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Zpráva o činnosti za rok 2008 
 
V kalendářním roce 2008 se aktivity občanského sdružení v porovnání s předchozím 
obdobím významně rozšířily. Aktivity sdružení byly v průběhu roku řízeny výborem sdružení 
– jeho činnost je dokumentována v zápisech z jednání výboru. V této zprávě jsou shrnuty 
základní oblasti, kterými se výbor zabýval.  
Na rozdíl od předchozích let je zpráva zpracována za uplynulý kalendářní rok a ne za rok 
školní. Touto změnou se přizpůsobujeme obvyklým zvyklostem jiných občanských sdružení 
a dalších neziskových i jiných organizací. Změna znamená i zjednodušení a zpřehlednění 
předkládaných informací díky souladu období hodnoceného ve Zprávě o činnosti s obdobím 
účetním resp. daňovým. Na činnost sdružení z hlediska obsahového a věcného nemá 
uvedená změna žádný vliv.    
Základní informace o sdružení jsou uvedeny na webových stránkách sdružení 
www.ssshk.wz.cz a v profilu sdružení, který je součástí přílohy této zprávy. 
 

Konkrétní aktivity 
 

... co jsme dělali …a co dělat budeme …  
 
Divadlo  
Rok 2008 byl pro divadelní soubor i pro celé sdružení vstupem do nové etapy. Díky 
úspěšnému společnému vystoupení dětského divadelního souboru Slunovrat a cimbálové 
muziky Hradišťan v sále hradecké Filharmonie jsme se prezentovali širší veřejnosti. 
Uspořádání této akce nám otevřelo cestu k dalším podobným uměleckým akcím, ale také 
dveře ke sponzorům a dalším partnerům, kteří nám mohou pomoci. Příkladem navázaného 
uměleckého partnerství je zahájená spolupráce s divadlem Jesličky, kde děti vystoupily 
s vánočním představením, ale také pokračující kontakty s hradeckou Filharmonií, se kterou 
připravujeme další projekt. Soubor dále úspěšně vystoupil na vernisáži výstavy na obecním 
úřadu v Býšti a s krátkým programem také na ekologické konferenci pro učitele 
z východočeského regionu. 
V rámci projektu jsme z finančních příspěvků a darů financovali především všechny náklady 
související s vystoupením ve Filharmonii (kostýmy, rekvizity, honorář Hradišťanu, 
propagaci, dokumentaci, …). Dále jsme pro potřeby divadelního souboru pořídili mobilní 
audio systém, videokameru, hudební nástroje, apod. 
Více informací najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a na samostatném 
profilovém listu projektu, který je součástí přílohy této zprávy. 
 
Canisterapie 
Po dobrých zkušenostech z minulých let pokračoval projekt Canisterapie. V roce 2008 se 
děti setkaly s psími kamarády celkem jedenatřicetkrát. Do projektu se zapojilo celkem 52 
dětí v rámci skupinové i individuální terapie.  Měřítkem úspěšnosti projektu jsou i pozitivní 
hodnocení dětí, jejich rodičů, pedagogů i terapeutky.  
Více informací najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a na samostatném 
profilovém listu projektu, který je součástí přílohy této zprávy. 
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Hřiště  
Od jara 2008 se naplno začal využívat sportovní miniareál v atriu mezi školními budovami, 
vybavený z prostředků získaných sdružením v roce 2007. Slavnostního otevření miniareálu 
se v rámci oslav Dětského dne zúčastnil i zástupce společnosti T-Mobile, která poskytla 
finanční prostředky na tento projekt. 
Více informací najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty. 
 
Snoezelen  
Snoezelen je novým projektem, kterým chceme postupně vytvořit podmínky pro 
rehabilitaci pro žáky přímo v budově školy. V rámci projektu Relaxační a stimulační terapie 
Snoezelen vybudujeme speciální terapeutickou místnost, která bude využívána v rámci 
terapie Snoezelen dětmi s mentálním a kombinovaným postižením.  
Projekt je finančně náročný a předpokládáme, že jeho realizace bude trvat 2-3 roky. Na 
realizaci projektu se budeme v dalším období snažit získávat finanční zdroje od nadací a 
dalších sponzorů. V roce 2008 jsme zahájili projektovou přípravu.  
Více informací najdete na samostatném profilovém listu projektu, který je součástí přílohy 
této zprávy. 
 
Projekt „Žijeme mezi vámi“ 
Multikulturní den „Žijeme mezi vámi“ pomohl přiblížit romskou kulturu českým i romským 
dětem a prolomit vzájemné bariery, pochopit Rómy jako národ s jeho historickými a 
kulturními kořeny, seznámit se s jejich folklórem a tradicemi. 
 
Ostatní aktivity 
Díky financím z členských příspěvků a ze sběrových aktivit 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 spolupracoval s ředitelstvím školy a Speciálním pedagogickým centrem na koordinaci 
řešení problematiky asistentů pro handicapované děti. Situaci je pro nejbližší dobu 
stabilizovaná. 
 
Školská rada 
Zástupci výboru působili v roce 2008 ve Školské radě. Zápisy z jednání školské rady jsou 
k dispozici na webových stránkách školy. 
 

Finanční a materiální prostředky 
 

… z čeho financujeme naše projekty …  
 
Získávání finančních a materiálních prostředků nad rámec členských přípěvků pro zlepšení 
podmínek žáků speciálních škol je jedním z cílů sdružení.  
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Veřejné instituce a nadace 
Aktivity sdružení byly z grantových a nadačních zdrojů podpořeny celkovou částkou 
136.100 Kč od těchto organizací: Magistrát města Hradec Králové, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, Nadace Pangea. 
    
