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Zpráva o činnosti za rok 2011 
 

BYL TO ZASE DOBRÝ ROK 
Jsme upřímně rádi, že rok 2011 můžeme zhodnotit stejně úspěšně jako roky minulé. 
I v roce 2011 se potvrdilo, že aktivity sdružení vnímají naši partneři jako přínosné a že 
většina našich partnerství má dlouhodobý a v mnoha případech i přátelský charakter. 
Dokladem toho, že aktivity sdružení vstupují do povědomí stále širšího okruhu lidí, je mj. 
fakt, že se nám podařilo navázat kontakty s novými partnery z řad sponzorů a partnerských 
organizací.  
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 ušel v roce 2011 další kus svého uměleckého putování. Zažil při 
něm mnoho setkání se zajímavými lidmi.   
 
Dokladem toho, že divadelní soubor Slunovrat se postupně dostává do povědomí hradecké 
nejen kulturní veřejnosti, bylo významné uznání, kterého se dostalo Slunovratu na začátku 
roku 2011 - Slunovrat byl jedním ze tří nominovaných na Hradeckou múzu 2010 - cenu za 
významné tvůrčí dílo v oblasti kultury. Nominace na Hradeckou múzu byla pro Slunovrat 
velkým oceněním, kterého si upřímně vážíme. Být mezi nominovanými na hradecké výroční 
ceny společně s významnými osobnostmi hradeckého kulturního, vědeckého, sportovního a 
společenského života bylo pro Slunovrat skutečnou poctou. 
  
Tradičním vrcholem roku bylo pro Slunovrat vystoupení v sále hradecké Filharmonie, kde se 
20. října představil Slunovrat ve vystoupení Cesta, doprovázen legendární skupinou 
Spirituál kvintet. Společné vystoupení bylo plné nejen krásných písní, ale především 
silného poselství všech účinkujících na pódiu. Poselství o tom, že po společné cestě mohou 
jít v ruku v ruce i ti, kteří spolu zdánlivě nemají nic společného. A že při jejich společném 
putování se mohou vzájemně obohatit tím, co je jim každému vlastní. Velkým oceněním 
pro Slunovrat byla i slova dvou významných mužů - primátora města Hradec Králové pana 
Zdeňka Finka a předsedy správní rady Nadace Pangea pana Petra Hořejše, kteří přišli 
poděkovat Slunovratu a Spirituál kvintetu přímo na jeviště. 
Tradičním organizačním partnerem celé akce byla hradecká Filharmonie, která je naší 
neoficiální domovskou scénou.  
 
Slunovrat dále pokračoval v dlouholetém partnerství s hradeckým divadlem Jesličky - 
Slunovrat a hosté se představili v Jesličkách při tradičním předvánočním setkání. 
  

http://www.ssshk.cz/
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V červnu se Slunovrat již podruhé představil v rámci Open air programu na prestižním 
hradeckém festivalu Divadlo evropských regionů. Slunovrat vystoupil se zkrácenou verzí 
představení Cesta. Stejně jako vloni Slunovrat zahrál ve venkovním atriu Městské hudební 
síně před zaplněným hledištěm, ve kterém byla většina diváků "z ulice", pro které to bylo 
nečekané a emočně silné setkání s uměním mladých hendikepovaných herců. Kromě ohlasů 
pro nás "bezejmenných" diváků bylo pro Slunovrat velkým oceněním to, že hercům přišli 
osobně poblahopřát a poděkovat pánové František Laurin a Alexandr Gregar, známé 
osobnosti na poli divadelním.  
Slunovrat už tradičně vystoupil na červnovém festivalu Žiju stejně jako ty, který se 
tentokrát konal v Šimkových sadech. Slunovrat divákům předvedl pantomimické a taneční 
pásmo s písničkami Hradišťanu. I když do "open air" bílého party stanu nepřišlo mnoho 
diváků, byla to pro Slunovrat další příležitost ukázat se před hradeckou veřejností.  
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 
webových stránkách si můžete prohlédnout i fotografie a videozáznamy z vystoupení 
Slunovratu. 
Činnost a vystoupení Slunovratu podpořili v roce 2011 mj. Královéhradecký kraj, město 
Hradec Králové a Nadace Pangea. 
 
Snoezelen  
V roce 2011 se potvrdilo 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 2011 – 2012 už do šestého roku, kdy za dětmi 
do školy chodí jejich psí kamarádi. 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 v roce 2011 pokračovali v projektu Integrace hendikepovaných 
sportovců prostřednictvím stolního tenisu. Mladé hráče podporujeme 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. 
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V rámci projektu se nám podařilo zajistit pravidelný trénink pro nové zájemce o stolní 
tenis - v současné době v Integře pravidelně trénuje 28 hráčů s hendikepem, které 
podporuje v roli trenérů a sparing partnerů 8 dospělých hráčů bez hendikepu.  
Hendikepovaní hráči z Integry se (kromě zmíněných pravidelných tréninků) v roce 2011 
zúčastnili těchto nejvýznamnějších akcí:  
Pozn.: OPEN – akce pro hráče s hendikepem i bez, MPS – akce pro mentálně postižené 
sportovce. 
 Účast 5 hráčů na 5 turnajích Městské ligy škol v Hradci Králové (OPEN). 
 Sehrání 4 přátelských týmových utkání proti mládežnickým týmům z Chlumce a Stěžer 

