Dětská skupina
ZDRAVÁ ŠKOLIČKA
Centrum pro zdravotně postižené
děti a mládež – Srdíčko

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
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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, 412 01 Litoměřice
Statutární zástupce: Ing. Bc. Ivana Humlová, ředitelka
Zástupce ředitelky:
Lenka Stehlíková
Zřizovatel:
Město Litoměřice
IČO:
70854165
Telefon:
/+420/ 604 783 911
E- mail:
centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz
Webové stránky:
www.centrumsrdicko.cz
Číslo účtu:
94-3407750237/0100
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2. Základní informace o dětské skupině – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

Místo poskytování:

Kapacita zařízení:

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
Předměstí, Litoměřice, Revoluční 1845/30 a 1846/32
doručovací adresa: Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice

15 dětí

Věková struktura dětí: děti od 3 do 6 let
Provozní doba:

v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin

Péče o dítě:

zajištěna 3 pečujícími osobami

Stravování:

zajištěno – vlastní stravovací provoz kuchyně

Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022 čerpá dotaci na
transformaci a provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to
v rámci výzva 03_19_111 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Na základě tohoto programu byl do třídy Zdravé školičky instalován docházkový terminál, který
pomocí čipových karet zaznamenává příchod a odchod jak dětí, tak pečujících osob. Pravidlem tohoto
systému je, že na jednu pečující osobu připadá maximálně 6 dětí.

3. 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
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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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4. Úvodní slovo vedoucí dětské skupiny – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA
V dětské skupině Zdravá školička se zaměřujeme především na celkový maximálně možný rozvoj
schopností a dovedností dětí. Pravidelným režimem se snažíme o osvojování základních potřebných
návyků pro každodenní život, jako je sebeobsluha, hygienické návyky, stolování. Hravou a nenásilnou
formou děti učíme komunikaci, vzájemnému respektu, pomoci a toleranci. Sportovními a kulturními
akcemi děti získávají nové zážitky, poznatky a zkušenosti, které jsou nezbytné pro další učení
v navazujících vzdělávacích institucích.
Pro naši dětskou skupinu je prioritní individuální přístup ke každému dítěti, zohledňující jeho věk i
zvláštní potřeby tak, abychom vytvořili harmonické až rodinné prostředí, které navodí dětem i
rodičům pocit bezpečného a oblíbeného zázemí.
O děti pečujeme tři paní učitelky. Preferujeme práci ve třech nebo dvou skupinách tvořených podle
věku a schopností dětí. Tak se mohou všechny lépe soustředit a efektivně využít své tempo. Pracujeme
podle výchovně vzdělávacího plánu tvořeného týdenními tematickými celky. Pravidelný režim je
zajištěn pevně stanovenými vzdělávacími úseky s časovým rozvrhem. Činnosti jsou poskládány tak,
aby se střídala fyzická a duševní zátěž. Pokud nám to počasí dovolí, trávíme denně minimálně 45
minut venku. K tomu využíváme naší zahradu vybavenou hracími prvky a venkovními hračkami, nebo
chodíme do přírody či na nedaleká dětská hřiště. Snažíme se tak posilovat imunitu, vhodně se oblékat,
poznávat přírodu, ale i bezpečnost silničního provozu.
Mgr. Monika Musílková

5. Personální obsazení, struktura organizace
Ředitelka organizace:

Ing. Bc. Ivana Humlová

Zástupce ředitelky:

Lenka Stehlíková

Hlavní účetní:

Lenka Stehlíková

Odborný garant organizace:

MUDr. Jan Balcar

Vedoucí služby Zdravá školička:

Radka Drbalová/ Mgr. Monika Musílková

Pečující osoby:

Radka Drbalová/ Mgr. Monika Musílková
Šárka Vančová/ Bc. Tereza Záveská
Philippová Kateřina/ Jana Havrlová

Stravovací provoz:

Dana Syndulová
Soňa Šikulová

Úklid, prádelna:

Libuše Pilzová
Marta Ceithamelová

Údržba:

Josef Šidák

Provozní:

