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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
Co přinesl rok 2020
Od počátku roku až do jeho uplynutí byl provoz organizace poznamenán epidemiologickou situací v rámci
výskytu onemocnění COVID-19 způsobeno novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. S ohledem na další
přijatá krizová opatření a vzhledem k nízkému věku dětí s cílem výrazně omezit ohrožení přenosu koronaviru
byl z důvodu mimořádného opatření při epidemii v Jesličkách přerušen po dobu od 23. 3. 2020 do 15. 5. 2020
provoz. Rodiče dětí měli možnost po celou dobu čerpat ošetřovné. Od konce měsíce května 2020 do konce roku
již nebyl provoz nijak omezen či uzavřen a služby jsme poskytovali nepřetržitě přes celé letní prázdniny
i v období mezi vánocemi a koncem roku.
Nutno podotknout, že jsme byli v součinnosti s KHS pobočkou Litoměřice a dodržovala se přísná opatření
s cílem eliminovat případnou nákazu COVID-19, což bylo jak pro příjemce služeb, tak zaměstnance poměrně
náročné. Veškerá tato dosti tvrdá opatření se nám vyplatila, jelikož se žádný zaměstnanec či příjemce služby
v naší organizaci covidem nenakazil.
Díky vynaložení maximálního úsilí, abychom všechny ochránili před nákazou, jsme leckdy měli těžkou hlavu.
Nastavili jsme vnitřní opatření v rámci eliminace rizik před COVID-19, a to jak pro zaměstnance, tak pro
příjemce služeb. V měsíci březnu si všichni zaměstnanci nasadili v organizaci vlastnoručně ušité roušky, které
postupně měnili za vyšší stupeň ochrany a od měsíce září se nosily respirátory FFP2. U zaměstnanců i příjemců
služeb se měřila při příchodu tělesná teplota a vyčleněny byly prostory pro osoby s projevy nemoci v době
poskytování služeb. Podepisovala se čestná prohlášení, která garantovala bezinfekčnost. Rodiče dětí měli
omezen pohyb v organizaci. Rozepsány byly služby v rámci dezinfekce vnitřních i vnějších prostor včetně
hracích prvků na zahradě a dezinfekce na každém rohu se stala samozřejmostí. Do služby se nakoupily
germicidní lampy, které každý večer spouštěly časovače.

Používány byly jednorázové rukavice, návleky,

speciální hygienické rohože, nádobí se mylo v teplotě nad 60°C a téměř všechno prádlo se vyvařovalo.
Nechyběly ani speciální nádoby na likvidaci roušek a respirátorů včetně zajištění odvozu speciálního odpadu.
Paní kuchařky se střídaly po týdnu, pokud by jedna onemocněla, aby druhá mohla vařit. V tuto dobu jsme se
potýkali s vysokou absencí zaměstnanců, takže jsme si vzájemně vypomáhali, jak to šlo.
Ne nadarmo se říká, že v těžkých časech poznáš člověka. A právě v těchto nestandardních a zátěžových časech
se ukázalo, že zaměstnanci jsou největším bohatstvím organizace, neboť nezklamali a s vysokým nasazením se
chopili se vší vervou postavit se této svízelné situací. Rodiče dětí z Jesliček se ukázali jako nesmírně chápající
a zodpovědní lidé, kteří jsou ochotni pochopit závažnost a naléhavost situace. Díky součinnosti všech se
podařilo, že děti zůstaly stále bezstarostnými dětmi, se svojí hravostí a bezprostředností, což bylo velmi
motivující i inspirativní a všem zaměstnancům to dávalo sílu k pozitivnějšímu vnímání všeho negativního.
Ale i přes všechna úskalí, která rok 2020 přinesl, jsme si v měsíci červnu na zahradě organizace užili akci
Dinosauří svět, kdy nás přišel navštívit Spinosaurus a společně oslavili Den dětí. V měsíci září jsme
zorganizovali cvičný požární poplach včetně ukázky hasičského auta a výstroje hasičů. V měsíci prosinci přišel
Mikuláš s dárky a zapojili se do soutěže o nejhezčí vánoční stromeček. Pokud nám počasí dovolilo, pobývali
jsme na naší krásné zahradě a stále jsme něco vytvářeli, kutili či připravovali, takže jsme se ani v nejmenším
nenudili.
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Akce v roce 2020, na které se nezapomíná
Jelikož jsme nemohli uspořádat vánoční besídky, zpestřili jsme si závěr roku natáčením našeho videoklipu, ve
kterém jsme rodičům, opatrovníkům a příznivcům naší organizace zprostředkovali vánoční přání, který měl být a
též se stal audiovizuálním pohlazením po duši.
Ivana Humlová, ředitelka

