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Zpráva o činnosti za rok 2009 
 

BYL TO DOBRÝ ROK 
Takhle jednoduše můžeme zhodnotit uplynulý rok z hlediska sdružení. Jsme upřímně rádi, 
že aktivity sdružení vnímají naši partneři jako přínosné, a že většina našich partnerství má 
dlouhodobý a v mnoha případech i přátelský charakter. I díky tomu se nám podařilo získat 
nejvíce finančních prostředků za celou dobu našeho fungování. A dostatek finančních 
prostředků nám umožnil realizovat velký počet akcí.  
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 …a co dělat budeme …  
 
Divadlo  
V roce 2009 pokračoval divadelní soubor Slunovrat v cestě, na kterou vykročil v roce 2008. 
První zdánlivě nepodstatnou, ale pro herce ze Slunovratu důležitou a příznačnou změnou 
byl fakt, že postupně přestáváme používat slovo dětský v názvu souboru. Od roku 2009 už 
Slunovrat není souborem dětským, ale souborem divadelním. Slovo děti přece jen evokuje 
někoho malého, přitom herci v souboru nám pořádně vyrostli a oslovení „mladé slečny a 
mladí pánové“ se pro ně přece jen hodí mnohem víc. Stejně tak i Slunovrat vyrostl 
z dětských let (i když věkem by k dětem ještě určitě patřil, vždyť je mu teprve 6 let) a 
začíná pomalu dospívat. A čím starší Slunovrat je, tím zvládne více akcí.  
Ohlédnutí za konkrétními akcemi Slunovratu musíme začít v sále hradecké Filharmonie, 
kde se 30. listopadu představil Slunovrat na benefičním vystoupení Broučci, při kterém ho 
doprovázel orchestr hradecké Filharmonie. Stejně jako v roce 2008 s Hradišťanem, i v roce 
2009 s Filharmonií se Slunovrat prezentoval široké veřejnosti v zaplněném koncertním 
sále. Celá akce, kterou jsme organizovali ve spolupráci s Filharmonií, nám potvrdila, že 
jsme schopni akci podobného rozsahu připravit jak organizačně, tak umělecky, a že 
můžeme připravovat další podobné projekty. Samozřejmě za podpory všech partnerů, kteří 
nám poskytovali a poskytují potřebnou podporu, za kterou všem děkujeme. Jsme rádi, že i 
naši partneři považují spolupráci s námi za zajímavou a přínosnou. Velkým důkazem je pro 
nás to, že Filharmonie nabídla Slunovratu možnost vystoupení při tradičním předvánočním 
koncertu, při kterém zazní Rybova Česká mše vánoční v podání Filharmonie Hradec 
Králové.  
Už tradičním partnerstvím je pro nás spolupráce s hradeckým divadlem Jesličky. 
V divadelním sále Jesliček si Slunovrat v červnu zatančil moderní taneční pásmo a před 
Vánoci zasvítil divákům reprízou Broučků. A protože Jesličky jsou divadlem neformálním, 
obě představení jsme ukončili velkolepou párty, která byla pro mladé herce velkou 
motivací ☺.   
Se Slunovratem souvisí ještě další umělecká partnerství, která jsme navázali díky iniciativě 
Tanečního divadla Honzy Pokusila a souboru Abadá Capoeira Hradec Králové. Nejprve jsme 
se společně setkali na květnové benefici, kterou Taneční divadlo Honzy Pokusila 
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uspořádalo v hradecké Filharmonii na podporu kulturních aktivit našeho sdružení. A hned 
následující měsíc - v červnu - jsme pozvali na červnové letní vystoupení do Jesliček 
tanečníky ze souboru Abadá Capoeira, kteří jihoamerickými a africkými rytmy rozehřáli 
v už tak horkém podvečeru nejen sebe, ale všechny přítomné.  
V rámci projektu Divadlo jsme z finančních příspěvků a darů financovali především všechny 
náklady související s vystoupením ve Filharmonii (kostýmy, rekvizity, pronájem sálu, 
propagace, foto a video dokumentace, …) a digitální piáno a akustickou kytaru. 
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  
O Snoezelenu jsme poprvé psali v roce 2008 a předpokládali jsme, že speciální 
terapeutickou místnosti se nám podaří vybudovat nejdříve na konci roku 2010. Proto 
považujeme za velký úspěch, že se nám podařilo vybudovat místnost pro terapii Snoezelen 
už na konci roku 2009 a postupně připravit tak, aby mohla být naplno využívána od března 
2010. Celá akce byla společnou investicí našeho sdružení a Speciálních skol Hradec Králové 
a mohli jsme ji realizovat díky finanční podpoře státního podniku Lesy České republiky a 
dalších sponzorů a také díky finanční podpoře, kterou získala škola v rámci projektu 
Zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Více informací najdete na samostatném profilovém listu projektu, který je součástí přílohy 
této zprávy. 
 
