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1. Základní údaje 

Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO 

Právní forma:  příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice 
Statutární zástupce: Ing. Bc. Ivana Humlová, ředitelka 
Zástupce ředitelky:  Lenka Stehlíková 
Zřizovatel:  Město Litoměřice 
IČO: 70854165 
Telefon: (420) 416 742 087, 731 403 849, 604 783 911 
E- mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz 

detskystacionar@centrumsrdicko.cz 
Webové stránky: www.centrumsrdicko.cz 
Číslo účtu:  94-3407750237/0100 
Výroční zprávu sepsala: Jana Havrlová 
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2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Bc. Ivany Humlové 
V roce 2018 jsme skutečně nezaháleli, neboť pro příjemce služeb naší organizace bylo 
zajištěno spoustu akcí, činností a výletů, a to např. přímo v organizaci proběhla divadelní 
představení, do organizace s vystoupením Zpívánky též přišli studenti ze SPgŠ včetně 
absolvování náslechových praxí, v areálu na zahradě organizace jsme opakovaně trávili 
společně čas, ke Dni dětí jsme výletním vláčkem křižovali ulice města, organizovány byly 
besídky ke Dni matek, připravili jsme vánoční besídky včetně zdobení vánočního stromku 
na náměstí s tím, že jsme vybojovali druhé místo v soutěži o nejhezčí vánoční stromeček, 
zajistili jsme jednodenní prodejní stánek na náměstí v rámci vánočních trhů. Po celý rok 
jsme rodičům nabízeli bezplatné individuální supervize.  
 
Akce v roce 2018, na které se nezapomíná 
V měsíci listopadu byl v organizaci vyhlášen cvičný požární poplach. Do evakuace byla 
zapojena i MŠ BERUŠKA a speciální třída. Na akci přijeli i hasiči HZS ČR z útvaru 
v Litoměřicích, kteří následně dětem i handicapovaným uživatelům denního stacionáře 
poutavou a edukační formou předvedli záchranný automobil včetně technického vybavení 
a ochranné prostředky každého hasiče. Evakuace prověřila skvělou připravenost personálu 
s důrazem na prevenci. 
V měsíci prosinci proběhla v organizaci zábavnou formou edukační hodina, kdy nám pan 
Jirák do organizace přivezl ukázat modely aut na dálkové ovládání. Mohli jsme si tak 
pěkně z blízka veškeré modely prohlédnout a též jsme se dozvěděli mnoho nových věcí. 
Například jak funguje semafor, kdy můžeme přecházet vozovku a kdy musíme stát, jak to 
mají se semaforem auta. Jak se má nakládat s odpadky a jak se třídit, a to včetně ukázky 
popelářského auta, které je odváží. Měli jsme možnost vidět i slyšet auta všech 
záchranných složek - sanitku, policejní vůz i hasičské auto, které nám dokonce předvedl, 
jak umí stříkat vodu.  
Do organizace na Mikuláše zavítali zástupci zřizovatele, tedy Města Litoměřice a přivezli 
dětem i handicapovaným uživatelům denního stacionáře mikulášské balíčky, které po 
pohádce Sváťova dividla rozdával Mikuláš.  
 
Naše organizace v roce 2018 zrealizovala níže uvedené projekty:  

� Projekt Zvířecí park – přímo na zahradě naší organizace vyrostl v měsíci červnu 
nafukovací zvířecí park, včetně edukace a soutěží na tématiku zvířat kolem nás.  
Projekt byl podpořen Městem Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného 
času dětí 2018. 

� Projekt Aktivita v přírodě se zvířaty – jednalo se o návštěvu ranče v Třebušíně, 
farmy v Bystřanech a pět pobytů u vody s rybářem s ukázkou chytání ryb. Projekt 
byl zaměřen na podporu zdravého pobytu v přírodě a na aktivity spojené 
s poznáváním zvířat, která žijí kolem nás včetně edukace o životním prostředí.  
Projekt byl Městem Litoměřice z Programu podpory sociálních a zdravotních 
aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018. 

