Sdružení rodičů
při Speciálních školách

Zpráva o činnosti za rok 2015
ROK PŘESTUPNÝ
Podle kalendáře bude rokem přestupným až rok 2016. Přesto, navzdory kalendáři, byl pro
sdružení rokem přestupným už rok 2015. Na rozdíl od let minulých došlo k několika
změnám, které měly (ale i neměly) vliv na aktivity sdružení. Činnost sdružení pokračovala
lehce pomalejším tempem, ale to jen proto, abychom rychlost v dalších letech zase zvýšili.
I při nižší rychlosti jsme bez problémů realizovali projekty zahájené v letech minulých.
Podrobněji se o uplynulém roce dočtete v této Zprávě o činnosti. Všechny důležité
informace o sdružení jsou uvedeny i na webových stránkách sdružení www.ssshk.cz a
v profilu sdružení, který je součástí přílohy této Zprávy.

Konkrétní aktivity
... co jsme dělali …
Divadlo
Divadelní soubor Slunovrat v roce 2015 až na výjimky neopustil své zázemí na Speciálních
školách. Ve Filharmonii ani na jiné velké scéně se Slunovrat nepředstavil … když plány
byly:
--Slunovrat a Bílá velryba
Po roční pauze zveme všechny příznivce na další "velké" vystoupení Slunovratu. Jako
obvykle na to Slunovrat nebude sám. S Michalem Hrůzou a Kapelou Hrůzy připlave i Bílá
velryba. Slunovrat tentokrát modernější než obvykle, ale jistě tradičně příjemný. Také
tradičně ve Filharmonii, 7. prosince v 18:00 hodin.
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/slunovrat-a-bila-velryba/

--… realita vše posunula do roku 2016
Bílá velryba připlave později
Z technických důvodů jsme nuceni posunout termín plánovaného vystoupení - Slunovrat a
jeho hosty přivítáme 18. ledna 2016 v 18.00 hodin. Vstupenky na původní termín
(7. 12. 2015) zůstávají v platnosti, případně je možné je vrátit u prodejce. Věříme, že
nám zachováte přízeň a omlouváme se za způsobené komplikace.
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/slunovrat-a-bila-velryba-zmena-terminu/

--Přesto se Slunovrat připomněl veřejnosti, a to na tradičním slavnostním večeru Českého
červeného kříže:
Slunovrat na večeru ČČK
Dne 25. února se uskutečnil již 3. ročník společného večera, který pořádal Oblastní spolek
ČČK. V letošním roce se akce uskutečnila ve velké aule PF. Program byl rozdělen do tří
bloků, ve kterých se představil Projekt Polámal se mraveneček, ve kterém soutěžily
hradecké mateřské školky. V druhém bloku se představily sociální služby, zejména osobní
asistence ve školách. Ve třetím bloku jsme shlédli divadelní vystoupení uživatelů DaMPi
Masopust.
Celý večer doprovázel vystoupení žáků jednotlivých škol a hudební kapela Báry Petříčkové.
Z naší školy se představily děti z MŠ Slunečnice v písničkovém pásmu, dramatický kroužek
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s písničkou Jaro dělá pokusy a sólisté divadelního souboru Slunovrat Adélka a Míla v
tanečním vyjádření písně P. Hapky Já tě rozeznávám.
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/slunovrat-na-veceru-cck/

