
Výroční zpráva 
2010 

Labyrint Brno, o.s.
Sdružení Labyrint 
Brno, o.s. se věnuje 
mimoškolnímu 
vzdělávání a integraci 
sluchově postižených 
dětí. Pracujeme s dětmi 
z Brna a okolí, ale některé 
aktivity, například DVD s pohádkami 
a příběhy v českém znakovém jazyce, 
jsou určeny dětem z celé ČR. 

a doplňující obrázky. Také na tvorbě slovníku se podílejí 

děti z partnerské školy.

•	 Kurzy, komiksy, videoklipy i slovník jsou přístupné na 

portálu www.eliska.cz. 

•	 Probíhala práce s žáky ve škole s využitím vytvoře-

ných produktů.

•	 Konaly se mimoškolní kroužky: kroužek dramatic-

ké výchovy a kroužek PC dovedností. Na programu 

kroužku dramatické výchovy byly hry a cvičení, exkurze, 

workshopy i veřejná vystoupení. Na programu krouž-

ku PC dovedností pro starší žáky byla pokročilá práce 

v programech Word, Power Point, Adobe Photoshop 

a Windows Movie Maker. 

•	 Proběhly dva tutoriály (pobyty v přírodě s programem 

navazujícím na projektové aktivity). První tutoriál se 

uskutečnil 11.–13. června 2010 v rekreačním středisku 

Čermák ve Sloupu v Moravském krasu. Druhý tutoriál 

se uskutečnil 17.–19. září 2010 ve středisku Sportclub 

ve Vranově nad Dyjí. Na programu obou tutoriálů byl 

sport a pohybové hry, natáčení nových hesel do slovníku 

a diskuse s dětmi o přesné podobě slovníku i o výběru 

dalších hesel. 

Další akce a propagace 

V dubnu a v září 2010 se uskutečnila dvě benefiční 
představení ve prospěch našeho sdružení v rámci do-

provodného programu veletrhů World of Beauty & Spa 

v Praze. Vystoupili zde Aneta Adamová, Ilona Vozníč-

ková, Marie Pojkarová a David Laštovka. Dne 24. úno-

ra 2010 byly předsedkyně sdružení Helena Burianová 

a ředitelka partnerské školy Hana Abbodová hosty pořa-

du Magdazín na Radiu Proglas. Dne 16. března 2010 

byl odvysílán rozhovor s předsedkyní sdružení v pořadu 

Vlna z Brna na Brněnské TV. Na víkendovém pobytu 

ve Vranově nad Dyjí proběhlo natáčení pořadu Věříš si? 

(rubrika Seznamte se) pro Českou televizi Brno. Pořad 

byl vysílán na ČT1 4. října 2010. 

Poděkování
Za finanční podporu a bezplatně poskytnuté služby 
v roce 2010:

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím 

Jihomoravského kraje, Beauty Expo, s.r.o., JUDr. 

Zuzana Malaníková, A-okna, s.r.o., Auditia, spol. s r.o., 

Hotel International Brno, a.s., Ing. Jaroslav Mikšík,

Patricia Jakešová a Z. Zdražil, Lahůdky Horčica– 

Chaloupka, s.r.o., Česká televize, studio Brno.

Za vystoupení bez nároku na honorář na benefičních 
akcích:

Aneta Adamová, Ilona Vozníčková, Marie Pojkarová,  

David Laštovka.

Za spolupráci a podporu:

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, 

Brno, Novoměstská 21, Mgr. Pavel Veselý a LUPA, Svaz 

neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Centrum denních 

sužeb pro sluchově postižené Brno, Unie neslyšících 

Brno, o.s.

  



Sdružení bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. 

„o sdružování občanů“. Registrace Ministerstvem vnitra 

ČR proběhla 6. prosince 2001. Základním dokumentem 

sdružení jsou stanovy. Nejvyšším orgánem je členské shro-

máždění, které volí představenstvo, předsedu a revizora. 

Statutárním zástupcem sdružení je předseda. K 31. pro-

sinci 2010 mělo sdružení sedm členů. Předsedkyní sdru-

žení je Helena Burianová, členy představenstva jsou 

Helena Burianová, Oldřich Burian a Jaroslav Hanyáš, 

revizorkou je Zuzana Vybíralová.

