
Zpráva o činnosti MC Ratolest  
Týdenní program MC Ratolest 
Leden-duben (doba coronavirová) 

- rozvážení dopisů dětem 
- SCUK (farmářská tržnice, výdej) 2x týdně 
- otevřená zahrada pro rodiny 

- hlídání dětí (počet, dle možností) 
- individuální akce rodin 

- akce na zahradě a stodole 
 

Květen-prosinec 2021 

 

KROUŽKY PRO DĚTI 
MIMINKA – individuální konzultace 

BATOLÁTKA - účast: 8-15 dětí, kroužek je určen pro děti ve věku 10 

měsíců – 2 roky, děti se zábavnou a hravou formou učí jednoduché lidové 

písničky propojené pohybem, tanečky, rytmizací, říkadly… za doprovodu 

hudebních nást. a rep. hudby. 
ROLNIČKA - účast: 10-15 dětí, kroužek pro děti od 2 do 4 let. Děti se 

zábavnou formou učí básničky, tanečky, cvičí s pomůckami, zpívají, 

seznamují se s hud. nástroji …  

 

FLÉTNIČKA - účast: 20 dětí (3 skupinky), odpolední kroužek pro děti  

ve věku 4 – 12 let. Děti se zábavnou formou seznamují s hrou na flétnu.  

KYTARA – účast: 5 dětí, odpolední kroužek, základy výuky na kytaru 

VČELIČKA - účast: 10 dětí, odpolední kroužek pro děti ve věku 3 – 5 let. 

Každý měsíc jiné téma večerníčku + DVD, zpívání, tvoření, malování, hry,  

VŠEZNÁLEK - účast: 10 dětí, odpolední kroužek pro předškoláky. Téma: 

Večerníček + DVD, zpívání, tvoření, příprava do školy, … 

ATLETIKA - účast: 15-25 dětí, sportování na hřišti ZŠ, na atletickém 

stadionu nebo v tělocvičně, základy atletiky. 
 

DALŠÍ  AKCE PRO DĚTI I RODIČE: 
1x za měsíc návštěva KNIHOVNY – dopolední a odpolední (pro 

středeční kroužky), odpolední přírodovědné akce s paní učitelkou T. 

Hejtmánkovou (bionika, lidské tělo), Zahradní slavnosti, Týnišťské posvícení, 

bazary oblečení, hraček a sport. potřeb, živý Betlém – Betlémské světlo,… 
 

SCUK  - výdej farmářských potravin ve stodole MC, spolupráce 
 

Večerníčky:  každý měsíc je zaměřen na jeden večerníček, který 

sledujeme na DVD, tvoříme na kroužcích, zpíváme, malujeme, … v tomto 

roce: Mrňouskové, O zvířátkách pana Krbce, Bob a Bobek, Krtek a vánoce 
 

Prázdniny 2021:  
 

ČERVENEC  SRPEN  

5.-9.7. Prázdniny,  

individ. akce 

3.8.-7.8. Prázdniny, 

akce rodin 

12.-16.7. 

 

 

Příměstský 

tábor:  

POVOLÁNÍ 

aneb Ten dělá 

to a ten zas 

tohle … 

Každý den dvě 

povolání, 

představení, 

hosté, tvoření … 

9.8.-13.8. 

 

Příměstský tábor:  

POVOLÁNÍ aneb 

Ten dělá to a ten 

zas tohle … 

Každý den dvě 

povolání, 

představení, hosté, 

tvoření … 

19.-23.7. Anglický tábor  

 

16.8.-20.8. Prázdniny, 

akce rodin  

26.7.-30.7. 
 

 

HERNÍČEK 

- hlídání dětí 

- sportování, 

hry, tvoření … 

23.8.-27.8. 
 

 

HERNÍČEK 

- hlídání dětí 

- sportování, hry, 

tvoření … 

 

 Dopoledne Odpoledne 

Po 

HERNA                      9:00-12:00                                 
BATOLÁTKA  
                                10:00-10:30 
  

HERNA                     15:00-17:30 
FLÉTNA – školka       15:00-15:45 
                                 16:00-16:45 
+ odvádíme děti do SOKOLA  

Út 

HERNA                      9:00-12:00               
MIMINKA           
-konzultace a krátké cvičení 

s dětmi od 3 do 10 měsíců  

HERNA                      14:00-17:30                                         
KYTARA  - školáci      14:15-15:00                                                                
FLÉTNA  – školáci      14:45-15:45 