Martin Brůža/ Eva Svatošová
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6. Vzdělávání pracovníků
Šárka Vančová
10. 2. Jak porozumět základním potřebám dětí, co dělat, abychom si vzájemně porozuměli (4,5 h)
26. 2. Grafomotorika pro předškolní děti (2,5 h)
22. 3. Míčkování u alergiků a astmatiků (1 h)
Radka Drbalová
12. 2. Jak porozumět základním potřebám dětí, co dělat, abychom si vzájemně porozuměli (4,5 h)
26. 2. Grafomotorika pro předškolní děti (2,5 h)
9. 3., 11. 3., 16. 3., 18. 3. Nácvik komunikace se speciálními typy klientů „3FZ“ (8 h)
15. 3. Principy výchovných systémů, nastavení hranic v DS, jak uplatnit ve výchově logické důsledky
a ocenění (4,5 h)
26. 3. Úvod do polytechnické výchovy „Hravé metody s kostkami“ (4,5 h)
22. 3. Míčkování u alergiků a astmatiků (1 h)
Mgr. Monika Musílková
8. 11. Respekt k sobě i druhým v dětských skupinách – emoce, hranice těla a souhlas ( 3h)
10. 11. Práce s dětmi s PAS v dětské skupině ( 6h)
Bc. Tereza Záveská
10. 11. Práce s dětmi s PAS v dětské skupině ( 6h)
26. 11. Artefiletika s prvky arteterapie ( 3h)
Jana Havrlová
19. 11. Artefiletika s prvky arteterapie ( 3h)
24. 11. Práce s dětmi s poruchou PAS v dětské skupině ( 6h)
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7. Tabulka uskutečněných akcí v roce 2021
13. 1.
9. 3.
22. 3
15. a 16. 4.
30. 4.
19. 5.
1. 6.
14. 6.
30. 6.
25. 8.
29. 9.
14. 10.
19. 10.
21. 10.
29. 10.
11. 11.
30. 11.
3.12.
6.12.
9.12.
10. 12.
22. 12

13 dětí
17 dětí
17 dětí
17/11 dětí
8 dětí
17 dětí
16 dětí
13 dětí
13 dětí
13 dětí
10 dětí
11 dětí
11 dětí
12 dětí
13 dětí
13 dětí
13 dětí
10 dětí
9 dětí
14 dětí
14 dětí
11 dětí

Závody v bobování a ježdíkování
Motivační video – Kocour Mikeš
Motivační video – Pejsek a kočička
Putování s Bobem a Bobkem (zahrada)
Čarodějnický rej (zahrada)
Fotografování - jaro
Den dětí
Karneval
Dinosaurus
Rozloučení s předškoláky
Návštěva Galerie marionet
Zdravé zoubky
Cvičný požární poplach
Dýňování
Halloweenský rej
Drakiáda na Bílé stráni
Výlet do Muzea čertů v Úštěku
Natáčení vánočního přání ze Srdíčka
Mikulášská nadílka
Vánoční fotografování
Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
Vánoční besídka pro děti

8. Fotografie z akcí
Čarodějnický rej
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Putování s Bobem a Bobkem

Dětský den

Dinosaurus Fredy

8

Loučení s předškoláky

Výlet do Galerie marionet

Cvičný požární poplach

9

Dýňování

Halloween

10

Drakiáda

Výlet do Úštěckého muzea čertů

Natáčení vánočního videa
11

Mikulášská nadílka

12

Zdobení vánočního stromečku na náměstí

Akce „Zdravé zoubky“
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Vánoční besídka

9. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
•
•
•
•
•
•
•

Umožňuje rozvoj a vzdělání každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb
Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažených v etapě předškolního
vzdělávání
Definuje kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, výsledků,
které má přinášet
Vytváří prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí
Umožňuje využívat různé formy i metody vzdělávání a přizpůsobovat vzdělaní konkrétním
regionálním i místním podmínkám, možnostem a potřebám
Zdravá školička se řídí danou směrnicí
Pod názvem „ Profesní a etický kodex pečující osoby v dětské skupině“

10. Úkoly předškolního vzdělávání
•
•
•
•
•
•
•
•

Doplňovat rodinnou výchovu
Zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení
Rozvíjet osobnost dítěte
Podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, spokojenost a pohodu
Pomáhat mu chápat okolí světa
Motivovat jej k dalšímu učení
Učit dítě žít ve společnosti ostatních
Přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznané v ČR
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•

Umožnit dítěti dospět k optimální úrovni osobního rozvoje v takové výši, která je pro dítě
individuálně dosažitelná

11. Při péči o děti je využíváno nadstandartní vybavení Centra
Srdíčko
•

Interaktivní tabule

sluchové vnímání + zrakové vnímání

•

Magic box – rozvíjení jemné a hrubé motoriky, které střídá sluchové i zrakové vnímání