� Projekt podpora sociálních služeb v kraji - obdrželi jsme na sociální službu denní 
stacionář, která je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním 
postižením velkou i malou finanční dotaci v rámci Ústeckého kraje na podporu 
sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

� Projekt Nástavbový kurz bazální stimulace - v naší organizaci proběhl dvoudenní 
akreditovaný Nástavbový kurz Bazální stimulace pro 16 účastníků. Účastníky 
kurzu byli zaměstnanci naší organizace, kteří pečují o osoby s těžkým mentálním 
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a kombinovaným zdravotním postižením v denním stacionáři a dále pečující 
osoby, tedy zejména matky, které o své děti pečují v domácím prostředí a dále 
zaměstnanci Farní charity v Litoměřicích. Kurz byl hrazen v rámci nadačního 
příspěvku, a tudíž byl pro všechny zcela zdarma. 

 
Poděkování  
Tímto mi dovolte poděkovat zaměstnancům organizace, kteří pracují více jak na 100% 
a díky nim jsou naše služby hodnoceny pozitivně a s vysokou mírou kvality. Děkuji jim za 
to, že pracují s maximálním nasazením a s nadstavbovým i přívětivým přístupem vůči 
našim uživatelům. Sleduji, jak jsou hrdi na organizaci, ve které pracují a bezesporu mají 
k tomuto pocitu důvod, neboť oni sami se velkou měrou přičinili o to, že je jejich hrdost je 
oprávněná. Děkuji též příjemcům našich služeb včetně jejich zákonných zástupců, 
pečujících osob a rodinných příslušníků, kteří nám natolik důvěřují, že naše služby 
využívají a vůči zaměstnancům organizace mají vřelý vztah. A proto je nám ctí, služby pro 
tak bezvadné lidi poskytovat a působí nám radost jejich spokojenost či společné úspěchy. 
Děkuji tedy všem příznivcům naší organizace, kteří nám fandí a projevují sympatie. 
V neposlední řadě děkuji zřizovateli organizace, tedy představitelům Města Litoměřice, 
kteří naslouchají našim požadavkům a vedou s námi dialog za účelem zajištění podmínek 
pro poskytování našich služeb. Děkuji za to, že si uvědomují, jak potřebné a poptávané 
jsou naše služby pro obyvatele města Litoměřice, neboť dle reakcí obyvatel jiných měst, 
litoměřickým občanům tyto služby téměř závidí. 

 

3. Slovo odborného garanta organizace, MUDr. Jana Balcara 
V budovách Centra Srdíčko je mimo jiné umístěn ambulantní dětský stacionář - nestátní, 
příspěvkové, zdravotnické zařízení pro předškolní děti. Záměrně se v tomto příspěvku nebudu 
nezmiňovat o dalších činnostech Centra Srdíčko – o jeslích a sociální službě denního stacionáře 
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 
 
Ambulantní dětský stacionář je nadstandardní zařízení města Litoměřice pro chronicky 
nemocné děti, nejedná se tedy o mateřskou školku. 
 
Od roku 2013 poskytuje ambulantní dětský stacionář kromě péče o chronická alergická 
onemocnění - Astma bronchiale, těžké formy ekzému, poruchy imunity s častými a dlouho 
trvajícími infekty i léčebně rehabilitační a výchovné služby předškolním dětem s jinými 
handicapujícími chorobami, např. s onemocněním srdce, ledvin, s onemocněním centrálního 
nervového systému s velmi rizikovou předporodní, porodní a poporodní anamnézou.  
Toto zařízení je financováno vícezdrojově, přičemž největší tíhu financí nese město Litoměřice. 
Do tohoto speciálního dětského zařízení jsou přijímány děti předškolního věku dle indikace 
odborného lékaře a souhlas k umístění dítěte dává jeho příslušný praktický dětský lékař.  
Umístěním indikovaného dítěte do stacionáře je sledováno zlepšení jeho zdravotního stavu 
a tím i zlepšení duševního zdraví dítěte. 
 