3. ÚVODNÍ SLOVO VEDOUCÍ DĚTSKÉ SKUPINY – JESLIČKY, BC. PAVLÍNY
SCHILLEROVÉ
Uplynulý rok 2020 byl v mnoha ohledech naprosto nový, ojedinělý a extrémní pro celý svět, lidskou společnost
a všechna její odvětví kvůli epidemii koronaviru Covid19. Jako většina organizací a lidí jsme byli nuceni se
aktuální nové situaci přizpůsobit a poprat se s přicházejícími překážkami. Stál před námi nový globální problém,
který s sebou nesl mnoho otázek a také pochybností. Nikdo si nedokázal představit, jak moc to ovlivní naše
životy a běžný chod organizace. Byli jsme proto nuceni se proti koronaviru vyzbrojit. Do organizace jsme
nakoupili ochranné pomůcky, desinfekční rohožky, gely a mýdla, také termodesinfekční lampy. V době
nedostatku se zaměstnanci pustili do šití látkových náústků a roušek pro zaměstnance a příjemce služby. Po
zlepšení situace na trhu s jednorázovými ochrannými pomůckami organizace nakoupila nad rámec svých
povinností pro všechny zaměstnance ochranné respirátory vyhovující stanovám s označením KN 95. Všichni
zaměstnanci organizace tyto respirátory dobrovolně nosí každý den, nejen při kontaktu s rodiči a dalšími
účastníky. Naším cílem bylo a stále je zachovat chod služby tak, abychom eliminovali možná rizika přenosu na
maximum.
Při první vlně epidemie, kdy situace byla velmi vypjatá, jsme vzhledem k mimořádnému opatření zavřeli dveře
svých služeb pro příjemce na dobu od 23. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a to vše vzhledem ke snaze ochránit zdraví
příjemců služeb, jejich rodin a příbuzných a také zaměstnanců služby Dětské skupiny – JESLIČKY. Děkujeme
všem rodičům za pochopení, které v této situaci vyjádřili.
Tento rok nepřinesl jen zkušenosti týkající se epidemie, ale také hodně dobrého. Naučili jsme se, že mnoho věcí
lze vyřešit i bez přímého kontaktu s lidmi. Úplnou novinkou pro nás bylo každoroční adaptační období, tzv.
zvykání dětí bez rodičů. Děti i rodiče tuto novinku vítali a také se nám vzhledem k předchozím zkušenostem tato
metoda zvykání osvědčila. Ukázalo se, že i v tak náročném období lze předat příjemcům služeb, rodičům
a blízkým příbuzným kus něhy, radosti a spokojenosti skrze video. Natočili jsme proto společně s dětmi,
příjemci služeb a všemi zaměstnanci Vánoční video, které mělo za úkol zahřát na duši. Myslím si, že video
splnilo svůj účel a jako přidaná hodnota byla zábava, kterou jsme si společně při natáčení užili. Závěr roku
každoročně uzavíráme příjemným posezením s rodiči a dětmi u stromečku avšak aktuálně nám situace tuto
tradici nepovolovala. Rozhodli jsme se celou besídku dětí a následné rozbalování dárečků natočit
a zprostředkovat rodičům.
Tímto bych ráda vyjádřila velké dík všem rodičům příjemců služeb za trpělivost při kladení nároků týkající se
zvýšené hygieny ve službě a celkové spolupráci s vyvstalou situací a snahou se s ní vypořádat. Velké díky také
patří všem zaměstnancům Jesliček, provozu úklidu, kuchyně a dalších potřebných zaměstnanců organizace, bez
kterých by naše služba nebyla zcela funkční. I přesto, že některá období byla velice náročná, setrvali a vydrželi.
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Největší poděkování patří naší paní ředitelce, která se za udržení organizace a ochranu zdraví nás všech prala
celým svým tělem. Zajistila nákup všech potřebných pomůcek a to i nad rámec povinných. Nastavila pravidla,
bez kterých bychom se těžko se situací vypořádali bez újmy.
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. 2020 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

Používané techniky při práci s dětmi:
•

Míčkování (Míčková facilitace) – dle fyzioterapeutky Zdeny Jebavé – Technika měkkých tkání, která
pomáhá dětem nenásilnou metodou vypořádat snáze zvládat obtíže jako je astma, uvolňuje svaly,
napomáhá správnému držení těla a působí skrze kůži příznivými účinky na vnitřní orgány. Tato
technika se nevyužívá u dětí jenž mají kožní problémy, nebo nespolupracují.
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Dětská jóga – Hravé cvičení těla, které napomáhá protáhnout svalstvo a uvolnit vnitřní napětí. Děti
hravou formou učíme balančnímu cvičení za doprovodu říkanek, písniček a pohádek děti zkouší jógové
cviky ušité na míru naší věkové skupině dětí od 18 měs. do 3 let.

