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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 orgán/jednající: Ing. Bc. Ivana Humlová, ředitelka  

Zástupce ředitelky:  Lenka Stehlíková  

Zřizovatel:   Město Litoměřice  

IČO:    70854165  

Telefon:   (420) 734 587 051, 416 742 087, 731 403 849, (420) 416 744 257 

E- mail:   centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz; jeslicky@centrumsrdicko.cz 

Webové stránky:  www.centrumsrdicko.cz  

Číslo účtu:   94-3407750237/0100  

 

Výroční zprávu sepsala: Bc. Pavlína Schillerová, vedoucí služby Dětské skupiny ― JESLIČKY 
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2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE, ING. BC. IVANY HUMLOVÉ 

V minulém roce se nám podařilo zahájit projekt a od měsíce července čerpat finanční prostředky 

z Evropských sociálních  - OPZ. Projekt bude realizován do poloviny roku 2022. Musím přiznat, že 

samotná žádost a následná realizace projektu včetně průběžných monitorovacích zpráv a žádostí 

o průběžné platby je záležitost více jak náročná. Krom instalace a každodenního využívání docházko-

vého systému musí být v rámci provozu služby a počtu dětí na jednu pečující osobu splněny kritéria 

a podmínky dotačního titulu. To vše má vliv na finanční prostředky, které jsou ve výši odvíjející se od 

počtu dosažených jednotek řídícím orgánem po schválení všech podkladů půlročně zasílány. Realiza-

ce projektu klade značné nároky na vedení, paní účetní a personál v přímé péči. Od srdce bych chtěla 

velice poděkovat všem těm zaměstnancům, kteří se na projektu podílejí. Samozřejmě i přes značnou 

náročnost jsme rádi, že byla dotace schválena, neboť tato vyčerpávající mašinérie má cenu, jelikož 

v konečném důsledku to všichni děláme pro děti.    

Jsem ráda, že dětem můžeme nabídnout pestrou paletu možností, včetně nadstandardního prostředí, 

podmínek a vybavení.  

O 20 děti se starají 4 pečující osoby (tety) dbající na to, aby byl zábavnou a hravou formou plněn Plán 

činností, který je rozprostřen do Týdenních plánů.  

Měřítkem kvality je spokojené dítě, které svojí bezprostředností dá najevo, že je u nás rádo, spokojený 

rodič, který s námi komunikuje a případně i projeví kladné hodnocení naší služby a spokojený za-

městnanec, kterého práce baví a tím v rámci seberealizace se stále odbornostně zdokonaluje.  

Děkuji všem za důvěru, sounáležitost a přízeň.                              Ivana Humlová  

 

3. ÚVODNÍ SLOVO VEDOUCÍ DĚTSKÉ SKUPINY – JESLIČKY, BC. PAVLÍNY 

SCHILLEROVÉ 

Uplynulý rok přinesl mnoho nových zkušeností a radosti při společně trávených chvílích s dětmi a 

rodiči. Děti měly možnost zazpívat si se studentkami z místní pedagogické školy známé písničky, ° 

vzdělávání a kurzů. Zkvalitňování služeb je naše motivace, neboť konkurence a nároky na kvalitní 

poskytování služeb se stále zvyšují. 

Tento rok přinesl mnoho novinek i ve směru rekonstrukcí a budování stále se zlepšujícího prostředí 

Centra Srdíčko. Uskutečnilo se zateplování budov, Srdíčko je teď v novém kabátku v podobě barevné 

fasády. V jesličkách proběhl nákup a pokládka nových koberců do herny a ložnice dětí. V umývárně 

byl namontován nový nábytek na míru v podobě boxů na ručníčky a zabudované skříňky. Celkovou 

obnovou prošla také vstupní hala, kde byla vystavena protipožární příčka.  

