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Family and Job je zapsaným spolkem založeným v roce 2013. Tato 

zájmová nezisková organizace slučuje fyzické i právnické osoby za 

účelem prosazování společného zájmu, jímž je slaďování soukromého 

a pracovního života. Spolupracujeme se zaměstnavateli, rodiči, 

předškolními zařízeními a dalšími organizacemi, které se na politice 

slaďování obou sfér chtějí aktivně podílet. Naše aktivity spočívají 

v propagování myšlenky slaďování, jejím rozšiřování do všech odvětví 

pracovního trhu i ve sdílení kontaktů, zkušeností a know-how mezi 

jednotlivými členy. 

 



 
 

Moje dětská skupina 

 

Projekt, který vznikl v březnu 2017, má za cíl síťovat 

provozovatele dětských skupin, hájit jejich zájmy a podílet se na 

jejich rozvoji. V prosinci 2017 bylo 99 zařízení součástí naší sítě. 

 

 



 
 

 

 

Členství v síti MDS napomáhá úsilí provozovatelů o neustálé 
zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke 

snazšímu slaďování profesního a rodinného života. 

Umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také 
účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené 
možnosti propagace a financování. Členové se řídí etickým 

kodexem. 

 

  



 
 

 

 

V rámci sítě Moje dětská skupina pořádáme pravidelná 
setkání provozovatelů dětských skupin, kde si naši členové 
vyměňují zkušenosti z provozu a sdílí problémy, s kterými se 

v rámci fungování dětské skupiny potýkají. V rámci sítě si 
navzájem předáváme aktuální informace o změnách 

legislativy, plánovaných akcích a dalších tématech, která 
provozovatele zajímají. 

 

 



 
 

 



 
 

Prochil: Professional Childcare in European Nurs

Projekt, který byl zahájen v

evropským programem 

zkušeností mezi partnerskými zeměmi v oblasti nerodinné péče o 

děti do 3 let. Hlavním výstupem bude 

které pečují o děti ve věku od 1 do 3 let. 

7 partnerů z

 

: Professional Childcare in European Nurs

 

Projekt, který byl zahájen v říjnu 2017, je spolufinancován 

programem Erasmus+. Cílem je vzájemná výměna 

zkušeností mezi partnerskými zeměmi v oblasti nerodinné péče o 

děti do 3 let. Hlavním výstupem bude vzdělávací kurz pro chůvy

které pečují o děti ve věku od 1 do 3 let. Na projektu se podílí

partnerů ze 6 evropských zemí.  

: Professional Childcare in European Nurseries 

je spolufinancován 

. Cílem je vzájemná výměna 

zkušeností mezi partnerskými zeměmi v oblasti nerodinné péče o 

vzdělávací kurz pro chůvy, 

Na projektu se podílí 

 



 
 

 



 
 

Vzdělávání členů Family and Job, z.s. 

 

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního 

fondu se mohou členské firmy a OSVČ se zaměstnanci v síti Family and Job z.s. 

vzdělávat ve vybraných oblastech až dva roky zdarma. Projekt, který 

realizujeme v celé České republice, zejména ve Středočeském kraji, začal již 

v únoru 2017 a má ambici přinést školeným větší odborný rozhled a možnosti 

kariérního rozvoje a jejich zaměstnavatelům – našim členům profesionální 

a spokojené zaměstnance a zaměstnankyně. 

 

 

 



 
 

 



 
 

Konference Aktuální trendy v předškolní péči o děti do 3 let 

 

7. listopadu 2017 jsme uspořádali v Praze konferenci na téma 

předškolního vzdělávání dětí do 3 let. Na konferenci dorazilo 78 

účastníků včetně zahraničních partnerů z projektu Prochil. 

Vystupujícími byla Mgr. Dita Dlouhá, ředitelka Montessori ČR, 

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, vedoucí oddělení koncepce 

rodinné politiky MPSV a PhDr. Marek Herman, vysokoškolský 

pedagog a autora knihy Najděte si svého marťana. 



 
 

 



 
 

 

 

 

Součástí konference byl i mezinárodní diskusní panel s účastí 

partnerů z Erasmus+ projektu ProChil, v rámci kterého jsme 

srovnávali možnosti péče o děti do 3 let a celkové nastavení 

rodinné politiky v různých evropských zemích. 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

Konference vyvolala celospolečenskou debatu, účastníci 

konference dále k tématu psali články zveřejněné na našem blogu. 

Mgr. Daniela Vašíčková, předsedkyně organizace, se rovněž 

zúčastnila debaty Českého rozhlasu.  

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Semináře a školení 

 

V roce 2017 se tým Family and Job zaměřil na pořádání seminářů 

pro provozovatele předškolních zařízení i širokou veřejnost. 

Témata seminářů byla vybírána podle zájmů cílové skupiny a 

reagovala také na nově platné vyhlášky a zákony. Pravidelně jsme 

sledovali aktivity MPSV a MŠMT, abychom dokázali členům sítě 

Moje dětská skupina zajistit nejaktuálnější informace. 

 



 
 

 

Zásady bezpečného zpracování osobních údajů. GDPR a IT 

bezpečnost. 

 

Školení zaměřené na zákon o ochraně osobních údajů (General 
Data Protection Regulation), kde se účastníci dozvěděli, co 

GDPR znamená a jak správně zabezpečit osobní data 
v předškolním zařízení. Školení pro velký úspěch proběhlo 

během roku třikrát. 

 



 
 

 



 
 

 

Jako založit a úspěšně provozovat dětskou skupinu 

 

Velmi žádaný seminář, jehož náplní bylo seznámení účastníků 
se zákonem o dětských skupinách. Seminář je zaměřen na 

praktické aspekty zakládání a provozu dětských skupin a na 
sdílení dobré praxe. 