Canisterapie 
Canisterapie je pro nás už trochu rutina, protože školní rok 2009 – 2010 je už čtvrtým 
rokem tohoto projektu. I když rutina, tak jen pro organizátory z řad sdružení a to navíc 
rutina příjemná. Protože pro děti to rutina určitě není a jejich nadšení se ani trochu 
nezmenšuje. Rok 2009 jsme dětem zpestřili zorganizováním výletu na Pecku, kde se děti 
setkaly se svými psími kamarády v přírodě. A díky tomu, že škole se podařilo získat na 
Canisterapii finanční příspěvek v rámci již zmíněného projektu Zvyšování kvality 
vzdělávání dětí a žáků …, chodí psí kamarádi Eliška, Anička a Amálka za dětmi nejen 
v pátek, ale i v úterý. Díky tomu se může Canisterapie účastnit více dětí než v letech 
minulých.  
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  
Projekt Sport nahrazuje a rozšiřuje projekt Hřiště, o kterém jsme psali ve Výroční zprávě 
za rok 2008. Cílem projektu je organizační a finanční podpora sportovních a pohybových 
aktivit organizovaných pro žáky Speciálních škol v Hradci Králové. V roce 2009 jsme se 
v rámci projektu nerealizovali žádnou větší akci, pokud nepočítáme účast rodičů při 
sportovních akcích, např. při tradičním republikovém turnaji ve stolním tenisu ve Dvoře 
Králové. 
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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Projekt „Děti-voda-příroda“ 
Díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia a Královéhradecké provozní a.s. strávilo 
přibližně 30 dětí říjnový týden v penzionu Lesní zátiší v Mostku u Dvora Králové. Celý 
týden byl naplněn speciálním programem zaměřeným na přírodu a hlavně na všechno, co se 
týká vody.   
Na webových stránkách sdružení si můžete přečíst v aktualitách informace o projektu a 
prohlédnout fotografie. 
 
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 osobní asistence pro handicapované děti. Situace se v roce 2009 
výrazně změnila a doufáme, že dlouhodobě stabilizovala díky tomu, že osobní asistence je 
poskytována asistenty prostřednictvím Českého červeného kříže.  
 
Školská rada 
Zástupci výboru sdružení se v roce 2009 účastnili jednání Školské rady. 
 

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.  
 
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.  
 
Veřejné instituce  
Aktivity sdružení byly z veřejných zdrojů podpořeny celkovou částkou 40.000 Kč od 
Magistrátu města Hradec Králové a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  
    
Podnikatelské subjekty a nadace 
Výbor oslovil přibližně 30 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 596.180 Kč. Našimi partnery v roce 2009 byly společnosti: 
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.; Nadační fond Veolia voda a Královéhradecká 
provozní, a.s.; T-Mobile Czech republic a.s.; Lesy České republiky, s.p.; BONET s.r.o.;     
T-MAPY spol. s r.o.; Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.; GRACÍK s.r.o.; GIST, s.r.o.; 
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International Power Opatovice, a.s.; Nadace Pangea; Bühler Motor s.r.o.; Marius Pedersen 
a.s.; REIN CZ s.r.o. 
 
V oslovování podnikatelských subjektů budeme dále pokračovat. Platí, že 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 10.000 Kč od 
těchto soukromých dárců: Stanislav Kvasničák a 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 příslušnou část peněz odpovídající počtu žáků ve třídě.         
 