Závěr roku jsme zakončili příjemným setkáním u vánočního stromečku. Děti předvedly rodičům a 

příbuzným svoje dovednosti v podobě pásma písní a říkadel s pohybem. Na závěr jsme si všichni 

společně zazpívali vánoční koledu. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ SKUPINY ― JESLIČKY 

 4 

Tímto bych chtěla poděkovat všem příznivcům naší služby za spolupráci a také nás opravdu těší, že 

rodiče vyhledávají naší službu opakovaně. Velké poděkování patří také kolegyním v dětské skupině 

jesličky za jejich pečlivost a píli při práci s dětmi. Závěrem bych ráda touto cestou poděkovala jménem 

celého kolektivu Jesliček naší paní ředitelce Humlové, která nás vede k píli a zodpovědnosti a 

usilovnou prací ke stále vyšší kvalitě poskytování služeb.   Pavlína Schillerová 

 

4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ 

Druh služby:   Ambulantní 

Místo poskytování:   Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO,  

Revoluční 1845/32, Litoměřice 412 01 

Kapacita zařízení:   20 dětí 

Věková struktura dětí:   děti od 18 měsíců do 3 let 

Provozní doba:  v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin 

Péče o děti: zajištěna 4 pečujícími osobami 

Stravování:   zajištěno – vlastní stravovací provoz kuchyně 

 

Dětská skupina - JESLIČKY se v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 připojila k Operačnímu 

programu Zaměstnanost a čerpá dotaci na provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního 

programu zaměstnanost, a to v rámci výzva 03_19_112 Podpora dětských skupin pro podniky i 

veřejnost Publicita OPZ. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace:                       

č. OPZ/1.2/112/0011343, registrační číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011343.  

Cílová skupina:  

• Zdravé děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, které mají souhlasné potvrzení od dětského lékaře 

se vstupem do kolektivu a o tom, že se podrobily pravidelnému povinnému očkování dětí.  

• Pro děti, jejichž osoby odpovědné za výchovu dítěte, nebo oba zákonní zástupci, předloží 

relevantní potvrzení o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud vykonává 

samostatnou výdělečnou činnost, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o 

účasti na důchodovém pojištění, popř.   studující osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný 

zástupce předloží potvrzení o denním studiu. 

Dětská skupina ve formě služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně 

poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte. 
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V období září bývá nejvyšší počet nově příchozích dětí a s tím spojená adaptační doba tzv. „zvykání“. 

Toto období bývá pro dítě velice náročné, neboť doposud bylo zvyklé převážně na matku. Nastává 

proto čas, kdy je třeba dítěti zprostředkovat první životní zkušenost s dětským zařízením, novým 

prostředím, novými návyky a denním režimem. Děti poznají nové tváře, jak dětské, tak i dospělé. Je 

velice důležité v tomto období vytvořit pro dítě bezpečné a příjemné prostředí, do kterého se bude 

rádo vracet. Velkou pomocí je nám spolupráce rodičů a pečujících osob.  

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 třech 

letech připraveno pro vstup do MŠ. 

S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů. Plán výchovy a 

péče, jehož cílem je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, 

upevňování hygienických návyků, rozvíjení soběstačnosti a sebeobsluhy, stolování včetně přípravy 

na  přechod do MŠ. Počet pečujících osob je nadstandardní, neboť o 20 dětí pečují 4 tety ve 

skupinkách. Měsíční plány jsou rozděleny na plán výchovy a péče. Plán výchovy obsahuje výchovu 

rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou. Běhen týdne skupinky dětí prostřídají každou 

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 aktuální stav ovzduší na portálu českého 

hydrometeorologického ústavu, pouze za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek 

omezíme pobyt venku.    
Při péči o děti je využíváno nadstandardní vybavení Centra Srdíčko: 

• Interaktivní tabule – pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání 

• Magic Box – rozvoj jemné a hrubé motoriky, zrakové a sluchové vnímání 

• Multismyslová místnost Snoezelen – speciální místnost určená k relaxaci a stimulaci 

smyslů 

• Kořenový koberec – rehabilitační pomůcka – prevence proti plochým nohám, nácvik 

koordinace a rovnováhy 

• Multifunkční plocha na zahradě (nejčastěji využívána v letních měsících) – bezpečná plocha 

– dopravní hřiště, hrací prvky, pískoviště 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, STRUKTURA ORGANIZACE 

Ředitelka organizace:     Ing. Bc. Ivana Humlová 

Zástupkyně ředitelky, hlavní účetní:   Lenka Stehlíková 
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Odborný garant organizace:    MUDr. Jan Balcar 

Vedoucí služby: do 31. 7. 2019 Iveta Prudká,  

od 1. 8. 2019 Bc. Pavlína Schillerová 

Pečující osoby:  Iveta Kojićová do 31. 6. 2019 

 Nikola Hodysová od 1. 7. 2019 

 Bc. Michaela Ryvolová od 1. 8. 2019 

 Bc. Pavlína Schillerová 

 Iveta Prudká 

Stravovací provoz: Dana Syndulová, Soňa Šikulová 

Úklid, prádelna: Nikola Hodysová do 31. 6. 2019, p. Hrubiškovou 
vystřídala p. Marta Ceithamelová 

