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Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková   

                                 organizace 

Sídlo organizace:  Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice 

Statutární  zástupce: Ing.  Ivana Humlová, ředitelka 

Zástupce ředitelky: Lenka Stehlíková 

Zřizovatel:  Město Litoměřice 

IČO: 70854165 

Telefon: (420) 416 742 087, 731 403 849 

E- mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz, peceodetilitomerice@seznam.cz                                              

Webové stránky: www.centrumsrdicko.cz 

Číslo účtu:   94-3407750237/0100 

mailto:peceodetilitomerice@seznam.cz
http://www.centrumsrdicko.cz/
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Jsem ráda, že naše organizace může díky značné finanční podpoře zřizovatele, což je Město 

Litoměřice, poskytovat zejména občanům města Litoměřice službu Péče pro děti ve věku 

od 18 měsíců do 3 let. Jedná se o službu v ČR zcela ojedinělou a bezpochyby potřebnou. Celý 

kolektiv v roce 2015 vynaložil velkou snahu za účelem poskytování služby, která malým 

dětem značně prospívá a je kladně hodnocena rodiči.  Prioritou pro nás je krom profesionální 

péče o děti i odpovídající vybavení a zajištění chodu, který odpovídá všem bezpečnostním 

požadavkům, a to včetně přísných požadavků na hygienu a stravování dle výživových norem. 

Velký plusem ve vztahu zajištění bezpečného prostředí pro děti bylo nainstalování nových 

videotelefonů včetně kamer umístěných u zvonků pro vstup do budovy.  Musím s pýchou 

konstatovat, že prostor pro nudu či zahálku nebyl, neboť krom samotné péče o děti, v zařízení 

proběhly různé nadstandardní akce, a to např.: navštívil nás známý zpěvák Michal David, 

vycestovali jsme do Muzea hygieny a pěti smyslů včetně vánočních trhů v Drážďanech, 

konala se u nás Mikulášská nadílka i vánoční besídka, vystupovala u nás hudební skupina 

Křešičanka a též studentky z pedagogické střední školy, proběhla u nás edukačně výchovná 

akce Dopoledne pro zdraví, přijelo divadélko, děti vyfotografoval fotograf, jeli jsme na ranč 

podívat se na koníky, proběhlo preventivní screeningové vyšetření zraku u dětí, vyzkoušeli 

jsme si evakuaci budovy při cvičném požárním poplachu, permanentně bylo pracováno 

s interaktivní tabulí, pobývalo se v multismyslové místnosti  snoezelen,  aj.  

Na závěr bych ráda touto cestou poděkovala dětem, že nás rády navštěvují, rodičům, že k nám 

mají důvěru a snaživým zaměstnancům, bez kterých by to prostě nešlo.  

 

Naše služba je pro většinu dětí první zkušeností s dětským kolektivem. Nástup do 

kolektivního zařízení znamená pro dítě náhlou změnu v dosavadním způsobu života. Snažíme 

se adaptaci dětí na nové prostředí co nejvíc usnadnit citlivým a individuálním přístupem. Těší 

nás, že naše služby využívají rodiče opakovaně i u dalšího sourozence. 

V minulém roce se většina dětí adaptovala velmi dobře. Děti, které opustily naše zařízení byly 

dobře připravené na vstup do MŠ. 

 

Druh služby:             ambulantní  

Místo poskytování: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež -  SRDÍČKO  

                                          Revoluční 1845/30, Litoměřice 412 01 

Kapacita zařízení:           maximálně 20 dětí 

Věková struktura:           Určena dětem ve věku od 18 měsíců do 3 let  

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

Cílová skupina:               zdravé dětí v určené věkové struktuře, které mají souhlasné  



 

3 

                                          potvrzení od dětského lékaře se vstupem do kolektivu    

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 3 letech připraveno pro vstup do MŠ.  

 

S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů, jejichž cílem 

je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, upevňování 

hygienických návyků, rozvíjení sebeobsluhy, stolování a příprava na přechod do MŠ. 

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

rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou.  

 

Během týdne každá dětská skupina prostřídá denně jednu 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 stav ovzduší a pouze za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek 

omezíme pobyt venku. 

 

Zaměstnanci střediska v rámci zvyšování kvality poskytování služby se zúčastnili různých 

školících akcí. Zejména p. Prudká, která má na starosti sestavování jídelníčků a zavádění 

nových poznatků do praxe se zúčastnila několika školení pracovníků stravovacích provozů. 

25.2. Školení první pomoci pro všechny zaměstnance 

8.4. Vývoj řeči a komunikace u dětí 

9.4. Krajská konference veřejného stravování 

12.5. Požární hlídka 

27.5. Třesky, plesky hravě česky 

17.9. Průvodce SNOEZELEN – MSE prostředí – 1. Stupeň 

21.10. Krajská konference veřejného stravování 

2.12. Týrané dítě - Krajská zdravotní v Ústí nad Labem:  
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V měsíci březnu naší organizaci navštívil známý zpěvák Michal David.  

V dubnu odešly do MŠ 2 děti a 2 děti nastoupily. 

V květnu odešlo 1 dítě do MŠ a 1 dítě nastoupilo. Pro děti byla uspořádaná jízda výletním 

vláčkem po městě. 

V červnu se děti zúčastnily výletu do Třebušína na Ranč 3 V, kde se seznámily se životem na 

ranči, chovem koní a s doprovodem se projely na koních.  

Další akcí konanou v areálu Centra Srdíčko byla osvětová akce Dopoledne pro zdraví, která 

měla několik bloků. První byl zaměřen na péči o ústní hygienu, další byla pohádka zaměřená 

na zdravou výživu a přednáška o zdravém životním stylu. 