Odbornou zdravotní péči ve stacionáři garantuje druhoatestovaný pediatr s atestací z klinické 
imunologie a alergologie. 
 
Krom denních léčebně rehabilitačních činností, které provádí erudovaná zdravotní sestra 
a pedagogické práce, kterou zajišťuje kvalifikovaný pedagog. Pro zlepšení zdravotního stavu 
dětí se podařilo paní ředitelce Ing., Bc. Humlové v roce 2018 zajistit peníze k financování 
přímořského klimatoterapeutického pobytu. V září jsme letecky vycestovali na 11 dnů do 
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Bulharska.  Nejbližší příbuzní (rodiče, prarodiče) se zúčastnili tohoto pobytu jako samoplátci. 
Děti zvládly let do Primorska a pak zpět do Prahy velmi dobře. Ubytováni jsme byli v krásném 
hotelu s bazénem několik kroků od písčité pláže. 
 
Organizačně tento pobyt zajišťovala paní ředitelka. Zdravotní dozor měl MUDr. Jan Balcar. 
O děti se celodenně starali rodiče (prarodiče), ale dvě hodiny byly děti v péči dvou sester 
z Centra Srdíčko a paní ředitelky. Tak jako ve stacionáři byla prováděna léčebně terapeutická 
a výchovná činnost. 
 
Pokud mohu hodnotit tak brzo po přímořském pobytu zdravotní stav dětí, které se tohoto 
pobytu zúčastnily, pak mohu říci, že jejich nemocnost je menší a pobyt dětem prospěl. 
Tento léčebný, klimatoterapeutický pobyt péči o chronicky nemocné děti z ambulantního 
dětského stacionáře zase posunul o stupínek výš. 
 
Věřím, že klimatoterapeutický pobyt u moře budeme moci zopakovat i v letošním roce. 

MUDr. Jan Balcar 
 
 

 
4. Úvodní slovo vedoucí ambulantního dětského stacionáře, 

Jany Havrlové 
Zdraví 

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či 
slabosti (WHO 1948) 
Zdraví je schopnost vést sociální a ekonomicky produktivní život. (WHO 1977) 
Zdraví vymezuje jako ideální stav, neumožňuje však objektivní měření zdraví (WHO) 
WHO v roce 2001 doplňuje definici zdraví o snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení 
v důsledku zjistitelných nemocí a nárůst pociťované úrovně zdraví 

 

Podpora zdraví 

Proces umožňující jedincům zvýšit kontrolu nad determinantami svého zdraví, a tak zlepšovat 
svůj zdravotní stav (WHO 1998).  
Neznamená tedy pouze zodpovědnost za zdravotnictví, ale vyjadřuje individuální ovlivnitelnost 
zdraví a zodpovědnost za ně prostřednictvím životního stylu a jeho reflexe v osobní pohodě 
(Kebza, 2005).  
Podpora zdraví ve škole by měla spočívat v rozvíjení životních kompetencí každého žáka tak, 
aby úcta k hodnotě zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých patřily 
mezi jeho celoživotní priority (Havlínová, 2006). 

 

Veřejné zdraví 

Veřejné zdraví je definováno jako organizované úsilí společnosti s cílem chránit, rozvíjet 
a navracet zdraví lidí. 
Jde o kombinaci vědeckých poznatků, dovedností i názorů směřujících k udržení a zlepšení 
zdraví lidí prostřednictvím kolektivních nebo sociálních aktivit. 
http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/pojmy.html 

 
Do ambulantního stacionáře jsou přijímány děti s dlouhodobými zdravotními problémy. 
Například jsou zde děti s astmatem bronchiale, atopickým ekzémem, dlouhodobými infekcemi 
horních cest dýchacích, poruchami imunity. Dále k nám přicházejí děti na doporučení dětského 
lékaře nebo lékaře specialisty s onemocněním srdce, ledvin, ale i očních vad či onemocnění 
nervového systému. 
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Jako zdravotní sestra se zde zasazuji o příkladné dodržování hygienických návyků, rozvoji 
pohybovému, výchovnému, hudebnímu a vzdělávacímu.  