 

 

 



 
 

 



 
 

Jak efektivně řídit školku – manažerská akademie 

 

Ve spolupráci s lektorem Ing. Martinem Čubou, bývalým 
vrchním ředitelem obchodu ČSOB, naše organizace na základě 

definice potřeb členů sítě vytvořila unikátní manažerskou 
akademii pro ředitele zařízení předškolní péče. Cílem bylo 

vytvoření uceleného systému vzdělávání šitého na míru 
mikropodnikatelům, kteří provozují školky, jesle, dětské 

skupiny a tím získání důležitého know – how.  

 

 



 
 

 



 
 

Další semináře spolupořádané v roce 2017 Family and Job  

Jak na web a prezentaci školky 

Kurz první pomoci MAMA /pro děti 0-5 let/ 

Akreditovaný kurz Logopedický asistent 

Seminář o psychologických a sociálních aspektech nerodičovské péče 

Odborná přednáška Dvouleté děti v mateřské škole aneb konkrétní výchovně vzdělávací 
činnosti z praxe 

Jak správně vystavovat faktury a další účetní a daňové doklady 

Co je Montessori? 

Specifika účtování a zdaňování pro spolky a další nestátní neziskové organizace 

Elektronická evidence tržeb (EET) 2018 



 
 

Provoz dětských skupin Family and Job 

 

Family and Job úspěšně provozuje čtyři vlastní dětské skupiny: 

 

DS Kladno I a II, Antonína Suchého 2310, Kladno, kapacita 2 x 12 dětí 

DS Písek, V Koutě 91, Písek, kapacita 12 dětí 

Domažlice, Husova třída 41, Domažlice, kapacita 12 dětí 



 
 

  



 
 

Napsali o nás: 

 

denik.cz: Plán EU: Třetina dětí v jeslích. Od roku 2020 se školky otevřou 
dvouletým 

 

rozhlas.cz: Nechceme přikovat mámu na tři roky k dítěti. Žádejme práci z 
domova i částečné úvazky, radí expert 

 

Pohled účastníka: Konference Aktuální trendy v předškolní péči o děti do 

3 let 

  



 
 

Family and Job z.s. 

IČ: 02383314 

Sídlo spolku: Biskupcova 1643/37, 130 00 Praha 3 

Předsedkyně: Mgr. Daniela Vašíčková, DiS 

e-mail: vasickova.daniela@gmail.com 

tel.: +420 725 938 950 

www.familyandjob.cz 

www.mojedetskaskupina.cz  

www.facebook.com/FamilyandJob 

www.facebook.com/mojedetskaskupina 



 
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAMILY AND JOB 2017 

FINANČNÍ ČÁST 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hospodaření spolku: 

Na výroční schůzi dne 29. listopadu 2017 bylo schváleno převedení 

částky 214  954 Kč na účet 932, tj. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let, přičemž z výše uvedených prostředků bude vytvořena rezerva 

účelově vázaná na režijní náklady pro zajištění chodu neziskové činnosti, jako 

je nájem, mzdové závazky apod. 

 

 

 



1 x příslušnému fin. orgánu

Family and Job z.s.
Biskupcova 1643/37
Praha 3
130 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

Účetní jednotka doručí:

02383314

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 4155

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 62 62

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 6262A. II. 4.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -7 -21

(082)
A. IV. 7.

-7 -2135Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 5 2863 324

B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 249 228

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 228249B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 10 257

Odběratelé (311) 52 9710B. II. 1.

Dohadné účty aktivní (388) 69 160B. II. 18.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 3 039 4 778

Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 26616B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 4 5123 023B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 26 23

Náklady příštích období (381) 81 2326B. IV. 1.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 5 3273 379



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 545330

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 330 545

Účet výsledku hospodaření (963) 91 215xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x238A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 33092A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 4 7823 049

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 126

Dohadné účty pasivní (389) 103 126B. II. 6.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 2 910 4 537

Dodavatelé (321) 106 717B. III. 1.

Ostatní závazky (325) 109 14B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 288193B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 10961B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 2415B. III. 9.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 3 4942 388B. III. 12.

Jiné závazky (379) 122 537246B. III. 17.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 13 245

Výdaje příštích období (383) 130 21813B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 27B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 5 3273 379

činnosti ostatních organizací 
sdružujících osoby za účelem 
prosazování spole

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO
1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

02383314

Family and Job z.s.
Biskupcova 1643/37
Praha 3
130 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2017

v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 8143 814A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 8063 806A. I. 1.

Opravy a udržování 645 64A. I. 3.

Náklady na cestovné 76 7A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 227 22A. I. 5.

Ostatní služby 2 9158 2 915A. I. 6.

Osobní náklady 4 6004 600A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 3 72914 3 729A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 86915 869A. III. 11.

Zákonné sociální náklady 217 2A. III. 13.

Daně a poplatky 11A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 120 1A. IV. 15.

Ostatní náklady 11A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Jiné ostatní náklady 128 1A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 1429
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

14

Odpisy dlouhodobého majetku 1430 14A. VI. 23.

Náklady celkem 8 4308 43039Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 6 3956 395B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 6 39542 6 395B. I. 1.

Přijaté příspěvky 3333B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky (dary) 145 1B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 3246 32B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 2172 063 154B. III. 47

Výnosy celkem 8 6458 491 15461Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 21561 154C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 21561 154D. 63ř. 62 - ř. 37

činnosti ostatních organizací 
sdružujících osoby za účelem 
prosazování spole

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


