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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/ředitelka: Ing. Bc. Ivana Humlová, ředitelka  

Zástupce ředitelky:  Lenka Stehlíková  

Zřizovatel:   Město Litoměřice  

IČO:    70854165  

Telefon:   (420) 734 587 051, 731 403 849 

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 2021  

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.  Dokonce v měsíci 
březnu až dubnu 2021 došlo na základě mimořádného opatření k uzavření služeb dětských skupin. Sociální 
služba denní stacionář a Fyzioterapie byla poskytována celý rok nepřetržitě. 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.  

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 dětských skupin a opatrovníci zdravotně 
handicapovaných uživatelů Denního stacionáře 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 a inspirativní. Uživatelé 
sociální služby díky svému atypickému pohledu na svět kolem sebe, setrvali v bezstarostném přijímání 
nabízených aktivit, což nám dávalo sílu k pozitivnějšímu vnímání všeho negativního.  

Přes všechna úskalí, která rok 2021 přinesl, jsme si v měsíci červnu na zahradě organizace užili akci Vzhůru do 
pravěku, kdy nás přišel navštívit Velociraptor a společně oslavili Den dětí. V měsíci říjnu jsme zorganizovali 
cvičný požární poplach včetně ukázky hasičského auta a výstroje hasičů polepských hasičů. Na podzim jsme 
s dětmi stihli navštívit Galerii marionet v litoměřické Hvězdárně. V měsíci prosinci přišel Mikuláš s dárky a 
zapojili se do soutěže o nejhezčí vánoční stromeček. Pokud to dovolovala epidemiologická situace, tak jsme s 
našimi uživateli podnikali speciálně upraveným automobilem pro přepravu zdravotně handicapovaných osob 
sedících v invalidním vozíku výlety. Jezdilo se do Slatiny na sociálně aktivizační činnosti, kde naši uživatelé 
měli možnost být v přítomnosti koňů, třeba je i krmit, hřebelcovat či hladit. Další výpravy do okolí města 
Litoměřice byly též příjemným zpestřením jak pro uživatele, tak jejich klíčové pracovníky. Pokud nám počasí 
dovolilo, pobývalo se na zahradě, grilovalo se na terase a celý rok jsme s příjemci služeb něco vytvářeli, kutili či 
připravovali, takže jsme se ani v nejmenším nenudili.   

Akce v roce 2021, 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 audiovizuální vánoční přání 
Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=QS2RbxNQsKA 

Naše organizace v roce 2021 zrealizovala níže uvedené projekty  

Projekt Zvířecí zahrada v rámci programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města, který 
vyhlásilo Město Litoměřice.  

Projekt Vzhůru do pravěku v rámci programu podpory volného času dětí, který vyhlásilo Město Litoměřice.  

Projekty na vícezdrojové financování sociální služby Denní stacionář, kde byla získána podpora 
z dotace Ústeckého kraje i z MPSV. 

Realizovány byly dva značně náročné projekty z ESF Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci dětské 
skupiny – JESLIČKY a dětské skupiny – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA.  

Projekty v rámci zvýšených nákladů v souvislosti s epidemií na provoz a pro pracovníky sociální služby Denní 
stacionář na odměny.           Ivana Humlová 
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3. ÚVODNÍ SLOVO VEDOUCÍ DĚTSKÉ SKUPINY – JESLIČKY, BC. PAVLÍNY 

SCHILLEROVÉ 

Naším cílem je spokojené a všestranně rozvíjející se dítě, proto směřujeme k naplňování potřeb dětí 

s přihlédnutím k věku a osobním předpokladům každého jedince. Při pokračující epidemiologické situaci 

v souvislosti s onemocněním Covid-19 se nám ukázala snaha předcházet výskytu onemocnění jako přínosná, 

proto jsme ani v tomto roce nepolevovali a pokračovali v již nastavených protiepidemických opatřeních. 

Desinfekce místností ultrafialovým světlem ve večerních hodinách, pravidelná desinfekce minimálně 2x denně 

všech namáhaných předmětů a ploch (zvonky, vypínače, kliky, světla, atd.). Zvýšené nároky na hygienu jsou  

pro nás již denním chlebem. 

I přes nepřízeň epidemiologické situace se kolektiv aktivně vzdělával pomocí on-line webinářů, jelikož každé 

nové poznatky a zkušenosti jsou dalším krokem k poskytování kvalitních služeb a péče o děti.  