           Jana Havrlová 
 
 

5. Základní informace o ambulantním dětském stacionáři  

Druh služby: Ambulantní dětský stacionář 

Poslání ambulantního dětského stacionáře: 
Posláním ambulantního dětského stacionáře je poskytovat ambulantní službu dětem ve věku 
od 3 let do doby dovršení věku povinné školní docházky. 
Založení tohoto stacionáře je určeno dětem s chronickým onemocněním. (Jde o zdravotní 
znevýhodnění nebo také zdravotní oslabení, dlouhodobé nemoci a lehčí zdravotní poruchy.) 
Patří sem onemocnění alergická a astmatická, kožní, metabolická, ledvinová a onemocnění 
srdce. 

 
Specifika ambulantního dětského stacionáře: 

Míčkování - jde o pomocnou fyzioterapeutickou metodu, která se využívá při 
onemocnění dýchacích cest u astmatu bronchiale, při zánětlivých onemocnění plic, průdušek, 
hrtanu, hlasivek, obličejových dutin, při akutní i chronické rýmě, při cystické fibróze, 
u pylových, alergií, při migréně, při vadném postavení páteře. 

Míčková automasáž - jde o speciální masáž molitanovým míčkem, prostřednictvím 
aktivních bodů na těle dochází k pozitivnímu vlivu na funkci jednotlivých orgánů, 
psychickému uvolnění a celkové pohodě jedince. 

Dětská jóga - jde o speciální cvičení, které navozuje stav pohody, vyváženosti 
a spokojenosti, také vede k protažení nebo posílení svalů a poté i k jejich následnému 
uvolnění a vnitřnímu prožívání pohybu. 

Dechová rehabilitace - jde o cvičení za pomoci jednoduchého nástroje (flétna, 
foukací harmonika, píšťalka, bublifuk, balónek, …), foukáním dochází k posilování 
dýchacích svalů, k prohlubování bráničního dechu (foukáním se dítě naučí jaký je rozdíl 
dýchat nosem a pusou). 

 
Vzdělávací cíle: 

� rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, 
podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé 
soutěžení, 

� podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení 
a získávání informací, 

� podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale 
zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí, 

� rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev, 
� vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků, 
� vytvářet základy estetických dovedností, 
� podporovat fantazii a tvořivost dítěte, 
� rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme. 

 
Výchovné cíle: 

� akceptovat dítě takové, jaké je, respektovat jeho přirozené potřeby a rozvíjet jeho 
individuální schopnost, 

� učit se respektovat svobodu druhého, 
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� empatie a nedirektivní výchova, 
� dát dítěti svobodu výběru činnosti, dostatek času, nenarušovat soustředění, 
� přístup k dítěti zakládat na pozitivních postojích, 
� méně může znamenat více, 
� vztah k přírodě, tradicím a k místu, kde žiji, 
� umění říci ne, 
� kamarádské klima a komunikace, 
� četba a práce s knihou, 
� koncepční práce s předškoláky. 

 
Hlavní cíle: 

� cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí 
samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory 
a pocity, 

� dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, 
vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu 
vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se 
u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně, 

� každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání 
a objevování světa. 
 

 

6. Personální obsazení - organizační struktura pro ambulantní dětský stacionář 
v rámci zařízení, Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO 

Ředitelka: Ing. Bc. Ivana Humlová 
Zástupkyně ředitelky: Lenka Stehlíková 
Vedoucí ambulantního dětského stacionáře:  
Do 31. 7. 2018 Miroslava Ságlová 
Do 31. 10. 2018 Ivana Vilímová 
Od 1. 11. 2018 Jana Havrlová 
Pracovnice v ambulantním stacionáři: Miroslava Ságlová, Ivana Vilímová, Jana Havrlová  
Odborný garant organizace: MUDr. Jan Balcar 
Fyzioterapeut: Michaela Kozelková 
Hlavní účetní: Lenka Stehlíková 
Kuchyně: Jaroslava Chvapilová, Dana Syndulová, Soňa Šikulová 
Prádelna, úklid: Libuše Pilzová, Nikola Hodysová 
Údržba: Josef Šidák 
Provozní: Štěpánka Sokolová 
 
