
 STUDIO PALETA  o.p.s.  – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Studio paleta o.p.s byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 
Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1410  dne 14. února 2014 

Sídlo společnosti :  
Bělohorská 1421/92, Břevnov, 169 00 Praha 6  
Identifikační číslo:  
27035344  
Právní forma:  
Obecně prospěšná společnost  
Druh obecně prospěšných služeb:  
Pořádání kreativních, především výtvarných, divadelních, hudebních a tanečních aktivit dětem 
a jejich prezentace formou výstav a představení či účastí na volnočasových aktivitách 
pořádaných v místě její působnosti.  
Tvorba specifických projektů.  
 
Zakladatel: KATEŘINA ŠORMOVÁ  
Statutární orgán - ředitel:  Ing. ONDŘEJ ŠORM 
 
Správní rada:  
předseda: OLGA ZÁVADOVÁ 
členové:    ONDŘEJ ŠORM 
                  ZUZANA BRYCHTOVÁ HORECKÁ 
Dozorčí rada:  
předseda: PAVEL PUČELÍK 
členové:    Mgr. MARTINA ZIMMERMANNOVÁ 
                  ŠÁRKA JAKUŠOVÁ 
 
 

II. POSLÁNÍ   
 
Podpora dětí v jejich osobnostním rozvoji  prostřednictvím neverbální, výtvarné komunikace  
vedoucí k rozvíjení vlastní fantazie a bezprostředního pocitového vnímání. Společnou prací ve  
výtvarných kroužcích rozvíjet jejich sociální cítění a schopnost navazovat nové a pevné vztahy 
a spolupracovat s kamarády. Nabídnout dětem bezpečný prostor, ve  kterém mohou  aktivně a 
beze strachu využít svůj volný čas a realizovat své nápady kreativní formou.  
 
 

 



III. POPIS ČINNOSTI 

Počet lektorů  14 

Obsazenost kroužků : 

-Výtvarné kroužky a keramika      50 dětí 

-Klub Hnízdo                                  12 dětí 

-Klub Dvorek          15 dětí s rodiči 

 

Výtvarné kroužky a keramika 

Studio Paleta nabízí ve svém ateliéru nejen inspirativní prostor pro realizaci  dětských 
výtvarných kroužků ale od roku 2013 se tyto aktivity pojí s činností Klubu Hnízdo a Klubu 
Dvorek, které se tak oba staly jeho nedílnou součástí. 

V jednotlivých atelierech dostávají předškoláci i děti navštěvující základní školu možnost 
realizovat pod vedením odborných lektorů své výtvarné představy, a to nejen za použití 
tradičních výtvarných technik.  

     

 

Mnohdy je dána přednost experimentování  a to nejen volbou netradičních materiálů ale i 
v kontextu s uplatněnými výtvarnými postupy. Společnou prací na projektech se snažíme 
vybudovat v dětech pocit sounáležitosti i odpovědnosti při tvorbě.  

Zvykem je také pořádání různých víkendových aktivit, výletů , výtvarných soustředění, návštěv 
muzeí, výstav či hledání inspirace na procházkách přírodou. Vstřícnost a entuziasmus našich 
lektorů je zárukou dobrého kolektivu, soustředěné zábavy a tvůrčího naplnění. 

Nově byla od konce roku 2014 do činnosti studia zařazena i tvůrčí keramická dílnu pro seniory 
v Domově pro seniory Centrin v Praze 6.  

Veškeré aktivity Studia jsou financovány z vlastních zdrojů.  

http://www.studiopaleta.com/wp-content/uploads/2013/02/IMG_5181-e1360963917155.jpg


Studio Paleta   dlouhodobě  spolupracuje s Mč Praha 6 na akcích pro veřejnost :  

Pálení Čarodějnice na Ladronce  

Brána volného času dokořán ( účast na projektu MČ Praha 6 v ZŠ Emmy Destinové) 

Vánoční trhy na Kulaťáku – Tvorba  a instalace Betlému 

 

Klub Hnizdo 

 

V Klubu Hnízdo panuje domácí atmosféra, založená na principech waldorfské pedagogiky. 

Maximální počet je 12 dětí, o které v Hnízdě pečují vždy dvě kvalifikované lektorky 

s vysokoškolským, pedagogickým vzděláním. 

 

Děti se mohou svobodně a všestranně rozvíjet při tvořivých činnostech (malování, modelování, 

kreslení atd.) Prostřednictvím smysluplných činností (prostírání stolu, úklid, sebeobsluha atd.) 

jsou vedeny k samostatnosti a k posilování jejich vědomí sounáležitosti  a vzájemného respektu. 