Koncem června nám zazpívaly a zahrály studentky SPgŠ. Do zpívání se spontánně zapojily 

i děti. 

Na konci června se s námi rozloučilo 6 dětí, které odešly do MŠ a na konci srpna 7. Na jejich 

místa nastoupilo v srpnu 7 dětí a v září dalších 7. 

V říjnu se uskutečnilo screeningové vyšetření zraku, které má včas podchytit vady zraku 

u dětí. 

Koncem října, listopadu a prosince odešlo do MŠ po dvou dětech. V říjnu a listopadu 

nastoupilo po dvou dětech a v prosinci 1 dítě. 

V prosinci se uskutečnila Mikulášská nadílka spojená s vystoupením studentek SPgŠ . 

V daném měsíci přijela vystupovat hudební skupina Křešičanka a byl uspořádán poznávací 

výlet do Drážďan.    

Dne 11.12. 2015  jsme pro rodiče připravili vánoční besídku s vystoupením dětí a posezením 

u vánočního stromečku. Děti si pod stromečkem rozbalily nové hračky. 

V měsíci prosinec organizace uspořádala pro příjemce služeb akci Vánoční rolničky. Dne 

15.12.  2015 jsme za účelem medializace měli prodejní stánek na náměstí v rámci vánočních 

 

 

13.1. Divadlo  

26.3. Návštěva Michala Davida 

6.2. Divadlo 

29.5. Výletní vláček 

5.6. Výlet na ranč 3V Třebušín – seznámení se s chovem koní, 

projížďka na koních 

11.6. Osvěta – snídaně v trávě – přednáška zdravé zuby, zdravá výživa, 

první pomoc 

24.6. Zpívání se studentkami SPgŠ Litoměřice 
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12.10. Fotograf 

27.11. Screeningové vyšetření zraku u dětí 

3.12. Mikulášská nadílka, vystoupení studentek SPgŠ Litoměřice 

11.12. Posezení u Vánočního stromečku s rodiči a dětmi příjemců služeb 

SPPD 

11.12. Den otevřených dveří 

14.12. 

 

Vánoční rolničky – pásmo soutěží a her připravené pro děti a 

příjemce služeb Centra Srdíčko 

 

15.12.  Vánoční trhy – stánek 

16.12. Vystoupení hudební skupiny Křešičanka – pásmo vánočních 

koled 

17.12. Muzea hygieny v Drážďanech 

 8.  

  Ing. Ivana Humlová Ředitelka organizace:

 Zdeňka Gärtnerová  Zástupkyně ředitelky:

                                                      od 1. 9. 2015 Lenka Stehlíková 

 MUDr. Jan Balcar Odborný garant organizace:

Lenka Stehlíková Hlavní účetní: 

Iveta Prudká Vedoucí služby: 

Pracovnice služby: 

 Danuše Pakandlová, 

 Iveta Prudká, 

 Pavlína Schillerová (od 1. 8. 2015) 

Jaroslava Chvapilová, Dana Syndulová Stravovací provoz: 

Milena Kokšálová, Libuše Pilzová Prádelna, úklid: 

Josef Šidák Údržba: 

 

 

V roce 2015 jsme se s dětmi zúčastnili několika kulturních akcí, divadelních představení 

a svezli se výletním vláčkem. Zařízení bylo dovybaveno novým nábytkem, hračkami 

a pomůckami pro děti. Na konci školního roku přešly děti do mateřské školy a od září se opět 

naplnila kapacita zařízení novými dětmi.  
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Na závěr roku se uskutečnilo předvánoční posezení s rodiči a dětmi u vánočního stromečku, 

kde jsme si s rodiči mohli pohovořit o naší práci a byly jsme potěšeni jejich kladným 

hodnocením. 

Jakožto pracovnice služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do tří let k 1. září roku 2015 

odešla do starobního důchodu paní Zdeňka Gärtnerová, kterou následně vystřídala slečna 

Pavlína Schillerová. 

Velkou výhodou pro nás je možnost využívání místnosti s interaktivní tabulí, kde s dětmi 

pravidelně procvičujeme různé výchovy zábavnou a interaktivní formou. Pro děti také 

využíváme speciální multismyslovou místnost Snoezelen, která má relaxační, poznávací 

a interakční funkce. 
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 Městský úřad Litoměřice; 

 Krajský úřad Ústeckého kraje; 

 SKUPINA ČEZ, a.s.; 

 Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice; 

 CITUS s.r.o. Litoměřice; 

 Gabriel s.r.o., České Kopisty; 

 OVOCNÁŘSTVÍ PLOSKOVICE, paní Poblová a pan Petrásek; 

 Cukrárna LILIE; 

 Bohušovická mlékárna, a.s.; 

 Velkoobchod s nápoji Huml a syn Litoměřice; 

 Pivovar Holba a.s.; 

 Mlýn Litoměřice UNIMILLS a.s.; 

 JAFRA Masáže; 

 Klokočka Roman; 

 Obchodní firma AP Promo s.r.o.; 

 Hotel Koliba Litoměřice; 

 BILLA, spol. s.r.o; 

 sklad ovoce a zeleniny Lotinar Terezín; 

 Rádio IMPULS; 

 MASNÉ KRÁMY SLANÝ a.s.; 

 Pivovar KONRAD; 

 Šmíd a Kasal s.r.o. IT PROFESSIONALS; 

 paní Johnová; 

 paní Kotyková; 

 pan Dostál z regionální televize. 
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