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, STRUKTURA ORGANIZACE
Ředitelka organizace:

Ing. Bc. Ivana Humlová

Zástupkyně ředitelky, hlavní účetní:

Lenka Stehlíková

Odborný garant organizace:

MUDr. Jan Balcar

Vedoucí služby:

Bc. Pavlína Schillerová

Pečující osoby:

Nikola Hodysová
Bc. Michaela Ryvolová
Iveta Prudká (trvající dlouhodobá PN od 8. října 2020)

Stravovací provoz:

Dana Syndulová, Soňa Šikulová

Úklid, prádelna:

Marta Ceithamelová

Údržba:

Josef Šidák

Provozní:

Martin Brůža

6. CELKOVÝ PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V ROCE 2020
24. 1.

NÁSLECH STUDENTŮ SPGŠ LITOMĚŘICE

27. 1.

NÁSLECH STUDENTŮ SPGŠ LITOMĚŘICE

2. 2.

FOTOGRAF V ORGANIZACI

18. 2.

ŠKOLENÍ PEČUJÍCÍ OSOBY SCHILLEROVÉ – DĚTSKÁ JÓGA - TEPLICE

17. 3.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ BOZP A PO

1. 6.

DEN DĚTÍ NA ZAHRADĚ CENTRA SRDÍČKO – SOUTĚŽE, HLEDÁNÍ POKLADU

8. 6.

SUPERVIZE PRACOVNÍKŮ V DS-J - TÝMOVÁ

24. 6.

SPINOSAURUS

28. 7.

CESTA ZA POKLADEM – MOSTNÁ HORA
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27. 8.

ROZLOUČENÍ SE S DĚTMI NA ZAHRÁDCE – ODCHOD DO MŠ

25. 9.

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH - HZS

30. 10.

HALLOWEN – ČAROVNÉ DOPOLEDNE

24. 11.

NATÁČENÍ MEDAILONKU – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

7. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

14. 12.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK (POŘÁDANÝ ZAHRADOU
ČECH MĚSTA LITOMĚŘICE)

14.12.

NATÁČENÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY

7. OHLÉDNUTÍ PRACOVNÍKŮ JESLIČEK ZA ROKEM 2020
Rok 2020 nám přinesl mnoho výzev, překážek a to především v podobě epidemie koronaviru. Naší snahou bylo
vypořádat se s vyvstalými problémy a pokračovat i přes nesnadné podmínky v poskytování kvalitních služeb pro
děti. S dětmi jsme si upevnily již naučené návyky hygieny, které jsou nedílnou součástí ve zvládání epidemii.
V měsíci srpen 2020 jsme se rozloučili na zahrádce Centra Srdíčko se 17 dětmi, které odešly po dovršení věku 3
let do MŠ. Od září jsme s radostí přivítali 15 nových tváří. Společně jsme překonávali náročné období adaptace,
které bylo prvním rokem vzhledem k epidemii nastaveno jako „zvykání bez rodičů“. Tato forma adaptace dětí se
nám osvědčila jako efektivnější a šetrnější k dětem. Věříme, že i když nám epidemie viru Covid-19 přinesla
mnoho komplikací, ale díky ní jsme se naučily, že lze mnoho doposud využívaných zkušeností přeformovat na
nynější podmínky a posunout zase o krok dál.
V Lednu jsme u nás ve službě přivítali studentky SPgŠ Litoměřice na náslechovou praxi. Jsme rádi, že jim touto
formou můžeme nabídnout nabytí nových zkušeností nezbytné pro jejich budoucí povolání, práce s dětmi.
V měsíci únor nás navštívil smluvený fotograf, který zvěčnil na fotografie děti, jejichž rodiče měli
o fotografování zájem.
Dne 18. 2. se jedna z pečujících osob vypravila za novými vědomostmi směr Teplice, kde se konalo školení
Dětské jógy. Získané vědomosti na školení bohatě zužitkujeme při práci s dětmi.
Bezpečnost práce a požární ochrana je nedílnou součástí každé organizace, proto jako každoročně k nám dne
17. 3. 2020 přišel organizací smluvený pracovník, který odborně proškolil všechny zaměstnance organizace.
Den dětí jsme 1. 6. s dětmi pojali v duchu cesty za pokladem. Pro děti bylo připraveno několik soutěží a jako
závěr bylo hledání tajemného pokladu. Děti i tety si společný čas při aktivitách užily.
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V rámci rozvoje a péče o vztahy v kolektivu se tým Dětské skupiny – JESLIČKY dne 8. 6. 2020 zúčastnil
týmové supervize.
Dne 24. 6. 2020 k nám na zahradu Centra Srdíčko zavítal Spinosaurus, aby potěšil děti a uživatele naší
organizace. Přinesl s sebou také názorné ukázky předmětů, které se vážou k dobám, kdy se dinosauři běžně
vyskytovali. Nechyběla ani soutěž o ceny.
Dne 28. 7. 2020 proběhla výprava za pokladem. Tato výprava pečujících osob a dětí byla realizována v okolí
Mostné hory.
V srpnu jsme se společně rozloučili s dětmi, které odchází do MŠ, a to v rámci hygienického opatření proti
epidemii proběhlo na zahrádce Centra Srdíčko, kde děti rodičům předvedly pásmo říkanek a písniček. Společně
jsme si tento okamžik ještě jednou užili.
Cvičný požární poplach 25. 9. 2020 s ukázkou hasičské techniky nám zorganizovala místní záchranná složka –
Hasiči Litoměřice.
V měsíci prosinci jsme za účelem zahřátí na duši v čase předvánočním celá organizace společně natočili
medailonek „Vánoční přání“, který měl za úkol v těchto těžkých dobách přinést trochu pohody a potěšení všem
příznivcům organizace Centra Srdíčko.
Dne 7. 12. 2020 k nám do organizace přišel Mikuláš s nadílkou pro děti.
Soutěž o nejkrásnější stromeček 14. 12. 2020, kterou pořádala Zahrada Čech města Litoměřice, byla pro nás
tento rok premiérou.
Vzhledem k nepřízni situace epidemie koronaviru jsme 14. 12. 2020 uspořádali besídku. Děti předvedly říkadla
a básničky, společně jsme si zahráli za doprovodu koled na hudební nástroje. Celá besídka vzhledem
k nemožnosti účasti rodičů byla zprostředkována formou videa.
I přesto, že byl tento rok opravdu náročný jak pro rodiče, pečující osoby i organizaci jako celek, hodnotíme
uplynulý rok jako přínosný. Vzhledem k tomu, že nás práce s dětmi baví a naplňuje, snažíme se stále připravovat
pestré programy pro děti. Děkujeme všem rodičům za trpělivost při společném překonávání vyvstalých překážek
týkající se epidemie. Věříme, že rok následující bude minimálně tak přínosný jako rok předchozí.
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8. FINAČNÍ ZPRÁVA

PROJEKTY
•

Město Litoměřice: Dinosauří svět z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2020 ve výši
7 000 Kč

PROJEKTY Z ESF Operační program zaměstnanost
•

Výzva 112 Dětská skupina – JESLIČKY (projekt od 7/19 do 6/22) podpora na rok 2020 ve výši
1 886 320 Kč

10. SPONZOŘI A DÁRCI CENTRA SRDÍČKO
•
•

Městský úřad Litoměřice
MPSV – EU – Evropský sociální fond
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11. FOTOGRAFIE Z USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ

HRA NA ZAHRÁDCE

INTERAKTIVNÍ MALOVÁNÍ NA IT

SPINOSAURUS

HALLOWEEN – ČAROVNÉ DOPOLEDNE
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MIKULÁŠ

TŘI KRÁLOVÉ

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
STROMEČEK

VÁNOČNÍ BESÍDKA
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12. VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PROSTORY

HERNA

LOŽNICE

UMÝVÁRNA
DĚTÍ
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ŠATNA DĚTÍ

VSTUPNÍ
HALA

PROSTOR PRO
PŘEZOUVÁNÍ BOT
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KUCHYŇ

VSTUPNÍ BRANKA
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ZAHRADA S MULTIFUNKČNÍ
PLOCHOU
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