Ostatní příjmy 
Nezanedbatelné byly v roce 2009 příjmy z benefičních vystoupení Tanečního divadla Honzy 
Pokusila a divadelního souboru Slunovrat 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; POLO CATERING spol. s r.o.; Mgr. Lenka Vejsová – NELLA; AGI HK 
s.r.o.; Martin Horký; Vít Hlásek. 
 

Propagace 
 

... jak se prezentujeme … 
 
Výbor o svých aktivitách informuje jak členy sdružení, tak veřejnost. 
 
Webové stránky 
Na jaře 2009 jsme spustili nové webové stránky a věříme, že pro návštěvníky našich 
webových stránek to znamenalo změnu k lepšímu. Kromě modernějšího vzhledu jsme se 
snažili udělat webové stránky přehlednější a obsahově zajímavější – mj. jsou na webu 
k dispozici fotogalerie a videozáznamy umístěné na youtube. Se změnou stránek souvisí i 
změna adresy – takže teď už jednodušeji než předtím - www.ssshk.cz.  
 
Profil sdružení a letáky o projektech  
Aktualizovali jsme propagační materiály, které používáme při jednání s potenciálními 
sponzory.  
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Propagační DVD 
Podobně jako v roce 2008 připravujeme z listopadového vystoupení Slunovratu v hradecké 
Filharmonii propagační DVD, které bude obsahovat fotografie a videozáznam. DVD 
dokončíme v březnu 2010 a bude sloužit nejen jako dokument a vzpomínka na 
uskutečněnou akci, ale také jako jeden z propagačních materiálů.  
 
Periodika  
O aktivitách sdružení vyšly v souvislosti s aktivitami sdružení články v tisku – deník Dnes, 
Hradecký deník, Radnice.  
 
Televize  
Díky benefičnímu vystoupení Broučci se podařilo proniknout i do televize. Zatím jen na 
minutu, ale příště to třeba bude delší. Pokud se chcete podívat, tak můžete na www.rta.cz 
přesný odkaz nejde zadat, takže na video se dostanete tímto způsobem - v pravém sloupci 
v sekci "Vyhledávání", hledejte "Podle data" - 1.12.2009, "RTA Minuty regionu - RTA 
Východní Čechy", Otevřít playlist, Benefiční vystoupení Broučci. 
 
Festival sociálních služeb Poznejme se navzájem 
Společně se Speciálním pedagogickým centrem při Speciální základní škole a Praktické 
škole Hradec Králové jsme se zúčastnili festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem, 
který se konal v červnu v Jiráskových sadech.  
 
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 
2009 bude dokončeno do konce března 2010. 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 
Provedli jsme registraci sdružení 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.  
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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.cz nebo v zápatí tohoto dokumentu.  
 

Závěr 
 

... stručné ohlédnutí … 
 
Z hlediska aktivit sdružení rok 2009 navázal bez větších změn na rok 2008. Proto rok 2009 
hodnotíme podobně jako předchozí období jak rok velmi úspěšný jak z hlediska splnění 
krátkodobých cílů, tak z hlediska naplňování dlouhodobého záměru, kterým je vytváření 
podmínek pro začlenění hendikepovaných dětí do společnosti po ukončení školní docházky. 
V roce 2009 jsme pro naplnění tohoto záměru pokračovali ve vytvoření dobrých výchozích 
podmínek díky udržení již dříve navázaných partnerství a samozřejmě i díky navázání 
nových kontaktů s veřejnými institucemi, s komerčními firmami a s mnoha jednotlivci. 
Věříme, že všechny 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 2010 budeme pokračovat ve všech projektech a aktivitách 
popsaných v této zprávě. Pevně věřím, že i rok 2010 bude stejně úspěšný jako ten 
předchozí. 
  
Přílohy: Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen, Canisterapie, Sport 
  Zpráva o majetku a hospodaření 
 
V Hradci Králové 9.3.2010             
  
 
Ing. Pavel Zahálka  
předseda sdružení 