  

7. Vzdělávání pracovníků 
Ke zkvalitnění péče přispělo i vzdělávání některých pracovníků, kteří během roku sbírali 
akreditované body při návštěvách odborných seminářů a konferencí. 
 
Únor – Pediatrický den v Ústí nad Labem 
Květen – Relaxační techniky Liberec  
Červenec – Muzikoterapie v Centru Srdíčkoá 
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8. Akce uskutečněné v roce 2018 

V loňském roce jsme zrealizovali mnoho kulturních akcí pro děti našeho ambulantního 
stacionáře. Největší ohlas jsme zaznamenali v průběhu oslav roku. Dětem se líbil jak 
maškarní bál během Masopustu či oslavy vánočních svátků. Kromě mnoha úspěšných 
divadelních představení jsme pořádali také spoustu zajímavých výletů do blízkého 
i vzdáleného okolí. Probíhali i oslavy narozenin dětí, také focení dětí pro rodiče. 
 
Centrum SRDÍČKO dne 30. 8. 2018 vycestovalo s příjemci služeb, tedy s handicapovanými 
uživateli denního stacionáře a dětmi z ambulantního dětského stacionáře, do pražské 
zoologické zahrady, ke které dopluli od Vltavského nábřeží lodí a přívozem. Poznávání světa 
zvířat a světa lodní dopravy  bylo velmi zábavné a přínosné. 
 
V měsíci září 2018 jsme absolvovali s chronicky nemocnými dětmi jedenáctidenní ozdravný 
pobyt u moře v Bulharsku.  Vizí projektu je podpora imunitního systému, zlepšení 
zdravotního stavu a zvýšení kvality života těchto dětí. Lékař včetně odborného personálu, 
který byl na cestě přítomen, pevně věří, že díky ideálním klimatickým podmínkám, pobytu 
v přírodě u moře s kontinuitou preventivních rehabilitačních činností, a to např. metoda 
míčkování, dětská jóga, dechové rehabilitace, foukání na flétničku, dojde k naplnění cíle 
projektu.  Tato cesta mohla být uskutečněna díky projektu „Cesta za zdravím“, který byl 
podpořen Fondem Ústeckého kraje a Nadací ČEZ v rámci mobilní aplikace „Pomáhej 
pohybem“ a dále díky finančnímu daru od firmy HERSTAV, spol. s r.o. Litoměřice.   

 

Dne 30. 11. 2018 jsme se zúčastnili vyhlášení cvičného požárního poplachu.  Spolu 
s mateřskou školou Beruška jsme se zúčastnili cvičení, které prověřilo připravenost zejména 
vedení a personálu. 

 
Na začátku měsíce prosince proběhly dvě akce: Mikulášská nadílka a Vánoční besídka. První 
akci zajišťoval zřizovatel, tj. Město Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pod 
vedením pana místostarosty Grunda. Příjemce služeb přišel navštívit Mikuláš, který rozdal 
dárečky a Sváťovo dividlo. 
 
Dne 4. 12. 2018 děti vycestovaly na výlet do Prahy, kterému korunovala návštěva hračkářství 
Hamley´s. Zúčastnění, tedy děti z ambulantního dětského stacionáře a handicapovaní 
uživatelé denního stacionáře, si výlet skutečně užili. Staroměstské náměstí s dominantou 
vánočního stromu, vánoční trhy, Václavské náměstí a hlavně atrakce včetně zábavy v obří 
hračkárně. 