 
SCUK (výdej)              16:00-17:00 

St 

HERNA                       9:00-12:00                                            
ROLNIČKA               10:00-10:45                            
– zpívání, tanečky, nástroje, 
básničky, pro děti: 2-4 roky       

HERNA                       15:00-17:30 
VČELIČKA - školkáči   15:00-15:45                                    
VŠEZNÁLEK  
– předškoláci              16:00-17:00 

Čt 

Dětský klub Koala    8:00-12:00                    
(angličtina, soukr. akce)      
 
Příjem SCUK 

Angličtina (soukr.)   13:15-16:20 
ATLETIKA                  15:00-16:30  
 
SCUK (výdej)              16:00-18:00 

Pá 

HERNA                       8:00-12:00                                                                                        

HLÍDÁNÍ DĚTÍ          8:00-12:00                              
-dle rozpisu (max. 3 děti)                          

HERNA                       14:30-17:00                                                                                        
Biblická hodina pro děti  
                                     od 15:30h. 

So
Ne 

Individuální akce rodin 
Individ. akce rodin (oslavy, setkání) 
1x za měsíc soukr. akce angličtiny 

http://st2.depositphotos.com/2751239/7289/i/950/depositphotos_72899163-stock-photo-five-adorable-kids-dressed-in.jpg
http://st.depositphotos.com/2309829/2474/i/950/depositphotos_24744099-stock-photo-children-playing-with-blocks.jpg


 
 
Zpráva o hospodaření MC Ratolest  
 

Výnosy (příjmy) 
Dotace Město Týniště n. O. 20 000 

Mzdové náklady zaměstnance MC,  

Dotace město Týniště 

317 904 

Příjmy (herna, kroužky, permanentky, 

pronájem, jiné akce) 

72 155 

Tržby za prodané zboží 7 285 

Přijaté příspěvky (dary) 4 790 

Přijaté členské příspěvky 12 000 

Jiné ostatní výnosy 4 790 

Příjmy celkem 434 134 
 

Náklady (výdaje) 
Dotace Město Týniště n. O. 20 000 

Mzdové náklady zaměstnance MC, 

Dotace město Týniště 

317 904 

Spotřeba materiálu 68 173 

Ostatní služby (odpad, poštovné, nájem) 15 873 

Náklady, občerstvení, služby 3 268 

Poskytnuté členské příspěvky 1 500 

Výdaje celkem     427 806 
 

Zůstatek na účtu k 31.12. 2020                     124 139,- 

Zůstatek v pokladně k 31.12. 2020:               10 646,- 

Celkový zisk  6 328,- 

 

Spolupracujeme a pomáháme:  
• při sbírce pro Zdendu: SPOLU NA DRAKA 

• s Kulturním centrem (divadlo, posvícení, …) 
• s KNIHOVNOU (1x za měsíc program) 

 

 
MC Ratolest PODPOŘILI v roce 2021: 

Město Týniště nad Orlicí, Knihkupectví Ametyst, Městská Knihovna 
a další …  DĚKUJEME všem dárcům, sponzorům a dalším, kteří 
činnost MC podpořili a podporují. 

 
 

 
 

 
 

Mateřské centrum 
RATOLEST 

Komenského 106 
517 21 Týniště nad Orlicí 

IČ: 26586746 

 http://ratolest.ic.cz 

 
Mateřské centrum RATOLEST 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2021 
 

MC Ratolest je spolek, který byl založen v roce 2002.  

Cílem spolku je dávat dětem předškolního  
i školního věku, možnost: 
- objevovat svět v novém prostředí, 

- setkávat se s vrstevníky, poznávat se, učit se hrát s novými 
kamarády a zapojovat se do kolektivu, 

- v různých kroužcích (výtvarných, hudebních, sportovních, 
          naučných, …) rozvíjet svoje schopnosti. 

     Také rodičům MC umožňuje:  

- vytvořit si nová přátelství, vyměňovat si s ostatními  
          své zkušenosti 

- navzájem se inspirovat o možnostech využití volného času  
- v dílnách vyzkoušet své dovednosti při různých technikách 

tvoření – keramika, fimo, svíčky, … 
- vzdělávat se při besedách 

 

V roce 2021 pracoval spolek v tomto složení:  

Výbor spolku: Jana Matušková a Renata Pýchová 

         Kontrolní orgán: Monika Koubová, J. Vaňková 
Hospodářka: AKONT (Ing. H. Tomašíková) 

  
 

 K 31. 12. 2021 mělo sdružení 141 členů. 

Z toho je 130 členů dětských. 
      
 

 

 

http://ratolest.ic.cz/

