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Název organizace:    Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO,  

                                     příspěvková organizace 

Sídlo organizace:   Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice 

Statutární  zástupce: Ing.  Ivana Humlová, ředitelka 

Zástupce ředitelky:  Lenka Stehlíková 

Zřizovatel:   Město Litoměřice 

IČO:                          70854165 

Telefon:                      (420) 416 742 087, 731 403 849 

E- mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz, peceodetilitomerice@seznam.cz                                              

Webové stránky: www.centrumsrdicko.cz 

Číslo účtu:    94-3407750237/0100 
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Pokud si rodiče kladou otázku jak nejlépe skloubit profesní seberealizaci a péči o jejich 
malého potomka, jistě uvítají možnost, kterou naše organizace nabízí. Jde právě o službu 
PÉČE PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ DO 3 LET v denním režimu. Jedná se o alternativu jeslí, 
které byly provozovány do 31. 12. 2013. Na základě zákona ust. § 124 zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění posledních předpisů, 
musel být provoz jeslí, jako zdravotnického zařízení, v naší organizaci bohužel ukončen.  
Díky vstřícnosti zřizovatele naší organizace, tedy Městu Litoměřice, může být veřejnosti 
poskytována služba, která je vlastně obdobou jeslí. Též díky nemalé finanční podpoře 
zřizovatele rodiče hradí za poskytovanou službu jen část ze skutečných nákladů.  

Organizace pro děti zajišťuje kvalitní podmínky s důrazem na vhodné prostředí. Děti 
využívají interaktivní tabuli včetně nového přenosného interaktivního koberce MagixBox, kde 
se díky vhodným edukačním programům hravou a zábavnost formou mnohému naučí. 
Pestrost činností v průběhu dne rozšiřuje i speciální multismyslová místnost snoezelen se 
světelnými efekty. Děti mají přiměřeně k jejich věku přizpůsobený denní režim s odpoledním 
odpočinkem. Na stravování dětí, výživové normy a pestrý jídelníček dohlíží odborník. 
V oploceném areálu organizace je k dispozici zahrada s dřevěnými hracími prvky, se speciální 
bezpečnou trampolínou a novou extra měkkou multifunkční  litou hrací plochou ve formě 
dopravního hřiště.  

Zaměstnanci služby k dětem přistupují profesionálně ale zároveň lidsky a současně se snaží 
docílit, aby v našem zařízení byly děti spokojené, všestranně se rozvíjející. 
 

 
Naše služba je pro většinu dětí první zkušeností s dětským kolektivem. Nástup do 
kolektivního zařízení znamená pro dítě náhlou změnu v dosavadním způsobu života. Snažíme 
se adaptaci dětí na nové prostředí co nejvíc usnadnit citlivým a individuálním přístupem. Těší 
nás, že naše služby využívají rodiče opakovaně i u dalšího sourozence. 
V minulém roce se většina dětí adaptovala velmi dobře. Děti, které opustily naše zařízení, 
byly dobře připravené na vstup do MŠ. 
 
 

 
Druh služby:             ambulantní  
Místo poskytování: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež -  SRDÍČKO  
                                          Revoluční 1845/30, Litoměřice 412 01 
Kapacita zařízení:           maximálně 20 dětí 
Věková struktura:           Určena dětem ve věku od 18 měsíců do 3 let  
Provozní doba:                v pracovní dny od 6:00 hodin do 16:00 hodin 
Cílová skupina:               zdravé děti v určené věkové struktuře, které mají souhlasné  
                                          potvrzení od dětského lékaře se vstupem do kolektivu    

 
Jedná se o činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována 
v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, 
dovedností, kulturních a hygienických návyků. Cílem je spokojené, všestranně se rozvíjející 
dítě, které je ve 3 letech připraveno pro vstup do MŠ.  
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S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů, jejichž cílem 
je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, upevňování 
hygienických návyků, rozvíjení sebeobsluhy, stolování a příprava na přechod do MŠ. 
Měsíční plány jsou rozděleny na plán výchovy a obsah péče. Plán výchovy obsahuje výchovu 
rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou.  
 