 
Již tradiční akcí Centra Srdíčko bylo zdobení Vánočního stromečku na náměstí vlastnoručně 
vyrobenými ozdobami dětí z ambulantního dětského stacionáře. Do 21. 12. 2018 probíhalo 
hlasování o nejhezčí vánoční stromeček a náš se umístil na druhém místě. Tímto děkujeme 
všem těm, kteří hlasovali a přispěli tak k dobrému jménu naší organizace. 
 
V měsíci prosinci 2018 proběhla zábavnou formou edukační hodina, kdy nám pan Jirák do 
organizace přivezl ukázat modely aut na dálkové ovládání. Mohli jsme si tak pěkně z blízka 
veškeré modely prohlédnout a též jsme se dozvěděli mnoho nových věcí. Například jak 
funguje semafor, kdy můžeme přecházet vozovku a kdy musíme stát, jak to mají se 
semaforem auta. Jak se má nakládat s odpadky a jak se třídit, a to včetně ukázky popelářského 
auta, které je odváží. Měli jsme možnost vidět i slyšet auta všech záchranných složek - 
sanitku, policejní vůz i hasičské auto, které nám dokonce předvedl, jak umí stříkat vodu.  
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9. Přehled zúčastněných akcí 

 

Leden Vnitřní bazén 

Únor 

Oslava Masopustu – Karneval 
s dětmi 
Vnitřní bazén 

Březen 

Návštěva Domu pro seniory Na Pahorku v Litoměřicích 
Vnitřní bazén 
Velikonoční tvoření 
Rozmarýn 
Fotograf 

Duben 
Divadlo K. H. Máchy 
Rej čarodějnických masek 

Květen Třebušín – jezdecká škola – koně 

Červen 

Projížďka výletním vláčkem v Litoměřicích 
Dopravní hřiště 
Koutek živé přírody 
Safari – nafukovací hrad – rozloučení se školním rokem 

Srpen ZOO Praha 

Září Farma Bystřany 
Bulharsko 

Říjen Vnitřní bazén 

Listopad 
Vnitřní bazén 
Fotograf 

Prosinec 

Mikulášská nadílka +Sváťovo dividlo 
Vánoční dílnička v Rozmarýnu  - výroba přání 
Povídání o pravidlech dopravy 
Hračkářství Hamley´s 
Vánoce v centru Srdíčka 
Zdobení Vánočního 
stromku 



10 

 

 

10 

10. Fotografie akcí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cvičný požární poplach 

Divadelní představení v Srdíčku 

Třebušín – projížďka na koních 
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11. Fotografie vnitřní a 

venkovní prostory 

 

                                     Denní místnost                                 Jídelna                            

Farma Bystřany 

ZOO Praha 

ZOO Praha + projížďka lodí 
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Prostory pro odpočinek 

 
 
Vnitřní bazén                                       

 
   

 
Šatna 
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Snoezelen 
 
 
 

Zahrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MagicBox  
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12. Statistiky a finanční zpráva 

Od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 byli 4 astmatici, 1 děti se srdečním onemocněním, 1 dítě 
s onemocněním ledvin, 5 děti s atopickým ekzémem, 2 děti s recidivujícími respiračními 
insekty, 1 dítě s ADHD a 1 dítě s oční vadou. 

 
Od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 byli 3 astmatici, 1 děti se srdečním onemocněním, 1 dítě 
s onemocněním ledvin, 3 děti s atopickým ekzémem, 1 děti s recidivujícími respiračními 
insekty, 1 dítě s ADHD a 1 dítě s oční vadou. 

 
Od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018 byli 4 astmatici, 1 dítě se srdečním onemocněním, 1 dítě 
s onemocněním ledvin, 5 děti s atopickým ekzémem, 2 děti s recidivujícími respiračními 
insekty, 1 dítě s ADHD a 1 dítě s oční vadou. 
 
Od 1. 9. 2018 do 31. 9. 2018 byli 4 astmatici, 5 děti s atopickým ekzémem, 1 děti 
s recidivujícími respiračními insekty, 1 dítě s oční vadou, 1 dítě pohybové onemocnění. 
 