--Slunovrat už tradičně vystoupil na červnovém festivalu, který se znovu konal pod názvem
Poznejme se navzájem v kampusu Univerzity Hradec Králové. Při vystoupení v bloku
kulturních vystoupení dalších vystupujících souborů vystoupil Slunovrat s tanečním
pásmem.
--V rámci projektu Divadlo jsme z finančních příspěvků a darů financovali především všechny
náklady související s připravovaným vystoupením ve Filharmonii.
Informace o projektu Divadlo najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a
na samostatném profilovém listu projektu, který je součástí přílohy této zprávy. Na
webových stránkách si můžete prohlédnout i fotografie a videozáznamy z vystoupení
Slunovratu.
Snoezelen
Pro rok 2015 platí informace uvedené v minulých zprávách:
… potvrdilo se celkové pozitivní hodnocení využívání speciální terapeutické místnosti
Snoezelen. Jednotlivé efekty Snoezelenu splňují a převyšují naše očekávání - prostředí
Snoezelenu vytváří u dětí kladné emoce a přináší celkové zklidnění organizmu. Relaxační
místnost Snoezelen je využívána 5-6 hodin denně a týdně ji navštíví cca 150 žáků.
Frekvence jednotlivých návštěv závisí na diagnózách a míře postižení dětí. Děti z
rehabilitačních tříd navštěvují relaxační místnost denně, žáci speciálních tříd 1-2x týdně a
děti z mateřské školy Slunečnice docházejí 2x za měsíc. Účinky jsou velmi různé a závislé
na diagnózách "návštěvníků" Snoezelenu.
Informace o projektu Snoezelen najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a
na samostatném profilovém listu projektu, který je součástí přílohy této zprávy.
Canisterapie
Projekt Canisterapie vstoupil ve školním roce 2015 – 2016 už do desátého roku, kdy za
dětmi do školy chodí jejich psí kamarádi.
--Canisterapie na Biřičce
Dne 3. 6. 2015 se uskutečnila akce školy – CANISTERAPIE V PŘIRODĚ, tentokrát na Biřičce.
Zde na nás čekaly dvě asistentky canisterapie Michaela Fikejzová a Vladimíra Kasalová.
Jejich psi Attila a Baryk nám předvedli některé ze svých psích kousků – aportování,
plavání, chůzi přes překážkovou dráhu. Kdo z dětí i učitelů chtěl, mohl si se psy hrát,
vodit je, zkoušet jejich poslušnost a trpělivost. Den v přírodě jsme si všichni moc užili. A
psi? Ti z nás byli trochu unaveni, ale na rozloučenou nám zaštěkali.
--Canisterapie se už u nás „zabydlela“
Ve středu si děti naší školy prožily krásné dopoledne s canisterapeutkami a jejich
báječnými psy. Děti si vyzkoušely cvičení, vodění a aportování psů. Viděly jak pejsani umí
plavat, mohly je pohladit, pohrát si s nimi. Bylo úžasné pozorovat, jak počáteční strach ze
zvířat mizí a dostavuje se pocit přátelství.

Sdružení rodičů při Speciálních školách, z.s.
Hradecká 1231
Hradec Králové 500 03
www.ssshk.cz
IČO: 27005356
Bankovní spojení: 2339474001/5500

2/8

Sdružení rodičů
při Speciálních školách

Více zde: http://specialnihk.rpdata.cz/?p=6007

--Informace o projektu Canisterapie najdete na webových stránkách sdružení v sekci
Projekty a na samostatném profilovém listu projektu, který je součástí přílohy této zprávy.
Na webových stránkách si můžete prohlédnout i fotografie.
Sport
V rámci projektu Sport jsme v roce 2015 pokračovali v projektu Integrace hendikepovaných
sportovců prostřednictvím stolního tenisu v rámci sportovního klubu SK Integra.
Speciální akcí a velkým úspěchem byla výhra v projektu Všichni za stůl.
--Všichni za stůl
Do projektu Českého olympijského výboru a České asociace stolního tenisu jsme se zapojili
nebo spíš zapojíme pod hlavičkou "naší" Speciální školy způsobem zřejmě ještě mnohem
méně konvenčním, než jak bylo autory projektu zamýšleno ;-). Vystačili jsme si úplně beze
všech pomůcek a navíc jsme vše pojali hodně umělecky. Věřme, že naše pojetí zaujme
nejen veřejnost, ale i porotu. Ceny za výhru jsou cenné a hlavně TT show s Ivetou
Vacenovskou by jistě byla super zajímavá!
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/vsichni-za-stul/

--Vyhráli jsme Ivetu
Víc se vyhrát nedalo!
... vyhráli jsme Ivetu ...
... a stoly.
To vše v rámci akce Všichni za stůl. Děkujeme všem hlasujícím, bez hlasů bychom to
nevyhráli. Speciální díky Ondrově umělecké partičce, mistrovi světa a hlavně našim
skvělým hercům!
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/vyhrali-jsme-ivetu/