 

Dopolední program má jasně danou strukturu, jeho pravidelný rytmus odpovídá potřebám a 

zájmům dětí předškolního věku. Děti přicházejí mezi 8.00 a 8.30 a do 9.15hod. si mohou hrát 

s hračkami (převážně) z přírodních materiálů či ručně vyrobených (skládačky, stavebnice ze 

dřeva), kreslit s voskovými bločky nebo jsou zváni k tvořivým činnostem daného dne.  

 

Při chodu Hnízda je velký důraz   kladen na spolupráci s rodiči dětí. 

 

Kromě nezbytné finanční podpory a příprav obědů se rodiče spolupodílejí na slavnostech  

a akcích v průběhu celého roku. V Paletě také probíhají pravidelná večerní setkání rodičů 

Hnízda (cca jednou za měsíc. 

 

 

http://www.studiopaleta.com/wp-content/uploads/2013/04/Jaro-v-Hn�zd�-e1366554368675.jpg


Klub Dvorek 

 

Klub vznikl v roce 2009 v Praze 6 na Břevnově a v září 2011 se stal plnohodnotnou součástí 

výtvarného Studia Paleta. Na Dvorku se pravidelně jednou týdně dopoledne od 9 – 12hod 

setkávají rodiče s malými dětmi ( 0 – 3 roky). 

 

Společným programem je zpěv, tanec, hry, výroba ozdob a drobností převážně s přírodních 

materiálů a na závěr programu  krátké divadlo.  

Kromě těchto setkání pořádá Dvorek i některé tradiční slavnosti v průběhu roku : Masopust , 

Svatomartinský průvod  a dílny pro rodiče s dětmi na různých akcích a slavnostech ve starém  

Břevnově  a jeho  okolí. 

 

IV. AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2014  

ÚNOR  
Masopust na hřišti v Junácké ulici 
 
           

        

http://www.studiopaleta.com/wp-content/uploads/2013/02/Maso.na-Dvorku-e1361054938629.jpg


KVĚTEN  
Pálení čarodějnic na Ladronce (čarodějnici vytvořily děti z našeho studia) 
 

        
 

 

 

 

ČERVEN 

Brána volného času dokořán ( účast na projektu MČ Praha 6 v ZŠ Emmy Destinové) 
Společná návštěva atelieru Dagmar Jurčíkové – porcelánové panenky   
Vernisáž výstavy „Alenka v říši divů“ ve Studiu paleta 
 
 

                  
 

ČERVENEC 

Příměstský letní tábor ve Studiu Paleta  

 



ZÁŘÍ 
Ladronkafest -  volnočasový festival / prezentace a výtvarná dílna 
Měsíc Zdravé Šestky / Dny otevřených dveří ve Studiu Paleta 
Blešák ve Studiu Paleta 
Zažít Břevnov jinak - pouliční sousedská slavnost ( prezentace a výtvarná dílna) 
 
 

                      
 

 

LISTOPAD 
Tvorba porcelánových panenek s výtvarnicí Dagmar Jurčíkovou ve Studiu Paleta 
Promítání Diapohádek  s výtvarnou dílničkou – Princ Bajaja   
 

         

 

                                                                                                                                                              

                                                    



 
PROSINEC 
Instalace malovaného Betléma pro Vánoční trhy na Kulaťáku 
Promítání Diapohádek  s výtvarnou dílničkou – Tři zlaté vlasy Děda Vševěda 
Vánoční besídka ve Studiu Paleta 
 

                                                                                                     

                  

                     

 

V. EKONOMIKA 

 

Informace o účetních metodách a účetních zásadách 

Obecné zásady : 
Účetní jednotka účtovala v roce 2014 v soustavě účetnictví, dle zákona 563/1991 Sb. o 
účetnictví, dle Vyhlášky 504/2002 Sb. a  Českých účetních standardů pro účetní  jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
 

Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (DHM,DNM): 



Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý majetek. 
  

Oceňování zásob : 
Účetní jednotka o zásobách v roce 2014 neúčtovala, drobný kancelářský materiál se účtuje 
při pořízení přímo do spotřeby 
 

DHM, zásoby a jiné složky aktiv vlastní  vytvořené  vlastní činností: 
Účetní jednotka nevlastní 
 

Odpisování DHM, DNM : 
 Účetní jednotka v roce 2014 nevlastní žádný dlouhodobý majetek 
 

Účtování v cizí měně : 
 V roce 2014 o cizí měně nebylo účtováno 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT / v tis.Kč/ 
 

A    NÁKLADY 
 
SPOTŘEBA MATERIÁLU     92 
SLUŽBY CELKEM     664 
 
NÁKLADY CELKEM    756 
 

        B     VÝNOSY 
  
 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB   739 
 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY)     45 
 

VÝNOSY CELKEM              784 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ      28 
 
 
POČET ZAMĚSTNANCŮ      15 
Z TOHO RÍDÍCÍCH        1 
 
OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY              407 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracoval : Ing Ondřej Šorm , ředitel STUDIO PALETA o.p.s. 




