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Posláním sdružení 
Labyrint Brno, o.s. 
je mimoškolní výchova 
a vzdělávání sluchově 
postižených dětí. 

Poděkování
Za finanční podporu:

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, Nadace 

Vodafone ČR – kRok jinak, Expobeauty Prague, s.r.o., 

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

s r.o., Hotel International Brno, a.s., Patricia Jakešová 

a Z. Zdražil, Velkoobchod Štěpán.

Za vystoupení bez nároku na honorář na beneficích:
Hynek Tomm, Svetlana, Karel Marinov, Jana Machová.

Za spolupráci a podporu:
Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiže-

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

Zdeňka Schelleová.
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Výkaz zisku a ztráty 
ke dni 31.12.2011

náklady v celých tisících Kč

spotřebované nákupy 29

služby 808

osobní náklady včetně zákonných odvodů 1 036

ostatní náklady 10

odpisy, prodaný majetek,  
tvorba rezerv a opravných položek

413

CELKEM 2 296

výnosy v celých tisících Kč

tržby za vlastní výkony a za zboží 89

přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky) 134

provozní dotace 2 042

CELKEM 2 265

výsledek hospodaření  −31



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 

shromáždění, které volí představenstvo, předsedu a re-

vizora. Statutárním zástupcem sdružení je předseda. 

K 31. prosinci 2011 mělo sdružení sedm členů. Před-
sedkyní sdružení je Helena Burianová, členy předsta-
venstva jsou Helena Burianová, Oldřich Burian a Jaro-

slav Hanyáš, revizorkou je Zuzana Vybíralová.

V prvních letech činnosti jsme se zabývali především po-

řádáním integračních pobytů pro smíšené skupiny slyší-

cích a sluchově postižených dětí a pořádáním mimoškol-

ních kroužků. Od roku 2002 nepřetržitě vedeme kroužek 

dramatické výchovy pro neslyšící děti v Brně. V letech 

2004 až 2009 jsme vydali tři DVD s pohádkami v českém 

znakovém jazyce pro nejmenší neslyšící děti. Od roku 

2005 realizujeme projekty s podporou Evropského soci-

álního fondu a státního rozpočtu ČR zaměřené na využití 

e-learningu a multimedií ve vzdělávání neslyšících žáků. 

Hlavním výstupem těchto projektů je vytvoření a provoz 

vzdělávacího portálu www.eliska.cz a produkce krátkých 

filmů, jejichž obsahem je znázornění citů, pocitů, nálad, 

vlastností, mezilidských vztahů a příkladů chování s dů-

razem na pochopení abstraktních pojmů a se zapojením 

samotných dětí v dětských rolích. Do aktivit sdružení 

bylo od zahájení činnosti dodnes zapojeno více než sto 

sluchově postižených dětí, velká část z nich opakovaně. 

Činnost sdružení v roce 2011
Hlavní aktivitou sdružení v roce 2011 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 2011
•	 Uskutečnily se krátkodobé kurzy pro učitele a lektory 

(práce s interaktivní tabulí, nahrávání skrytých titulků, 

český znakový jazyk). 

•	 Partnerská škola získala nové vybavení počítačové 
učebny a další vybavení pro výuku: šest počítačů 

pro žáky, jeden počítač pro učitele, server, skener, inter-

aktivní tabuli s příslušenstvím, televizor, DVD rekordér, 

dvě kopírky a tři notebooky.

•	 Navrhli jsme a realizovali úpravu vzdělávacího por-
tálu www.eliska.cz. 

•	 Vytvořili jsme 78 lekcí v osmi vyučovacích předmě-
tech (angličtina, čeština, dějepis, fyzika, chemie, mate-

matika, přírodopis a zeměpis). Lekce jsou interaktivní, 

obsahují různé druhy cvičení a her.

•	 Vytvořili jsme 35 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. Dva krátké 

filmy (Únos a Zloděj) si natočily samy děti v kroužku 

dramatické výchovy.

•	 V létě a na podzim roku 2011 proběhlo natáčení dalších 

krátkých filmů: pokračování příkladů chování, malá 

encyklopedie emocí a dětský dobrodružný příběh. Filmy 

budou vydány na DVD.

•	 Zpracovali jsme 312 hesel do slovníku. Hesla obsahu-

jí slovo v češtině (text a prstová abeceda), u složitějších 

pojmů výklad pojmu v českém znakovém jazyce (video), 

znak (video) a doplňující obrázky. Také na tvorbě slovní-

ku se podílely děti z partnerské školy.

•	 Lekce, komiksy, filmy i slovník jsou přístupné na portálu 

www.eliska.cz. 

•	 Probíhala práce s žáky ve škole s využitím vytvoře-

ných produktů.

•	 Konal se mimoškolní kroužek dramatické výcho-

vy. Na programu kroužku byly hry a cvičení, exkurze 

a workshopy. 

•	 Ve dnech 23.–25. září 2011 se v Agrocentru Ohrada ve 

Vískách u Letovic uskutečnil pobyt v přírodě s progra-

mem navazujícím na projektové aktivity. Na programu 

byl sport, pohyb a práce se slovníkem na www.eliska.cz. 

Příprava na natáčení krátkých filmů probíhala 
s  podporou Nadace Vodafone v  rámci programu 
kRok jinak.

 Další akce a propagace
V únoru a v září 2011 se uskutečnila dvě benefiční 
představení ve prospěch našeho sdružení v rámci do-

provodného programu veletrhů World of Beauty & Spa 

v Praze. V červnu až červenci 2011 proběhla kampaň 

v prostředcích MHD v Brně. V tramvajích a autobusech 

byly umístěny plakáty propa-

gující náš projekt a upozor-

ňující na problematiku slu-

chového postižení dětí.

Hlavní spolupracovníci
Helena Burianová, Anna 

Jurášová, Lenka Hromicová, 

Andrea Procházková, 

Zuzana Dubová, Jana 

Lukáčová a další.