--Přijela pouť - pinčesová
Děti ze školy se dočkaly - výhru v soutěži Všichni za stůl si dnes přebrala skoro celá škola.
Víc než o seriozní stolní tenis šlo o zábavu pro děti a zábava to nebyla tuctová, ale naopak
velkolepá. Iveta sice nepřijela, ale o to zase tolik nešlo. Organizátorům soutěže
děkujeme, profesionálně odvedená práce - palec nahoru. Více na webu ČAST.
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/prijela-pout-pincesova/

--Více informací najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty, na webových
stránkách www.integra-pinec.cz a na samostatném profilovém listu projektu, který je
součástí přílohy této zprávy.
Příměstský tábor
Podíleli jsme se na organizaci a zaštítění prvního příměstského tábora v prostorách školy:
--Během prázdnin se nám podařilo zorganizovat ve dnech 13.7. – 17. 7. 2015 ve spolupráci s
Občanským sdružením příměstský tábor pro děti za Speciální školy. Jednalo se o druhý
týden prázdnin, který jsme společně s kolegyněmi a dětmi strávily v prostorách naší školy.
Podle týdenního plánu jsme plnili různé aktivity. Na pondělí jsme si nachystali Barevný
den, kdy jsme si tiskali barvičkami na trička, která jsme s dětí za celý týden nemohli
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sundat. V úterý jsme se rozhodli mimo jiné péct štrůdl, po kterém se zaprášilo. Středě
patřily sportovní aktivity a cvičení. Ve čtvrtek jsme měli možnost se svést vláčkem po
Hradci a cílovou stanicí byla jízdárna v Malšovicích. Pátek jsme si užili ve škole s opékáním
buřtů a venkovními aktivitami. Týden utekl jako voda, děti si spolu pohrály, našly nové
kamarády, se kterými se opět uvidí v novém školním roce.
Více zde: http://specialnihk.rpdata.cz/?paged=7

Adaptační kurz
Spolufinancovali jsme adaptační kurz pro žáky vyšších ročníků speciálních a praktických
tříd.
Ostatní aktivity
Díky financím z členských příspěvků a ze sběru výbor podporuje formou drobných odměn a
finančních příspěvků mnoho aktivit, které jsou pořádány pro děti v rámci školy.
Fotografie z těchto aktivit jsou zveřejněny na webových stránkách školy
www.specialnihk.cz.
Asistence
Výbor spolupracuje s ředitelstvím školy a Speciálním pedagogickým centrem na koordinaci
řešení problematiky osobní asistence pro hendikepované děti. Osobní asistence byla a je
poskytována asistenty prostřednictvím Českého červeného kříže. Vzhledem k určitým
problémům ve fungování ČČK jsme na ke konci oku 2015 řešili s ČĆK zajištění osobní
asistence včetně včasného a správného proplácení odměn asistentkám.
Transformace sdružení
V souladu s platnou legislativou byla zahájena transformace sdružení. Na poslání a činnosti
sdružení se nic nemění a měnit nebude. Transformace bude dokončena v roce 2016. Po
nabytí právní moci bude sdružení vystupovat pod oficiálním názvem:
Sdružení rodičů při Speciálních školách, z.s.
Právní formou sdružení je spolek.
Stanovy
Valnou hromadou bylo 10. 11. 2015 odsouhlaseno nové znění stanov, které byly upraveny
v souvislosti s transformací sdružení (viz níže).
Orgány sdružení
Vzhledem k tomu, že děti většiny členů orgánů sdružení odejdou v nejbližší době ze školy,
bylo nutné zahájit zásadnější obměnu činovníků sdružení. Zásadní změnou je především
volba nového předsedy sdružení. Po 10 letech funkčního období Pavla Zahálky převzal
vedení sdružení Jakub Limr.
Školská rada
Zástupci výboru sdružení se v roce 2015 účastnili jednání Školské rady.