Nemožnost setkávat se s dětmi nás naučila najít si způsob, jak zůstat v kontaktu s dětmi a najít cestu, jak 

edukačním způsobem zkrátit čas, který nemůžeme trávit společně v jesličkách tak, jak jsme byli doposud zvyklí. 

Natočili jsme pro děti videa, ve kterých jsme si společně mohli vyrobit výrobky z papíru, naučit se novou 

říkanku, nebo písničku doprovázenou pohybem. Loutkové divadlo bylo formou videa zprostředkováno tetami 

přímo ze známého prostředí jesliček.  

Čas strávený bez dětí nás naučil ještě více se těšit na společné chvíle, které jsou přínosem nejen pro děti.  

          Pavlína Schillerová 
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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. 

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.  
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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. 

• 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.  
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, STRUKTURA ORGANIZACE 

Ředitelka organizace:     Ing. Bc. Ivana Humlová 

Zástupkyně ředitelky, hlavní účetní:   Lenka Stehlíková 

Účetní za dlouhodobou PN:   Ing. Jaroslava Zajícová 

Odborný garant organizace:    MUDr. Jan Balcar 

Vedoucí služby: Bc. Pavlína Schillerová 

Pečující osoby:  Nikola Hodysová (za PN Hana Machová) 

 Bc. Michaela Ryvolová  

 Šárka Telecká 

Stravovací provoz: Dana Syndulová, Soňa Šikulová 

Úklid, prádelna: Marta Ceithamelová 

Údržba: Josef Šidák 

Provozní: Martin Brůža  

 

6. CELKOVÝ PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V ROCE 2021 
 

    15. 2. 

2021 

Výchova srdcem – webinář - Hodysová 

16. 2.  Jak porozumět základním potřebám dětí a jak být podporující a povzbuzující pečující 

osobou – webinář - Telecká 

18. 2. Jak porozumět základním potřebám dětí a jak být podporující a povzbuzující pečující 

osobou – webinář - Ryvolová 

23. 2. Výchova srdcem – webinář - Schillerová 

12. 3.  Využití terapeutických metod k podpoře dítěte – webinář - Ryvolová 

15. 3.  Principy výchovných systémů, nastavení hranic v DS. Jak uplatnit ve výchově logické 

důsledky a ocenění – webinář - Schillerová 

16. 3.  Děti se speciálními potřebami: péče o „hyperatktivní“ děti – webinář - Schillerová 

16. 3.  Děti se speciálními potřebami: péče o „hyperatktivní“ děti – webinář - Telecká 

1. 3. – 28. 3. 

2021 

Uzavření služby vzhledem k vládnímu nařízení (epidemie Covid-19) 

březen Stezka na zahrádce Centra Srdíčko (při uzavření služby) – Putování za Bobem a 

Bobkem 

březen Natáčení edukačních videí z Jesliček (při uzavření služby) 
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3. 5.  Školení 1. Pomoc 

15. 5. Školení BOZP a PO 

květen Den dětí – soutěže pro děti na zahrádce Centra Srdíčko 

30. 6.  Dinosaurus Fredy na zahrádce Centra Srdíčko 

červen Rozloučení s dětmi odcházejícími do MŠ na zahradě Jesliček - Broučci odlétáme 

září Zvykání nových 16 dětí 

30. 9. Náslech studentů SPgŠ 

19. 10.  Cvičný požární poplach, ukázka techniky SDH Polepy 

12. 11.  Artefiletika – webinář - Ryvolová 

6. 12. Mikulášská nadílka  

9. 12.  Fotograf 

Prosinec Vánoční rozbalování hraček v Jesličkách 

Prosinec 

2021 

Natáčení video medailonku JSOU SVÁTKY – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ZE SRDÍČKA OD 
SRDÍČKA 

 

7. OHLÉDNUTÍ PRACOVNÍKŮ JESLIČEK ZA ROKEM 2021 

Tato doba je naprosto unikátní a pokračující epidemie koronaviru nás již od minulého roku učila, jak se 
vypořádat s překážkami a hygienickými opatřeními tak, abychom i nadále mohli poskytovat kvalitní služby pro 
nejmenší děti.  

V začátku roku jsme se jako pečující osoby vzdělávali a vzhledem k nemožnosti účastnit se školení fyzicky jsme 
si našli způsob, jak získávat další cenné poznatky. Každá z pečujících osob (tet) se zúčastnila několika on-line 
webinářů s poznatky pro využití při práci s dětmi. 

Měsíc březen jsme vzhledem k vládnímu nařízení službu v období od 1. 3. do 28. 3. 2021 zavřeli. 