Od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 byli 5 astmatici, 4 děti s atopickým ekzémem, 1 děti 
s recidivujícími respiračními insekty, 1 dítě pohybové onemocnění a 1 dítě s oční vadou. 
 
Od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 byli 5 astmatici, 5 děti s atopickým ekzémem, 1 děti 
s recidivujícími respiračními insekty, 1 dítě pohybové onemocnění a 1 dítě s oční vadou. 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Místnost s interaktivní tabulí 
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12. Závěrečné shrnutí 
Ohlédnutí pracovníků ambulantního dětského stacionáře za uplynulým rokem 2018 Máme dobrý 
pocit z celého prožitého roku, většina dětí udělala velké pokroky, dozrála, vyspěla a zaznamenala 
mnoho osobních úspěchů. Během měsíce června a období prázdnin velký počet dětí odcházelo do 
základních škol a ty nahradily mladší děti. Celkově dobře hodnotíme i komunikaci a spolupráci 
s většinou rodičů. 
 
Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme se snažili u dětí rozvíjet všech pět 
oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku 
a individuálních schopnostech dětí. 
 
Oblast biologická - dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná i fyzická zdatnost dětí, úroveň hrubé 
i jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby. 
Předány byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, péče o zdraví 
a bezpečnost. 
 
Oblast  psychologická  -  dítě a jeho psychika.  Děti byly vedeny k udržení a uchování duševní 
pohody a klidu.  Podporována byla psychická zdatnost a odolnost v náročnějších životních 
situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a myšlenkových operací.  
 
Oblast interpersonální - dítě a ten druhý. V počátku roku jsme prostřednictvím těchto aktivit 
směřovali k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu. Vytvářeny byly základy 
pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i komunikace s vrstevníky či staršími 
osobami. 
 
Oblast sociokulturní - dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřili na seznamování dětí se 
zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich respektování. Cílem bylo naučit 
děti přijímat základní všeobecně uznávané společenské, morální i etické hodnoty a podílet se na 
utváření společenských hodnot. 
 
Oblast enviromentální - dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního prostředí školy, 
prostřednictvím něhož jsme děti vedli k lásce a ochraně živé i neživé přírody. Zároveň jsme se 
zaměřili na oblast ekologickou. 

 
Respektujeme podnětné rodinné prostředí, aby mezi námi vznikala oboustranná důvěra, která je 
pro nás tak důležitá. Respektujeme výchovu v rodině a rodiče respektují naše návrhy a požadavky 
na chování dětí. 
 
Snažíme se vždy nalézt takovou cestu, která by byla nejlepší s ohledem na děti a zároveň být 
všichni partnery při práci s dětmi. 
 
Rok 2018 přinesl pro všechny pracovníky i děti ambulantního dětského stacionáře mnoho změn. 
Proběhla oprava zařízení na zahradě našeho Centra. 
Během roku 2018 jsme se zúčastnili mnoha kulturních akcí: hudebních představení, divadelních 
představení a výletů. 
 
Velkým přínosem je, že v Centru SRDÍČKO se nachází místnost s interaktivní tabulí, kde děti 
využívají i Magic Box, vnitřní bazén, odpočinkovou místností SNOEZELEN a je zde možnost 
využití keramické pece
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Po celý rok jsme se snažily o podporu zdraví dětí tak, že jsme děti podporovaly ve zdravé výživě, 
vedly jsme je ke spontánní hře, k tělesné pohodě a volnému pohybu, vytvářely jsme podnětné a 
věcné prostředí, prohlubovaly jsme partnerské vztahy s rodiči. Dbaly jsme na bezpečné sociální 
prostředí. 
 
 
 

13.  Sponzoři Centra SRDÍČKO 
 
 Městský úřad Litoměřice; 
 Krajský úřad Ústeckého kraje; 
 Skupina ČEZ, a.s.; 
 Nadace AGROFERT Praha; 
 Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA); 
 Herstav, spol. s. r. o 