Finanční a materiální prostředky
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Získávání finančních a materiálních prostředků nad rámec členských přípěvků pro zlepšení
podmínek žáků speciálních škol je jedním z cílů sdružení.
Při podávání žádostí o finanční příspěvky výbor úzce spolupracuje s pedagogy speciální
školy, protože efektivní využití finančních prostředků není možné bez profesionálně
zajištěných, dlouhodobě prováděných a přínosných aktivit zaměřených na žáky speciálních
škol. Pouze projekty založené na uvedených principech mají opodstatněný smysl a tedy i
šanci na získání dotace.
Veřejné instituce
Aktivity sdružení byly z veřejných zdrojů podpořeny celkovou částkou 20.000 Kč od
Statutárního města Hradec Králové.
Podnikatelské subjekty a nadace
Od našich podporovatelů jsme získali finanční příspěvky (formou darovacích smluv nebo
smluv o reklamě) v celkové výši 80.000 Kč.
Přehled finančních partnerů v roce 2015: Elektrárny Opatovice, a.s.; FRODL GROUP s.r.o.;
Nadace Pangea.
V oslovování podnikatelských subjektů budeme dále pokračovat. Platí, že naší snahou je
v ideálním případě navazovat s komerčními firmami dlouhodobá partnerství, aby bylo
zajištěno průběžné financování aktivit sdružení.
Soukromí dárci
Výbor sdružení se nezaměřuje na oslovování soukromých osob se žádostí o sponzorské
příspěvky, přesto sdružení z tohoto zdroje získalo finanční prostředky ve výši 20.820 Kč.
Přehled soukromých dárců v roce 2015: Pavel Zahálka; Stanislav Kvasničák; Jindra
Horáčková; Alexandra Bokůvková.
Členské příspěvky
Členské příspěvky od rodičů žáků považuje výbor za doplňující zdroj financí pro činnost
sdružení. Významnější přínos rodičů z pohledu finančního spatřuje výbor ve využití
kontaktů jednotlivých rodičů na komerční firmy.
Pro podání žádostí o dotace je v mnoha případech nutné spolufinancování – z toho důvodu
výbor částku vybranou za členské příspěvky zčásti ponechal pro potřeby podávání žádostí
o dotace a zčásti ji použil na financování výdajů dle rozhodnutí třídních učitelů, kteří
dostali pro své třídy příslušnou část peněz odpovídající počtu žáků ve třídě.
Ostatní příjmy
Nezanedbatelné byly v roce 2015 příjmy z vánočního jarmarku a za sběr papíru a dalších
druhotných surovin.
Jiná podpora
Kromě výše uvedených firem a jednotlivců nás podpořili i další příznivci, nejčastěji formou
bezplatných nebo se slevou poskytnutých služeb.
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Propagace
... jak se prezentujeme …
Výbor o svých aktivitách informuje jak členy sdružení, tak veřejnost.
Webové stránky
Webové stránky www.ssshk.cz pravidelně aktualizujeme a věříme, že jsou pro návštěvníky
dostatečně zajímavé. Kromě textových informací jsou na webu k dispozici fotogalerie a
videozáznamy umístěné na youtube.
Profil sdružení a letáky o projektech
Aktualizovali jsme propagační materiály, které používáme při jednání s potenciálními
sponzory.
Propagační DVD
V roce 2015 jsme vydali DVD z vystoupení Slunovratu ve Filharmonii z prosince 2014. DVD
slouží nejen jako dokument a vzpomínka na uskutečněnou akci, ale také jako jeden
z propagačních materiálů.
Fotovýstavy
V roce 2015 byly fotografie z vystoupení Slunovratu vystaveny v prostorách školy.
Periodika
O aktivitách sdružení vyšly články v regionálním tisku.
Informační panely
O vybraných aktivitách informuje výbor prostřednictvím informačních panelů umístěných
ve vstupní hale školy.

