
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Filiánek, z.s.
Antonínská 564/18, Brno, 602 00

Akce:
Brněnská Tkanička      
V rámci Brněnských dní  pro zdraví se 5.10. 2014 konala akc Brněnská tka-
nička. Bylo to veselé putování kolem hradu Špilberk s úkoly a hádankami. 
Cílem bylo, aby všichni účastníci přešli pomyslné hranice České republiky.



STRUKTURA SPOLKU Filiánek, z.s.

Filiánek, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková 
organizace, založená za účelem naplňování veřejně prospěšného 
zájmu, jehož posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním 
jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha. Cíle, 
záměry a hlavní myšlenka spolku byly schváleny formou stanov a spolek byl 
založen 4. 6. 2014 na první valné hromadě, kde byl zvolen i výbor spolku.

Filiánek, z.s.
Antonínská 564/18, Veveří, 602 00 Brno
Datum vzniku: 4. 6. 2014
IČO: 029 96 707

Zakladatelé Spolku:
Ing. Jana Benešová
Ing. Romana Horňáková
Ing. Dagmar Kotlaříková
Ing. Zuzana Smýkalová
Ing. Ivana Šnajderová
Ing. Simona Vaxmonská

Orgány spolku:
Nejvyšší orgán:     valná hromada
Statutární orgán:   výbor
Předseda výboru: Ing. Ivana Šnajderová
Člen výboru:       Ing. Romana Horňáková
                   Ing. Simona Vaxmonská

Účel spolku:
• podpora rodiny ve všech fázích jejího vývoje
• realizace prorodinných aktivit a volnočasových programů pro děti
• podpora rovných příležitostí pro rodiče
• nabídka vzdělávacích aktivit
• realizace a podpora akcí pro dobročinné a charitativní účely   

a naplňuje tím statut veřejné prospěšnosti.

HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU:

Školka:
Mateřská školka pro děti od 2 let. Děti v rámci celodenní docházky 
navštěvují bazén, solnou jeskyňku nebo saunu. Program je tvořený 
na základě Rámcově vzdělávacího programu. V týdenních blocích 
se střídají rozumové, pohybové, výtvarné a hudební činnosti, které 
doplňují rozvíjející programy a výukové programy pro MŠ. 
Kroužky:
Filiánek, z.s. v rámci své činnosti nabízí několik různých kroužku pro děti 
každého věku. Hlavním kroužkem je taneční a baletní přípravka pro děti. 
Další kroužky jsou divadelní kroužek, keramický kurz, jazykové kurzy 
angličtiny a španělštiny. 
Výukové programy:
Filiánek ve spolupráci se zubní lékařkou, odbornicí na zdravou výživu 
a studenty odborných vysokých škol nabízí pro mateřské školy v Brně 
realizaci celkem 12 výukových programu. Tyto programy jsou rozděleny 
na několik bloků – jde o programy zaměřeny na zdraví a prevenci, programy 
se živými zvířaty, vzdělávací, hudební, divadelní a pohybové programy. 
V roce 2014 se uskutečněno  22 výukových programu v 8 školkách. 
Tábory a pobyty pro děti i dospělé:
V době letních prázdnin jsme organizovali pětidenní příměstské 
tábory pro děti. Šlo o tábory s dopolední výukou baletu a o tábory 
s intenzivním kurzem plavání.
Na podzim byl v RS Zubří zorganizován pobyt pro rodiny s dětmi Záhada 
hlavolamu. Pro seniory byl zorganizován pobyt Střípky na Vysočině. 