Údržba: Josef Šidák 

Provozní: Štěpánka Sokolová 

 

6. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
V průběhu roku se za účelem zvyšování kvality poskytování služeb pracovnice zúčastnily 

několika školících akcí. Školení a vzdělávací akce v roce 2019: 

   
16. – 17. 2  MÍČKOVÁ FACILITACE – VÍKENDOVÝ KURZ 

25. 3.  PŘEDNÁŠKA 1. POMOC  

24. 4.  NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE 

21. 11.  KONFERENCE DEJME RODINÁM ŠANCI 

7. PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V ROCE 2019 
22. 1.  NÁSLECH STUDENTŮ SPGŠ LITOMĚŘICE 

16. – 17. 2.  VÍKENDOVÉ ŠKOLĚNÍ – MÍČKOVÁ FACILITACE 

11. 3.   FOTOGRAF 

25. 3.   PŘEDNÁŠKA 1. POMOC 

  ZATEPLENÍ BUDOVY, FASÁDA 

  NÁKUP NOVÝCH KOBERCŮ DO SLUŽBY, NOVÉ VYBAVENÍ DĚTSKÉ 
UMÝVÁRNY 

24. 4.   NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE PRO PEČUJÍCÍ OSOBY 
   

16. 5.   TANEČNÍ VYSTOUPENÍ FUNKY DANGERS 
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28. 5.   VÝLET DO DINOPARKU PRAHA 

18. 6.   TANEČNÍ DOPOLEDNE DMC - REVOLUTION 

26.6.  ZPÍVÁNKY STUDENTEK ZE SPGŠ LITOMĚŘICE 

27. 6.   NÁVŠTĚVA DINOSAURUSE (T- REX) NA NAŠÍ ZAHRADĚ 

1. 7.  START PROJEKTU DĚTSKÝCH SKUPIN 

1. 10.  CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH 

26. 11.  FOTOGRAF 

27. 11.   KŘEST KNIHY „OD SRDCE K SRDCI, Z RUKY DO RUKY“ 

5. 12.  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, SVÁŤOVO DIVIDLO 

11. 12.  VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI, BESÍDKA 

15., 16. 12.  VÁNOČNÍ TRHY, PRODEJ VÝROBKŮ 

15. – 31. 12.  VÝSTAVBA PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY V ŠATNĚ DĚTÍ, MALOVÁNÍ 
DĚTSKÝCH OBRÁZKŮ NA STĚNU 

 
 

 

8. OHLÉDNUTÍ PRACOVNÍKŮ ZA ROKEM 2019 

V uplynulém roce jsme se rozloučily se 14 dětmi, které odešly po dovršení věku 3 let do mateřské 

školy a poté je vystřídaly nové děti. Zúčastnily jsme se několika akcí. Měsíc leden jsme přivítaly 

studentky a studenty z pedagogické školy SPgŠ Litoměřice na náslechovou praxi. 

V únoru se jedna pracovnice služby zúčastnila víkendové školící akce‚ Míčkování. 

V měsíci březnu se zaměstnanci účastnili přednášky o 1. pomoci, započalo zateplování celého 

komplexu budov a nákup nových koberců, dalšího vybavení a také nové výmalby i ve vnitřních 

prostorách. 

24. 4. se pracovnice Centra Srdíčko zúčastnily nástavbového kurzu Bazální stimulace. 

16. 5. v rámci tanečního dopoledne měli děti a blízká rodina možnost vidět a zatančit si s taneční 

skupinou Funky Dangers na zahradě. 

28. 5. se konal výlet do Dinoparku v Praze, kterého se mohli účastnit i rodiče a sourozenci příjemců 

služeb. 

18. 6. Na zahrádce Centra Srdíčko vystoupila další taneční skupina DMC – Revolution. 

V měsíci červnu se rozrostl kolektiv v Dětské skupině – Jesličky na 4 pečující osoby.  
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Od 1. 7. jsme připojili Dětskou skupinu – Jesličky k Operačnímu programu Zaměstnanost s platností 

do 30. 6. 2022. 