Službu jsme sice byli nuceni zavřít, ale i tak jsme chtěli zůstat ve spolupráci s dětmi, proto jsme uspořádali pro 
děti na zahrádce Centra Srdíčko stezku putování za Bobem a Bobkem, kde bylo pro děti připraveno několik 
interaktivních úkolů a soutěží, které si mohly děti s rodiči vyzkoušet. Na konci čekal na děti poklad. 

Krácení času, který děti nemohly trávit v jesličkách, jsme dětem zpříjemnili natáčením edukačních videí, kde 
jsme si ukázali návody na výrobu papírových tematických výrobků, básničky, říkadla, písničky ale i loutkové 
divadlo v podání tet z jesliček. 

Dne 3. 5. 2021 všichni zaměstnanci Centra Srdíčko absolvovali školení 1. Pomoci a 15. 5. 2021 školení 
bezpečnosti práce a požární ochrany. 

Den dětí jsme oslavily na zahrádce, kde si děti zasoutěžily. 
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V měsíci červnu jsme na zahrádce přivítali dinosauruse Fredyho s jeho chovatelem, který měl připravené cenné 
informace o dinosaurech a době, ve které žili.  

Ve stejném měsíci jsme se na zahrádce rozloučili s dětmi, které odchází do MŠ (Broučkové odlétáme). Děti 
předvedly říkadla a písničky doprovázené pohybem. 

Září bylo pomyslnou startovní čárou pro 16 nových dětí, které do služby nastoupily.  

Náslech studentů Střední pedagogické školy byl uskutečněn 30. 9. 2021.  

V říjnu jsme si vyzkoušeli cvičný požární poplach a evakuaci na místo shromáždiště. Přijeli dobrovolní hasiči 
SDH Polepy ukázat hasičskou techniku. 

Dne 12. 11. 2021 se účastnila kolegyně z Jesliček M. Ryvolová webináře na téma Artefiletika. 

Mikulášská nadílka v podání Sváti ze Sváťova dividla se konala na zahrádce, kde Mikuláš rozdal dětem balíčky 
od zřizovatele. 

V prosinci přijel do Centra Srdíčko fotograf. Rozbalili jsme i mimo jiné v Jesličkách nové hračky pod 
stromečkem. 

Rok jsme zakončili natáčením video medailonku JSOU SVÁTKY – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ZE SRDÍČKA OD 
SRDÍČKA. 

Další rok s ústředním tématem koronaviru jsme překonali a věříme, že i přes vyvstalé překážky jsme se dokázali 
společně radovat. Těžké chvíle nás semknuli a ukázali nám, že i když nám okolnosti nedovolují být spolu, tak si 
umíme najít způsob, jak nepřetrhat společné vazby a i nadále se rozvíjet. 

8. FINAČNÍ ZPRÁVA CELE ORGANIZACE 
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PROJEKTY Z ESF Operační program zaměstnanost  

• Výzva 112  Dětská skupina – JESLIČKY (podpora na rok 2021 ve výši 2 025 020 Kč  

10. SPONZOŘI A DÁRCI CENTRA SRDÍČKO 

• Městský úřad Litoměřice 
• MPSV – EU – Evropský sociální fond  

 

 

 

  

11. FOTOGRAFIE Z USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ 

DINOSAURUS FREDY NA ZAHRÁDCE CENTRA SRDÍČKO 

 

 

 

DEN DĚTÍ – SOUTĚŽE NA ZAHRÁDCE  

 

 

 

 

 

 

HRA NA ZAHRÁDCE 
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DOPOLEDNÍ ČINNOSTI S DĚTMI 

 

 

MAGIC BOX 

 

TVOŘÍME U STOLEČKU 

 

 

 

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH S UKÁZKOU 
TECHNIKY SDH POLEPY 
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

 

VÁNOČNÍ ROZBALOVÁNÍ 
HRAČEK V JESLIČKÁCH 

 

 

 

 

 

 

12. VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PROSTORY 

   HERNA      

HERNA A STOLEČKY  
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UMÝVÁRNA DĚTÍ 

 

 

  

 

  LOŽNICE  

 

 

   

 

ŠATNA DĚTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ SKUPINY ― JESLIČKY 

 14 

 

VSTUPNÍ  HALA 

 

 

 

 

PROSTOR PRO PŘEZOUVÁNÍ 
BOT 

 

 

 

 

 

 

 

KUCHYŇ 
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 VSTUPNÍ BRANKA 
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ZAHRADY S MULTIFUNKČNÍ PLOCHOU 