Během týdne každá dětská skupina prostřídá denně jednu složku výchovy. Ukázky dětských 
prací vystavujeme formou výstavky a nástěnek v přijímací místnosti. Při odchodu dítěte ze 
zařízení informujeme rodiče o průběhu dne. Velkou pozornost věnujeme zdravému tělesnému 
vývoji a otužování formou denního pobytu venku na zahradě nebo na vycházce. Denně 
sledujeme stav ovzduší a pouze za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek 
omezíme pobyt venku. 

 
Zaměstnanci střediska v rámci zvyšování kvality poskytování služby se zúčastnili různých 
školících akcí. Zejména p. Prudká, která má na starosti sestavování jídelníčků a zavádění 
nových poznatků do praxe se zúčastnila několika školení pracovníků stravovacích provozů. 
 

2. 2.  ZVLÁŠTNOSTI VÝTVARNÉHO PROJEVU 
6. 2.  PEDIATRICKÝ DEN 
1. 3.  PRAHA PORTÁL (DYSPRAXIE U DĚTÍ) 
6. 4. KRAJSKÁ KONFERENCE HROMADNÉHO STRAVOVÁNÍ 
20. 1. PRAHA PORTÁL (VÝVOJ ŘEČI A KOMUNIKACE) 
14. 4.  ŠKOLENÍ BOZP A PO 

 Události uskutečněné v roce 2017 

• V měsíci lednu byly některé místnosti Služby péče pro děti dovybaveny novým 
nábytkem. Naši službu navštívili senioři z Klubu důchodců. Nastoupilo jedno nové 
dítě.  

• Začátkem února se děti zúčastnily na představení Kašpárek v pekle – Divadlo paní 
Antošové. 

• V tomto měsíci byla zvýšená nemocnost dětí, výskyt neštovic. Nastoupilo jedno nové 
dítě a 3 děti odešly do MŠ. Herna byla dovybavená novými jídelními stoly a 
židličkami.  

• V březnu nastoupily 3 nové děti. 
• V dubnu odešlo jedno nové dítě a jedno odešlo do MŠ. Pro všechny zaměstnance 

Centra Srdíčko se konalo školení BO a ZPV. 
• V květnu odešlo 1 dítě do MŠ.  Pro děti byla uspořádaná jízda výletním vláčkem po 

městě. 
• Studentky SPgŠ  se formou náslechu obeznámily s naší službou. 
• Koncem června nám studentky SPgŠ zahrály a zazpívaly písničky z pohádek. Do 

zpívání se spontánně zapojily i děti. Od 11.7 – 29.7. bylo v SPPD  plánované 
přerušení provozu, kdy zaměstnanci čerpali dovolenou. 

• V srpnu byla uskutečněna supervize zaměstnanců, za účelem zkvalitnění služeb. 
• Koncem srpna jsme se rozloučili s dvanácti dětmi, které odešly do MŠ. Nastoupilo 

jedno nové dítě a z důvodu stěhování ukončila pracovní poměr paní uklízečka. 
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• V září nastoupilo postupně 12 nových dětí a také nová paní uklízečka. 
 • Koncem října proběhl cvičný požární poplach s ukázkou hasičské techniky. 
 • Jedno dítě odešlo do MŠ a v prosinci pak další 4 děti. 
 • V listopadu se do služby zakoupily metodické pomůcky a nové hračky. Ze zdravotních 

důvodů ukončila pracovní poměr paní uklízečka a nastoupila nová.    
 • V prosinci se uskutečnila Mikulášská nadílka spojená s vystoupením studentek SPgŠ. 

Sváťovo dividlo vystoupilo s pohádkou O pejskovi a kočičce. Vánoční  atmosféru 
doplnila hudební skupina Křešičanka s pásmem vánočních příběhu a koled.    

 • Dne 14.12. 2016  jsme pro rodiče připravili vánoční besídku s vystoupením dětí 
a posezením u vánočního stromečku. Děti si pod stromečkem rozbalily nové hračky.  

• V měsíci prosinec organizace uspořádala pro příjemce služeb a rodiče zábavnou akci 
Kouzelný kalendář. Dne 20.10.2016 jsme za účelem medializace měli prodejní stánek 
na náměstí v rámci vánočních trhů. 