1.10. Proběhl cvičný požární poplach pod dohledem hasičů města Litoměřice. 

Vánoční atmosféru jsme si společně s dětmi a rodiči užili 11. 12. na besídce, kde děti předvedly 

pásmo písniček a říkadel, poté si děti rozbalily nové hračky zakoupené do služby. 

Centrum Srdíčko vydalo knihu s názvem „Od srdce k srdci, z ruky do ruky“, kniha se dostala do České 

knihy rekordů.  

Dne 27. 11. proběhl slavnostní křest v Pražském divadle R. Brzobohatého. Výtěžek z knihy bude 

sloužit na dobročinné účely, resp. K zakoupení speciálně terapeutického rezonančního křesla do 

služby Denního stacionáře pro zdravotně postižené uživatele v Centru Srdíčko. 

V čase adventu k dětem zavítalo Sváťovo Dividlo a jejich loutkové představení, poté přišel i Mikuláš a 

rozdal všem příjemcům služby adventní kalendáře. Na samém konci roku prošla šatna dětí velkou 

změnou. Došlo k přestěhování šatničky dětí a vybudování protipožární příčky ve vstupní hale, na které 

se na přelomu roku také objevily malby známých pohádkových postav, což bylo pro děti příjemným 

překvapením. Na malbě se podílela maminka příjemce služby, ale také šikovné kolegyně. Tímto jim za 

krásnou malbu jménem všech dětí děkujeme. 

9. FINAČNÍ ZPRÁVA 
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PROJEKTY A DOTACE: 

• Výzva 112  Dětskou skupinu – JESLIČKY pro rok 2019 (projekt od 7/19 do 6/22)  výše 
podpory 1 040 250 Kč 

• Projekty Velká dotace ÚK podpora na částečné  krytí vyrovnávací platby, týkající se 
základních činností sociální služby 2 471 900 Kč 

• Malá dotace ÚK programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 ve výši 
32 088 Kč  

• NADACE ČZ:  Prohlubující kurz Bazální stimulace ve výši 21 000 Kč  

• Kniha SRDÍČKA ve výši 30 000 Kč 

• Město Terezín: Grantový program Podpora sociální služby pro handicapovanou slečnu 
Kateřinu K ve výši 40 000 Kč 

• Město Litoměřice: Cesta za poznáním z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro 
občany města Litoměřice pro rok 2019 ve výši 20 000 Kč 

• Cesta do pravěku z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2019 ve výši 
9 000 Kč 

• Taneční odpoledne pro všechny Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2019 
ve výši 10 000 Kč 

Projekty z ESF Operační program zaměstnanost  

 Výzva 112  Dětská skupina – JESLIČKY pro rok 2019 (projekt od 7/19 do 6/22)  výše podpory   
1 040 250 Kč 

 Výzva 111  Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA  pro rok 2019  (projekt od 9/19 do 6/22) 
výše podpory 140 947 Kč 

 

10. SPONZOŘI A DÁRCI CENTRA SRDÍČKO 

• Městský úřad Litoměřice 

• Krajský úřad Ústeckého kraje 

• MPSV – EU – Evropský sociální fond  

• NADACE ČEZ, a.s. 

• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

• ENERGIE Holding, a.s. 

• Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA) 
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11. FOTOGRAFIE Z USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ 

 

NÁSLECH STUDENTŮ SPGŠ LITOMĚŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVA T-REXE NA ZAHRÁDCE 
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TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
FUNKY DANGERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – SVÁŤOVO DIVIDLO 

 

 

 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU – 
BESÍDKA 
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CVIČNÝ POŽÁRNÍ  

POPLACH 

 

 

 

 

 

 

KŘEST KNIHY V DIVADLE RADKA BRZOBOHATÉHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ SKUPINY ― JESLIČKY 

 13 

10. VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PROSTORY 

 

 

 

HERNA   LOŽNICE 

 

 

 

 

 

 

 

UMÝVÁRNA DĚTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠATNA DĚTÍ 
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 VSTUPNÍ HALA 

 

 

 

 

 

 

VSTUPNÍ HALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTOR PRO PŘEZOUVÁNÍ BOT 

 

 

 

KUCHYŇ 
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VENKOVNÍ VSTUP A VSTUPNÍ BRANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRADA S MULTIFUNKČNÍ 
PLOCHOU 

 

 

 

 

 

 

 

 