•

Dřevěný chodníček – nácvik koordinace a rovnováhy těla každého jedince

•

Místnost snoezelen – místnost určená k relaxaci a stimulací smyslů
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•

Zahrada – bezpečná plocha na zahradě, hrací prvky, trampolína, pískoviště

12. Aktivity podporující imunitní systém
•

Míčkování + Míčková automasáž – je komplexní masážní metoda facilitující nádech
a inhibující výdech. Relaxuje a protahuje břišní, hrudní a krční svaly a svaly pánve, páteře
a pletence ramenního. Reflektoricky ovlivňuje hladké svaly průdušek. Hrudní dýchání
převede na převážně břišní. Prohloubí dech a sníží dechovou frekvenci. Využívá účinku
komprese v akupresurních a akupunkturních bodech. Využívá teorie, podle nichž je komprese
tkání vystřídána jejich relaxací. Měření potvrzují, že míčkování zvyšuje vitální kapacitu plic,
proudovou rychlost vydechovaného vzduchu, vteřinový výdech.
Nákup 30 masážních míčků.

•

Dětská jóga – soubor cvičení, které pročišťuje tělo, zvyšuje odolnost a zdatnost organismu.
Zlepšuje funkci centrální nervové soustavy. Pravidelní cvičení – posiluje tělo, uvolňuje,
zbavuje stresu, dodává vnitřní klid, celkovou vyrovnanost, více energie a prvotního elánu.
Společně s jógou se provádějí i dechové techniky. Vše se provádí formou hry. Udržují
duševní i tělesnou koordinaci. Přináší pocity klidu a uvolnění těla.
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•

Dechová cvičení – nácvik správného nádechu a výdechu, posilování dýchacích svalů,
prevence onemocnění. Nácvik provádíme formou her za pomocí nástrojů (flétna, bublifuk,
brčka…). Také střídáme techniky – rovnoměrné dýchání, břišní dýchání a střídání nosních
dírek.

13. Statistiky a finanční zpráva celé organizace
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14. Docházka dětí Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA
Kapacitní počet dětské skupiny – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA: 15 dětí
Unicitní počet dětské skupiny – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA: 18
Docházku do dětské skupiny - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA doplnilo 7 dětí, z toho:
•
•

4 děti z dětské skupiny naší organizace JESLIČKY
3 děti z ostatních dětských skupin a mateřských škol

Docházku do dětské skupiny - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA ukončilo 10 dětí, z toho:
•

5 předškoláků

15. Dotace
 Město Litoměřice: Dinosauří svět z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok
2020 ve výši 7 000 Kč
 projekt z ESF operační program zaměstnanců Výzva 111 Dětská skupina – ZDRAVÁ
ŠKOLIČKA pro rok 2021 výše podpory 1 560 375 Kč

16. Sponzoři a dárci Centra Srdíčko
 Městský úřad Litoměřice

17. Závěrečné shrnutí
Naše dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA i letos pracovala úspěšně. Všechna oddělení Centra
Srdíčko dobře spolupracují. Ochotně nám vycházejí vstříc i paní kuchařky a nápaditá paní uklízečka.
Rodiče jsou vstřícní ke všem nápadům a akcím, které se pro děti snažíme vymýšlet. Bohužel Covid 19 nám ani letos nedovolil, abychom pro rodiče mohli uspořádat besídku. Nemohli jsme ani do
divadla nebo na jiné kulturní akce. Snažili jsme se proto dětem oživit všední dny akcemi ve školičce
nebo venku.
Pokračujeme v zavedené fotodokumentaci. Fotky z akcí i ze všedních činností jsou umístěny na
stránkách www.rajče.net, kam mají přístup pouze rodiče dětí z naší dětské skupiny.
S předškolními dětmi jsme pracovali na rozvoji dovedností a schopností potřebných k nástupu do
školy. V učení nezaostávaly ani paní učitelky a ochotně se účastnily různých vzdělávacích kurzů.
Během roku se kompletně vyměnily paní učitelky. Děti i rodiče si museli zvykat na nové tváře, způsob
práce i vztahy. Paní učitelky si museli u rodičů i dětí postupně získávat důvěru. Věříme, že podle
kladných reakcí se nám to všem podařilo. Chceme se dále řídit naším mottem:
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