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Labyrint Brno, o.s.

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

pro konkurenceschopnost, prioritní osa Další vzdělává-

ní. V rámci projektu se uskuteční osm seminářů v osmi 

krajích ČR a proběhne rozsáhlá propagační kampaň. 

Odbornou garantkou a lektorkou projektu je Mgr. Mar-

git Slimáková, Ph.D. (www.margit.cz). 

Hlavní spolupracovníci 
a spolupracovnice v roce 2012

Barbora Brandýská, Zuzana Dubová, Lenka Hromicová, 

Anna Jurášová, Jana Knoflíčková, Jana Lukáčová, Pavla 

Crhonková, Kristýna Kučerová, Zdeněk Lázníček, Simo-

na Pelhřimovská, Radmila Staňková, Zdeňka Schelleová 

a další

Poděkování
za finanční a věcnou podporu: Evropský sociální fond 

a státní rozpočet ČR, Expobeauty Prague, s.r.o., Patricia 

Jakešová a Zbyněk Zdražil, Auditia, spol. s r.o., Nábytek 

Janíček Adamov, Miluše Huszárová – květiny

za vystoupení bez nároku na honorář na benefič-
ních akcích v rámci veletrhů World of Beauty & Spa 
v Praze a za organizaci akce: Jana Machová, Svetlana, 

Jakub Šoupal, Hynek Tomm, Pavel Veselý

Výroční zprávu zpracovala Helena Burianová

Foto: Barbora Brandýská, Anna Jurášová, Jana Knoflíčková

www.labyrintbrno.cz, www.eliska.cz

Labyrint Brno, o.s., Bendlova 150/26, 613 00 Brno  

tel.: 548 524 289, e-mail: labyrint-brno@volny.cz 

IČ 265 48 542, číslo účtu: 174 731 444/0300

Výkaz zisku a ztráty 
ke dni 31. 12. 2012

nákLady v celých tisících Kč

spotřebované nákupy 119

služby 1 125

osobní náklady včetně zákonných odvodů 2 299

ostatní náklady 29

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek 

104

CELkEM 3 676

výnoSy v celých tisících Kč

tržby za vlastní výkony a za zboží 100

přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky) 15

provozní dotace 3 279

CELkEM 3 394

výSLEdEk HoSPodařEní  −282



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

„o sdružování občanů“ dne 6. prosince 2001. Základním 

dokumentem sdružení jsou stanovy. Nejvyšším orgánem 

je členské shromáždění. Členské shromáždění volí před-

stavenstvo, předsedu (statutárního zástupce) a revizora. 

K 31. prosinci 2012 mělo sdružení sedm členů. Předsed-
kyní sdružení je Helena Burianová, členy představen-
stva jsou Helena Burianová, Oldřich Burian a Jaroslav 

Hanyáš, revizorkou je Zuzana Vybíralová.

V prvních letech činnosti se sdružení zabývalo přede-

vším pořádáním integračních pobytů pro smíšené sku-

piny slyšících a sluchově postižených dětí a pořádáním 

mimoškolních kroužků pro sluchově postižené děti. Od 

roku 2002 nepřetržitě vedeme kroužek dramatické vý-

chovy s programem poznávacích exkurzí pro 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 Evrop-

ského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR zamě-

řené 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 se zapojením samotných dětí 

v hlavních rolích. Do aktivit sdružení bylo od zahájení 

činnosti dodnes zapojeno více než sto padesát sluchově 

postižených dětí, velká část z nich opakovaně. 

Činnost sdružení v roce 2012
V březnu 2012 jsme ukončili projekt „Multimedia 
a  e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků“ 

(CZ.1.07/1.2.09/01.0007). Partnerem projektu byla MŠ 

a ZŠ pro sluchově postižené v Brně. V průběhu projektu 

v období 1. dubna 2009 až 31. března 2012 se uskutečnily 

tyto klíčové aktivity: krátkodobé kurzy pro učitele a lekto-

ry, vybavení PC učebny v partnerské škole pro sluchově 

postižené v Brně, nákup interaktivní tabule a dalšího 

vybavení pro školu, úprava a rozvoj portálu www.eliska.

