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Zpráva o činnosti za rok 2010 
 

BYL TO NÁROČNÝ A 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. Přestože získané finanční 
prostředky nebyly tak velké jako v roce 2009, realizovali jsme stejný a možná i větší počet 
akcí než v minulosti.  
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  
Divadelní soubor Slunovrat udělal v roce 2010 další dlouhé velké kroky na své cestě, na 
které se zastavil na zastávkách známých i nových a přitom nabral další zkušenosti a navázal 
nové kontakty.  
Tradičním vrcholem roku je pro Slunovrat vystoupení v sále hradecké Filharmonie, kde se 
17. prosince představil Slunovrat ve vystoupení Příběh vánoční. Na jevišti bylo tentokrát 
plno, protože Slunovrat vystupoval společně s orchestrem hradecké Filharmonie, Pěveckým 
sborem Smetana a Smíšeným sborem Jitro. Důležitou novinkou byla pro Slunovrat 
2 vystoupení v jeden den. Příběh vánoční viděli diváci ve Filharmonii od 16 a od 18 hodin a 
herci ze Slunovratu dokázali obě vystoupení zvládnout bez problémů. A to je podstatná 
zkušenost, ze které můžeme vycházet při plánování dalších akcí. Jsme také rádi, že při 
obou vystoupeních byl koncertní sál pro 500 lidí zaplněn. Tradičním organizačním 
partnerem celé akce byla hradecká Filharmonie a je pro nás velkou ctí, že mezi 
Filharmonií a Slunovratem je navázáno partnerství, ve kterém se oba partneři cítí dobře a 
díky tomu, jak pevně věříme, jsou před námi další společné akce.  
Slunovrat dále pokračoval v dlouholetém partnerství s hradeckým divadlem Jesličky - 
Slunovrat se představil v Jesličkách v červnu ve volném hudebně tanečním pásmu a před 
Vánoci zopakoval Příběh vánoční. Obě akce byly samozřejmě zakončeny pořádnou oslavou 
pro herce, bez toho by Slunovrat snad ani nevystoupil ☺.   
V červnu se Slunovrat poprvé představil v rámci open air programu na prestižním 
hradeckém festivalu Divadlo evropských regionů s reprízou tanečního pásma na hudbu 
Jiřího Pavlici a poezii Jana Skácela. I když zatím ke Slunovratu patří spíše slůvko 
„regionální“, tak i slovní symbolika vycházející z názvu festivalu naznačuje, že v příštích 
letech se chystáme stát se divadlem „evropským“ a překročit hranice regionu.  
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, …). 
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 
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webových stránkách si můžete prohlédnout i fotografie a videozáznamy z vystoupení 
Slunovratu. 
Činnost a vystoupení Slunovratu podpořili v roce 2010 mj. Ministerstvo kultury České 
republiky a Nadace Pangea. 
 
Snoezelen  
Speciální terapeutickou místnost Snoezelen jsme slavnostně otevřeli na konci února 2010 a 
hned poté začala být naplno využívána dětmi ze školy.  
Celkové hodnocení využívání relaxační místnosti Snoezelen je jednoznačně pozitivní – první 
rok provozu ukázal, že 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 
Canisterapie je pro nás už trochu rutinou, protože školní rok 2010 – 2011 je už pátým 
rokem tohoto projektu. Pro děti to ovšem rutina určitě není a jejich nadšení se ani trochu 
nezmenšuje. Díky získaným financím pokračuje Canisterapie v úterý a v pátek pro podobný 
počet dětí jako 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. 
Projekt Canisterapie je realizován mj. s podporou města Hradec Králové.  
 
Sport  
V rámci projektu Sport jsme se v průběhu roku 2010 intenzivně pustili do stolního tenisu. 
Mladé hráče se snažíme podporovat aktivní účastí na trénincích, doprovodem dětí 
na turnajích a soustředěních a samozřejmě finančně – ať už v rámci sdružení nebo v rámci 
sportovního klubu SK Integra. 
Naším cílem je:   
� Podporovat vztah lidí s mentálním postižením ke sportu. ... připravujeme pravidelné 

tréninky s co nejzajímavějším obsahem, aby se sport stal neodmyslitelnou součástí 
života hendikepovaných sportovců.   

� Umožnit setkávání sportovců s mentálním postižením z různých klubů … organizujeme 
účast na soutěžích určených pro sportovce s mentálním postižením. 

� Zapojit sportovce s mentálním postižením do sportovních aktivit s nehendikepovanými 
sportovci ... začleňujeme nehendikepované sportovce do tréninků a soustředění a 
naopak sportovce s hendikepem zařazujeme do soutěží a soustředění s 
nehendikepovanými hráči. 

� Ukázat co všechno sportovci s mentálním postižením zvládnou (i co nezvládnou) ... 
trénujeme a soutěžíme pohromadě sportovci s hendikepem i bez, což je pro mnohé 
sportovce bez hendikepu jedním z prvních přímých kontaktů s hendikepovanými lidmi. 
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Našim cílem je, aby tato setkání vedla ke vzájemnému pochopení, toleranci a někdy 
možná i trochu jinému pohledu na okolní svět a problémy, které nás obklopují. 

 
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. 
 
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 zůstala v roce 2010 
stabilizovaná na dobré úrovni. Osobní asistence byla a je poskytována asistenty 
prostřednictvím Českého červeného kříže.  
 
Školská rada 
Zástupci výboru sdružení se v roce 2010 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 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 60.000 Kč od 
Magistrátu města Hradec Králové a Ministerstva kultury České republiky.  
    