Administrativní oblast
... bez toho to také nejde …
Výbor v nezbytné míře zajistil i provozní činnosti, nutné pro fungování sdružení.
Bankovní účet
Bankovní účty jsou vedeny u Raiffeisenbank jako transparentní účty, tzn. kdokoliv má
možnost sledovat stav účtu a tedy kontrolovat hospodaření výboru na www.rb.cz.
Finance OS jsou vedeny na 2 účtech:
 Hlavní účet (2339474001/5500) je určen pro veškeré finanční transakce s výjimkou
plateb souvisejících s osobní asistencí;
 Účet osobní asistence (6701063001/5500) je určen pouze pro transakce týkající se
osobní asistence.
Účetnictví
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Hospodaření sdružení je vedeno v souladu se zákony. Daňové přiznání za hospodářský rok
2015 bude dokončeno do konce března 2015. Předpokládáme, že sdružení nebude platit
žádnou daň z příjmů. Podrobnosti o hospodaření jsou uvedeny ve Zprávě o majetku a
hospodaření, která je přílohou této zprávy.
Registrace sdružení v Evidenci NNO
Sdružení je registrováno v Evidenci nestátních neziskových organizací na portálu veřejné
správy České republiky. Přítomnost v Evidenci NNO je jedním z ukazatelů důvěryhodnosti a
aktivity nestátní neziskové organizace.
Kontakty
Kdokoliv se může obrátit na členy výboru – osobně, telefonicky přes sekretariát školy, na emailové adrese sdruzeni.spsk@seznam.cz, příp. s využitím kontaktů uvedených na
www.ssshk.cz nebo v zápatí tohoto dokumentu.

Hodnocení
... co se podařilo a co ne …
Ke Zprávě o činnosti patří i stručné zhodnocení cílů stanovených v Plánu činnosti pro rok
2015. Podrobnosti k některým cílům jsou uvedeny v předchozích částech tohoto
dokumentu.
Finanční a materiální prostředky … získávání finančních a materiálních prostředků
Bez problémů se nám podařilo zajistit všechny plánované akce.
Hodnocení: 
Divadlo … organizování veřejných vystoupení a materiální dovybavení souboru.
Společné vystoupení s Michalem Hrůzou a kapelou Hrůzy bylo přesunuto do roku 2016.
Hodnocení: 
Rehabilitace Snoezelen … využívání rehabilitační místnosti.
Rehabilitační místnost je plně využívána.
Hodnocení: 
Canisterapie - hodiny canisterapie a speciální canisterapeutické akce v regionu.
Standardní pravidelné lekce ve škole ok včetně speciální akce na Biřičce.
Hodnocení: 
Sport - spolupráce s SK Integra při organizování a financování akcí pro žáky školy.
Funguje hlavně v rámci oddílu stolního tenisu. Velký úspěch v projektu Všichni za stůl.
Hodnocení: 
Začlenění dětí do společnosti po ukončení školní docházky.
Neřešili jsme.
Hodnocení: 
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Změna právní formy z občanského sdružení na spolek
Transformace zahájena, nedokončena - čeká se na schválení soudu a nabytí právní moci.
Hodnocení: 
Obměna výboru sdružení
Obměna zahájena, nedokončena – zvolen nový předseda, je potřeba obměnit další členy
výboru a kontrolní komise.
Hodnocení: 

Závěr
... stručné ohlédnutí …
Z hlediska aktivit sdružení byl rok 2015 rokem méně veřejně viditelným na poli kulturním,
zato průlomový na poli sportovním díky úspěchu v akci Všichni za stůl. Zásadní změnou je
zahájená obměna lidí řídících činnost sdružení. Věříme, že noví členové výboru a kontrolní
komise přinesou nové nápady, nadšení a vytrvalost pro jejich realizaci.
Závěrem děkujeme sponzorům a všem lidem, kteří se na činnosti sdružení podíleli a bez
jejichž podpory by nebylo možné žádnou z aktivit sdružení realizovat. Poděkování patří
samozřejmě i našemu partnerovi – „škole našich dětí“, tedy Speciálním školám v Hradci
Králové, Hradecké ulici, která je naším organizačním i finančním partnerem většiny
projektů. Zároveň se se všemi upřímně těšíme na další spolupráci. V roce 2016 budeme
pokračovat ve všech projektech a aktivitách popsaných v této zprávě. Pevně věříme, že i
rok 2016 bude stejně úspěšný jako roky předchozí.
Přílohy:

Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen, Canisterapie, Sport
Zpráva o majetku a hospodaření

V Hradci Králové 20.3.2016

Ing. Pavel Zahálka
předseda sdružení do 10.11.2015
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