11. 1.  PROHLÍDKA SLUŽBY Z KLUBU SENIOR Ů 

29. 1. DOVYBAVENÍ NÁBYTKEM (UMÝVÁRNA – SK ŘÍNĚ) 
 

2. 2.  DIVADLO p. ANTOŠOVÉ (KAŠPÁREK V PEKLE) 

 DOVYBAVNÍ NÁBYTKEM (NOVÉ STOLY A ŽIDLE 
V HERNĚ) 

 - ODDECHOVÝ MOLITANOVÝ NÁBYTEK 

11. 4.  FOROGRAF 

14. 4. ŠKOLENÍ BOZP A PO 

16. 5.  NÁSLECH STUDENTEK SPgŠ 

20. 5. NÁSLECH STUDENTEK SPgŠ 

27. 5.  VÝLETNÍ VLÁ ČEK KE DNI D ĚTÍ 

 PRAXE STUDENTKY SPgŠ 

20. 6. NÁSLECH STUDENTEK SPgŠ 

29. 6. NÁSLECH STUDENTEK SPgŠ 

23. 6. VYSTOUPENÍ STUDENTEK SPgŠ (PÍSNIČKY A POHÁDKY) 

11. 7. – 
29. 7. 

PŘERUŠEN PROVOZ (DOVOLENÁ) 
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VYBAVENÍ VSTUPNÍ HALY NOVÝMI BOTNÍK Y NA MÍRU 

19. 9.  PŘEDÁVÁNÍ ZAHRADY ADS  

27.10. CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH S UKÁZKOU TECHNIKY HZS 
LITOM ĚŘICE 

2. 11. ZAKOUPENÍ HRA ČEK PRO SPPD (VÁNOCE) 

7. 11.  FOTOGRAF 
24. 11.  VÁNOČNÍ POSEZENÍ ZAM ĚSTNANCI CENTRA SRDÍČKO 

6. 12.  VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY K ŘEŠIČANKA 
S PÁSMEM KOLED A VÁNO ČNÍCH PŘÍBĚHŮ 

8. 12. SVÁŤOVO DIVADLO (POHÁDKA O PEJSKOVI A KO ČIČCE) 
9. 12. DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ 
13. 12. VÁNOČNÍ KALENDÁ Ř - ZÁBAVNÝ VÁNO ČNÍ PROGRAM 

PRO DĚTI, UŽIVATELE A RODI ČE, ZÁK. ZÁSTUPCE  
 

14. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA, POSEZENÍ S RODIČI U STROMEČKU, 
ROZBALENÍ NOVÝCH HRA ČEK 

20. 12. VÁNOČNÍ TRHY (PRODEJNÍ STÁNEK) 
 

 

8. Personální obsazení: 

  Ing. Ivana Humlová Ředitelka organizace:
  Lenka Stehlíková Zástupkyně ředitelky:

 MUDr. Jan Balcar Odborný garant organizace:
Lenka Stehlíková Hlavní účetní: 

Iveta Prudká Vedoucí služby: 
Pracovnice služby: 

• Danuše Pakandlová, 
• Iveta Prudká, 

• Pavlína Schillerová  
• Jaroslava Chvapilová, Dana Syndulová Stravovací provoz: 

Libuše Pilzová, Veronika Chabrová Prádelna, úklid: 
Josef Šidák Údržba: 

 

 

V roce 2016 jsme se s dětmi zúčastnili několika kulturních akcí, divadelních představení 
a svezli se výletním vláčkem. Zařízení bylo dovybaveno novým nábytkem, hračkami 
a pomůckami pro děti. Na konci školního roku přešly děti do mateřské školy a od září se opět 
naplnila kapacita zařízení novými dětmi.  
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Na závěr roku se uskutečnilo předvánoční posezení s rodiči a dětmi u vánočního stromečku, 
kde jsme si s rodiči mohli pohovořit o naší práci a byli jsme potěšeni jejich kladným 
hodnocením. 
Interaktivní tabulí, kde s dětmi pravidelně procvičujeme různé složky výchovy zábavnou 
a interaktivní formou doplnilo nové zařízení MagicBox. Velkým přínosem pro naši službu je 
úprava zahrady s novou multifunkční plochou, která ještě víc podněcuje děti k pohybovým 
hrám.  
 
 

 

 

 
• Městský úřad Litoměřice; 
• Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice; 
• NADACE AGROFERT 
• CG Niké, z. ú., Argentinská 702/1, 170 00  Praha 7 
• Diecézní charita Litoměřice 
• Farní charita Litoměřice 
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