V prvních letech po založení bylo hlavní aktivitou sdru-

žení pořádání integračních pobytových akcí pro smíšené 

skupiny sluchově postižených a slyšících dětí a pořádání 

mimoškolních kroužků pro sluchově postižené děti. V le-

tech 2002 až 2007 jsme zorganizovali devatenáct pobytů 

(škol v přírodě, letních táborů a víkendů) a pět kroužků 

(dramatická výchova, výtvarná výchova, tanec, angličti-

na a plavání). V letech 2004 až 2009 jsme vydali tři DVD 

s vyprávěním v českém znakovém jazyce pro nejmenší 

neslyšící děti (Červená karkulka, Pinocchio, a Hrnečku, 

vař!). V období 2003 až 2007 jsme realizovali tři projek-

ty spolufinancované z fondů Evropské unie Phare 2002 

a Evropský sociální fond. Jejich obsahem bylo zavádění 

a pilotní ověřování e-learningu ve vzdělávání neslyšících 

žáků, podpora udržitelnosti sdružení a přenos našich zku-

šeností dalším neziskovým organizacím. Do aktivit sdru-

žení bylo od zahájení činnosti dodnes zapojeno téměř 100 

sluchově postižených dětí, velká část z nich opakovaně. 

Činnost sdružení v roce 2010
Hlavní aktivitou sdružení v roce 2010 byla práce na pro-

jektu „Multimedia a e-learning ve vzdělávání nesly-
šících žáků“ (CZ.1.07/1.2.09/01.0007). Tento projekt 

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stát-

ním rozpočtem ČR v rámci operačního programu Vzdě-

lávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční 

vzdělávání, kde zprostředkujícím subjektem je Jihomo-

ravský kraj. Partnerem projektu je Mateřská škola a Zá-
kladní škola pro sluchově postižené v Brně. Projekt 

byl zahájen 1. dubna 2009 a bude ukončen 31. března 

2012. Jeho celkový rozpočet je 4 751 853,80 Kč. 

Výstupy projektu k 31. prosinci 2010:

•	 Uskutečnily se krátkodobé kurzy pro učitele a lektory 

(práce s interaktivní tabulí, nahrávání skrytých titulků, 

český znakový jazyk). 

•	 Partnerská škola získala nové vybavení počítačové 
a multimediální učebny: šest počítačů pro žáky, jeden 

počítač pro učitele, server, skener, interaktivní tabuli 

s příslušenstvím, televizor a DVD rekordér. 

•	 Vytvořili jsme inovovaný vzdělávací portál  
www.eliska.cz. 

•	 Zpracovali jsme 44 kurzů v osmi vyučovacích předmě-

tech (angličtina, čeština, dějepis, fyzika, chemie, mate-

matika, přírodopis a zeměpis). Kurzy jsou interaktivní, 

obsahují různé druhy cvičení a her.

•	 Vytvořili jsme  22 komiksů (fotopříběhů zachycujících 

zážitky dětí z mimoškolního kroužku a dalších akcí 

v rámci projektu).

•	 Natočili jsme 12 krátkých filmů s příběhy, které 

ilustrují pocity, vlastnosti a příklady chování. Ve filmech 

hrají samotné děti a neslyšící dospělí herci.

•	 Zpracovali jsme 40 hesel do slovníku. Každé heslo 

obsahuje slovo v češtině (text a prstová abeceda), výklad 

pojmu v českém znakovém jazyce (video), znak (video) 

Výroční zprávu zpracovala Helena Burianová

Foto: Daniela Pořízková

www.labyrintbrno.cz, www.eliska.cz

Labyrint Brno, o.s., Bendlova 26, 613 00 Brno,  
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Výkaz zisku a ztráty 
ke dni 31.12.2010

náklady (v celých tisících Kč)

spotřeba materiálu 48

opravy a udržování 6

cestovné 20

ostatní služby 375

osobní náklady celkem vč. zákonného pojištění 1 038

ostatní náklady 11

odpisy 33

CELKEM 1 531

výnosy (v celých tisících Kč)

tržby za vlastní výkony a za zboží 278

přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky) 42

provozní dotace 716

CELKEM 1 036

výsledek hospodaření - 495


