanka 
 Čajovna pod stolem 
 zdravá výživa Ječmínek 
 Jihočeská pekárna 
 SIKO Čimelice 

Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci. 
Děkujeme všem soukromým osobám za darování hraček pro děti. 

Děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu pomáhat Berušce. 
 
              

 

 

 

 

 

 

 Obdarování 

samoživitelek potravinami (projekt Nory 

Fridrichové) a novými notebooky 

(alza.cz). Spolupráce na projektech 

probíhala přes Síť rodinných center. 
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Účetní uzávěrka roku 2019, 2020 
Náklady 2019 2020 

provozní náklady 377107 388236 

Materiál 93253 90843 

kancelářské potřeby 
61687 

 
87925 

DDHM do 40 tisíc   

Potraviny, občerstvení 14008  

Ostat. materiál (např. pomůcky na kurz) 17558 2918 

nemateriálové náklady 265405 188740 

voda, energie, teplo  71863 69894 

opravy a udržování 151 1152 

cestovní náhrady 5384 2072 

Telefony   

Internet   

Poštovné   

právní služby, audity, ostatní služby 178654 113284 

odborné služby, semináře, setkání   

Nájemné 9353 2338 

ostatní náklady 18449 108653 

daně, poplatky, pojištění   

bankovní poplatky   

ostatní náklady  18449 108653 

mzdové náklady 1079472 890896 

mzdové náklady - mzdy 681800 560875 

mzdové náklady - dohody 190532 154232 

mzdové náklady   

zákonné sociální pojištění 152172 128981 

Zdravotní poj. (neschopenky 0Kč) 54968 46808 

zákonné pojištění    

náklady celkem 1456579 1279132 

výnosy  2019 2020 
tržby za vlastní činnost (vstupné) 412175 373195 

členské příspěvky 17500 2400 

bankovní úroky   

Ostatní 13150 4813 

dary  13000  

(jaké – rozepište do řádků podle potřeby)   

Dotace   1162823 

ÚP, město 49810 44500 

JčK, ostatní dotace 18000 38098 

Min. práce 781551 1080225 

výnosy celkem: 1305186 1543231 

hospodářský výsledek: -151393 264099 
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Plánování a výhled do budoucna 
Chceme pokračovat v naplňování našich dlouhodobých cílů, kterými jsou: 

 oslovovat stále širší skupinu rodin s dětmi do 3 let a rozšiřovat členskou základnu spolku 

 udržet kvalitní organizační tým zaměstnanců a dobrovolníků 

 nabízet kvalitní a různorodý program 

 pracovat na integraci rodin s dětmi s postižením 

 rozvíjet spolupráci s místní samosprávou, podnikatelskou a neziskovou sférou 

 žádat o grantové projekty pomáhající rodičům sladit péči o dítě se zaměstnáním a vzdělávací 
projekty 

 

 

 
Rodinná kreativní dílna – valentýnské tvoření (23.1.2020).  

 Foto: Archiv RC Beruška 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rodinné Centrum Beruška Strakonice, z.s. 
Sídlo: Lidická 194, 38601 Strakonice 

Telefon: +420 773 165 696 
E-mail: info@rcberuska.cz 

Webové stránky: www.rcberuska.cz 
Číslo a datum registrace: 12.8.2005, VS/1-1/61 583/05-R  

IČO: 27006107  
Číslo účtu: 2500571570/2010  

 
Statutární zástupce: Ing. Petra Staňková - předsedkyně 
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