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 přiměřených aktivit zaměřených na 
žáky speciálních škol. Pouze projekty založené na uvedených principech mají opodstatněný 
smysl a tedy i šanci na získání dotace.  
 
Podnikatelské subjekty  
Výbor oslovil přibližně 40 podnikatelských subjektů se žádostí o finanční nebo materiální 
prostředky. S oslovenými firmami jsme uzavřeli smlouvy (formou darovacích smluv nebo 
smluv o reklamě) v celkové výši 182.000 Kč. Našimi partnery v roce 2008 byly společnosti: 
GRACÍK s.r.o., T-MAPY spol. s r.o., Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., 
International Power Opatovice, a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., HAVEX - auto 
s.r.o., BONET s.r.o., GIST, s.r.o., DERS s.r.o., STAVOLAND, spol. s r.o., QUELLE s.r.o., 
POPR spol. s r.o., Marius Pedersen a.s., AGI HK spol. s r.o. 
 
V oslovování podnikatelských subjektů budeme dále pokračovat. Naší snahou je navázat 
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 22.000 Kč od 
těchto soukromých dárců: Petr Koting, Jan Vaněk, Stanislav Kvasničák, Tomáš Pětivoký, 
Pavel Zahálka. 
 
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  část peněz odpovídající počtu žáků ve třídě.         
 
Ostatní příjmy 
Nezanedbatelné byly v roce 2008 příjmy z dobrovolného vstupného na vystoupení 
divadelního souboru Slunovrat ve Filharmonii a za sběr papíru a dalších sběrových položek. 
 
Jiná podpora 
Kromě výše uvedených firem a jednotlivců nás podpořilo i mnoho dalších příznivců, 
nejčastěji formou bezplatných nebo se slevou poskytnutých služeb: Filharmonie Hradec 
Králové, Divadlo Jesličky, Creditinfo Czech republic, s.r.o., Radio OK, Český rozhlas Hradec 
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Králové, POLO CATERING spol. s r.o., Steeve – Štěpán Soukeník, Mgr. Lenka Vejsová - 
NELLA, Ladislav Pekáč – P.G.S. 
 

Propagace 
 

... jak se prezentujeme … 
 
Výbor o svých aktivitách informuje jak členy sdružení, tak veřejnost. 
 
Webové stránky 
Aktivity sdružení jsou dostupné na webových stránkách (www.ssshk.wz.cz). Na podzim 
2008 jsme začali připravovat nové webové stránky. Jejich dokončení a spuštění plánujeme 
do konce března 2009. 
 
Profil sdružení a letáky o projektech  
Aktualizovali jsme propagační materiály, které používáme při jednání s potenciálními 
sponzory.  
 
Propagační DVD 
Vystoupení v hradecké Filharmonii jsme využili k vytvoření propagačního DVD, které 
obsahuje video a foto dokumentaci ze společné akce dětského divadelního souboru 
Slunovrat a Hradišťanu. DVD slouží nejen jako dokument a vzpomínka na uskutečněnou 
akci, ale také jako jeden z propagačních materiálů.  
 
Periodika  
O aktivitách sdružení vyšly v souvislosti s vystoupením v hradecké Filharmonii články v tisku 
– deník Dnes, Hradecký deník, Učitelské noviny, U nás v kraji.  
 
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 účet je veden u Raiffeisenbank jako transparentní účet, tzn. kdokoliv má 
možnost sledovat stav účtu a tedy kontrolovat hospodaření výboru na www.ebanka.cz. 
 
Účetnictví  
Hospodaření sdružení je vedeno v souladu se zákony. Daňové přiznání za hospodářský rok 
2008 bude dokončeno do konce března 2009. 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.  
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Kontakty  
Kdokoliv ze členů sdružení se může obrátit na členy výboru – osobně, telefonicky přes 
sekretariát školy, na e-mailové adrese sdruzeni.spsk@seznam.cz, příp. s využitím kontaktů 
uvedených na www.ssshk.wz.cz nebo v zápatí tohoto dokumentu.  
 

Závěr 
 

... stručné ohlédnutí … 
 
Rok 2008 byl pro sdružení velmi úspěšný jak z hlediska splnění krátkodobých cílů, tak 
z hlediska naplňování dlouhodobého záměru, kterým je vytváření podmínek pro začlenění 
hendikepovaných děětí do společnosti po ukončení školní docházky. V roce 2008 jsme pro 
naplnění tohoto záměru vytvořili dobré výchozí podmínky díky navázání mnoha nových 
kontaktů s veřejnými institucemi, s komerčními firmami a s mnoha jednotlivci. Věříme, že 
navázané kontakty využijeme v dalším období pro realizaci projektů, prostřednictvím 
kterých dokážeme dlouhodobý záměr uskutečnit.  
 
Závěrem děkuji sponzorům a všem lidem, kteří se na činnosti sdružení podíleli a bez 
jejichž podpory by nebylo možné žádnou z aktivit sdružení realizovat. Zároveň se upřímně 
těším se další spolupráci. V roce 2009 budeme pokračovat ve všech projektech a aktivitách 
popsaných v této zprávě. Pevně věřím, že i rok 2009 bude stejně úspěšný jako ten 
předchozí. 
  
Přílohy: Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen a Canisterapie 
  Zpráva o majetku a hospodaření 
 
V Hradci Králové 22.2.2009             
  
 
Ing. Pavel Zahálka  
předseda sdružení 