cz, vytvoření 88 interaktivních lekcí v osmi předmětech 

(angličtina, čeština, dějepis, fyzika, chemie, matematika, 

přírodopis a zeměpis), vytvoření 43 komiksů – fotopříbě-

hů dokumentujících zážitky dětí z mimoškolního krouž-

ku, zpracování 312 hesel s výkladem pojmů důležitých 

pro výuku, natočení tří krátkých výchovných filmů „Pří-

klady chování“, „Malá encyklopedie emocí“ a „Holoub-

ci“. Slavnostní premiéra filmů se uskutečnila 12. února 

2012 v kině Art v Brně. Vytvořené produkty byly ověřo-

vány ve výuce, konal se mimoškolní kroužek dramatické 

výchovy (celkem 82 hodin kroužku), uskutečnilo se 20 

hodin kroužku PC dovedností pro starší žáky. Proběhly 

tři pobyty v přírodě s programem navazujícím na projek-

tové aktivity. 

Příklady ohlasů na projekt: „Eliška se mi líbila, je to lepší 

než se učit. Lépe se mi pamatovalo. Pracovat na tom, je to 

těžké, ale aspoň jsem se nenudila. V Elišce jsou otázky, kte-

ré byli moc důležité a taky jsem tam měla odpovědi. Takže 

aspoň jsem věděla co dělám dobře a co ne. A byli i otázky 

podobné v testu, pak jsem měla lepší známky.“ (žákyně) 

„Vzdělávací program Eliška je určitě prospěšný a užitečný. 

Líbí se mi pěkné a názorné zpracování. Děti mají s učením 

potíže, spoustě věcí nerozumí a obtížně si je pamatují. Ale 

práce na počítači je baví. Procvičování v programu Eliška se 

nám osvědčilo, děti si učivo lépe zapamatují. Na rozdíl od 

opakování z učebnic u opakování v programu Eliška nekla-

dou odpor a pracují bez velkého přemlouvání. S programem 

jsme spokojeni.“ | „Natáčení filmů bylo skvělé. Jsme vděční, 

že děti můžou něco zažít, něco nového poznat.“ | „Jsme vel-

mi spokojeni s programem mimoškolního kroužku. Dětem 

vyhovuje pestrý program, střídání prostředí a způsob ve-

dení kroužku.“ (rodiče) „Film byl krátký, budou Holoubci 

2?“ | „Moc se mi dneska v kině líbilo.“ | „Moc se nám líbil 

filmeček Holoubci a chování neslyšících ze života. Bylo to 

humorně natočené.“ (návštěvníci premiéry filmů)

V dubnu 2012 jsme zahájili práci na novém projek-

tu „výchovné filmy pro neslyšící děti a  žáky“ 
(CZ.1.07/1.2.00/27.0004). V projektu vycházíme ze 

zkušeností předchozího projektu a dále rozvíjíme osvěd-

čené postupy práce s dětmi. Projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 

v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání. Jde o in-

dividuální projekt řízený Ministerstvem školství, mlá-

deže a tělovýchovy ČR. Partnery projektu jsou MŠ a ZŠ 

pro sluchově postižené v Brně a ZŠ a MŠ pro sluchově 

postižené Ostrava-Poruba. Dále jsou zapojeny spolupra-

cující školy pro sluchově postižené v Olomouci a Valaš-

ském Meziříčí. Projekt byl zahájen 1. dubna 2012 a bude 

ukončen 31. března 2015. V rámci projektu bude nato-

čeno 12 nových krátkých výchovných filmů s příběhy na 

téma prevence sociálně-patologických jevů, vzniknou 

doprovodné výukové materiály a bude probíhat mimo-

školní práce s dětmi ve všech zapojených školách. Během 

roku 2012 jsme vybavili místnost pro konání mimoškol-

ního klubu pro starší děti ve škole v Brně a zahájili jsme 

provoz pravidelných mimoškolních kroužků ve školách 

v Brně, Olomouci, Ostravě i Valašském Meziříčí, začali 

jsme s přípravou dětí na natáčení. 

V srpnu 2012 jsme získali podporu pro pro-

jekt s názvem „Přirozená péče o  zdraví dětí“ 
(CZ.1.07/3.1.00/37.0024). Také tento projekt je spo-

lufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem ČR v rámci operačního programu Vzdělávání 