Podnikatelské subjekty a nadace 
Na množství sponzorů se v roce 2010 negativně projevil vliv ekonomické situace a počet 
našich sponzorů se snížil. Přesto je pro nás velkou ctí a zároveň závazkem, že většina 
našich trvalých partnerů podpořila činnost sdružení i v roce 2010.  
Výbor oslovil přibližně 15 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 155.000 Kč. 
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Našimi partnery v roce 2010 byly společnosti: AGI HK spol. s r.o.; Brzdové automobilové 
kotouče, s.r.o.; Elektrárny Opatovice, a.s.; GIST, s.r.o.; GRACÍK s.r.o.; Nadace Pangea; 
Marius Pedersen a.s.; Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
 
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 20.000 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 2010 příjmy z veřejného vystoupení 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; Martin 
Horký; Vít Hlásek. 
 

Propagace 
 

... jak se prezentujeme … 
 
Výbor o svých aktivitách informuje jak členy sdružení, tak veřejnost. 
 
Webové stránky 
Nové webové stránky www.ssshk.cz pravidelně aktualizujeme a věříme, že jsou 
pro návštěvníky našich webových stránek 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.  
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Propagační DVD 
Podobně jako v předchozích letech připravujeme z prosincového vystoupení Slunovratu 
v hradecké Filharmonii propagační DVD, které bude obsahovat fotografie a videozáznam. 
DVD dokončíme v březnu 2011 a bude sloužit nejen jako dokument a vzpomínka na 
uskutečněnou akci, ale také jako jeden z propagačních materiálů.  
 
Fotovýstavy 
V rámci propagace souboru a sdružení jsme uspořádali 3 veřejné výstavy fotografií z 
vystoupení Slunovratu – vše v Hradci Králové:  

� Galerie U Přívozu v nové budově Státní vědecké knihovny - duben 2010 
� Filharmonie Hradec Králové - prosinec 2010 v rámci vystoupení Příběh vánoční 
� A-galerie - prosinec 2010. 

V době, kdy nejsou fotografie umístěny na žádné veřejné výstavě, jsou vyvěšeny 
v prostorách školy. 
 
Periodika  
O aktivitách sdružení vyšly v souvislosti s aktivitami sdružení články v tisku – deník Dnes, 
Hradecký deník, Radnice.  
 
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 Aldisu v Hradci Králové.  
 
Adresář sociálních služeb 
Profil sdružení je uveden v publikaci vydané Magistrátem města Hradec Králové, která 
obsahuje informace o královéhradeckých poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb 
pro rodiny s dětmi a mládež. 
 
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 
2010 bude dokončeno do konce března 2011. Předpokládáme, že sdružení nebude platit 
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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 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.  
 

Hodnocení 
 

... co se podařilo a co ne … 
 
K Zprávě o činnosti patří i stručné zhodnocení cílů stanovených v Plánu činnosti pro rok 
2010. Podrobnosti k některým cílům jsou uvedeny v předchozích částech tohoto 
dokumentu.  
 
Finanční a materiální prostředky … získávání finančních a materiálních prostředků 
V porovnání s rokem 2009 se snížil počet sponzorů a výše získané podpory. Přesto 
hodnotíme splnění tohoto cíle pozitivně, protože se nám bez problémů podařilo zajistit 
všechny plánované akce a především se nám podařilo pokračovat ve spolupráci s většinou 
trvalých sponzorů.  
Hodnocení: ☺ 
 
Divadlo … materiální vybavení souboru a organizování veřejných vystoupení. 
Realizovali jsme vše, co jsme plánovali. 
Hodnocení: ☺ 
 
Rehabilitace Snoezelen … dovybavení rehabilitační místnosti a její využívání. 
Místnost otevřena, využívána a průběžně dovybavena dalšími prvky. 
Hodnocení: ☺ 
 
Canisterapie - hodiny canisterapie a speciální canisterapeutické akce v regionu. 
Standardní pravidelné lekce ve škole ok, speciální akce mimo školu realizována nebyla. 
Hodnocení: � 
 
Sport - spolupráce s SK Integra při organizování a financování akcí pro žáky školy. 
Intenzivnější spolupráce v oddílu stolního tenisu, než jsme plánovali.  
Hodnocení: ☺ 
 
Začlenění dětí do společnosti po ukončení školní docházky …  
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Nepodařilo se. I když jsme podnikli kroky týkající se nejen spolupráce s organizacemi 
zaměřenými na integraci dětí do společnosti po ukončení školní docházky, reálné výsledky 
zatím nemáme.  
Hodnocení: � 
 

Závěr 
 

... stručné ohlédnutí … 
 
Z hlediska aktivit sdružení rok 2010 navázal bez větších změn na rok 2009. Proto rok 2010 
hodnotíme podobně jako předchozí období jak rok úspěšný, i když se nám nepodařilo 
uskutečnit všechny stanovené cíle. Největšími úspěchy byly vystoupení Příběh vánoční 
divadelního souboru Slunovrat, otevření terapeutické místnosti Snoezelen a zahájená 
integrace sportovců v rámci oddílu stolního tenisu. Naopak se nám především nepodařilo 
rozvinout spolupráci s organizacemi zaměřenými na integraci dětí po ukončení školní 
docházky. 
 
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 2011 budeme pokračovat ve všech projektech a aktivitách 
popsaných v této zprávě. Pevně věřím, že i rok 2011 bude stejně úspěšný jako ten 
předchozí. 
  
Přílohy: Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen, Canisterapie, Sport 
  Zpráva o majetku a hospodaření 
 
V Hradci Králové 13.3.2011             
  
 
 

 
 
Ing. Pavel Zahálka  
předseda sdružení 