(OPEN). 
 Účast 17 hráčů na regionálním přeboru v Hradci Králové (MPS). 
 Účast 8 hráčů na mistrovství České republiky v Hradci Králové (MPS).  
 Účast 4 hráčů na republikovém turnaji ve Dvoře Králové (MPS). 
 Účast 8 hráčů na týdenním soustředění ve Stráži pod Ralskem (OPEN).  
 Účast 6 hráčů na dvou třídenních soustředěních v Hradci Králové (MPS) 
 Účast 4 hráčů na mistrovských týmových zápasech regionálního přeboru (OPEN). 
 Účast 12 hráčů na týmovém turnaji v Hradci Králové (OPEN) 
 Účast 16 hráčů na turnaji ve čtyřhrách v Hradci Králové (OPEN) 
 Účast 2 hráčů na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci (OPEN) 
 
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. 
 
Projekt Sport - Integrace hendikepovaných sportovců prostřednictvím stolního tenisu je 
realizován mj. s podporou společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 
 
Rehabilitační pomůcky 
S finančním přispěním sponzorů jsme zakoupili rehabilitační pomůcky pro děti s mentálním 
a kombinovaným postižením. 
 
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 spolupracoval s ředitelstvím školy a Speciálním pedagogickým centrem na koordinaci 
řešení problematiky osobní asistence pro handicapované děti. Osobní asistence byla a je 
poskytována asistenty prostřednictvím Českého červeného kříže. Finanční situace se na 
konci roku 2011 zhoršila a bylo nutné řešit dofinancování osobní asistence formou 
příspěvků na asistenci ze strany rodičů, jejichž děti využívají služeb osobní asistence. 
Kromě finanční stránky věci jsme museli vyřešit všechny související formální náležitosti – 
mj. jsme zřídili speciální účet (6701063001/5500) určený pouze pro účely financování 
služeb osobní asistence.  
 
Školská rada 

www.integra-pinec.cz
http://www.specialnihk.cz/
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Zástupci výboru sdružení se v roce 2011 účastnili jednání Školské rady. Vzhledem ke 
skončení funkčního období členů Školské rady byly na konci roku 2011 uspořádány volby pro 
nové funkční období.   
 

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 50.000 Kč od 
Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové.  
    
Podnikatelské subjekty a nadace 
Počet sponzorů zůstal v roce v roce 2011 v podobné výši jako v roce předchozím. Je pro 
nás velkou ctí a zároveň závazkem, že naši stálí partneři podpořili činnost sdružení i v roce 
2011.  
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) na poskytnutí prostředků v celkové výši 229.200 Kč. 
Našimi partnery v roce 2011 byly společnosti: EAST CORPORATION, s.r.o., Edenred CZ 
s.r.o., Elektrárny Opatovice, a.s.; GIST, s.r.o.; GRACÍK s.r.o.; HORA MONT s.r.o.; Nadace 
Pangea; Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.; T-MAPY spol. s r.o. 
 
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 22.000 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 
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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 2011 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.; 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 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 
Na jaře 2011 jsme dokončili DVD vystoupení Slunovratu Příběh vánoční. Podobně jako 
v předchozích letech připravujeme z říjnového vystoupení Slunovratu v hradecké 
Filharmonii propagační DVD, které bude obsahovat fotografie a videozáznam. DVD 
dokončíme v březnu 2012 a bude sloužit stejně jako DVD z minulých vystoupení 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:  

 A-galerie - leden-duben 2011; 
 Informační centrum – září 2011; 
 Filharmonie - říjen 2011 jako doprovodný program vystoupení Cesta. 

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.  
 

http://www.ssshk.cz/
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Festival sociálních služeb Žiju stejně jako ty 
Společně se Speciálním pedagogickým centrem při Speciální základní škole a Praktické 
škole Hradec Králové jsme se zúčastnili festivalu sociálních služeb Žiju stejně jako ty, 
který se konal v červnu v Šimkových sadech v Hradci Králové.  
 
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. 
Od roku 2011 jsou finance OS 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  
Hospodaření sdružení je vedeno v souladu se zákony. Daňové přiznání za hospodářský rok 
2011 bude dokončeno do konce března 2012. 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 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 … 
 
Ke Zprávě o činnosti patří i stručné zhodnocení cílů stanovených v Plánu činnosti pro rok 
2011. Podrobnosti k některým cílům jsou uvedeny v předchozích částech tohoto 
dokumentu.  

www.rb.cz
http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx
mailto:sdruzeni.spsk@seznam.cz
http://www.ssshk.cz/
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Finanční a materiální prostředky … získávání finančních a materiálních prostředků 
V porovnání s rokem 2010 zůstal počet sponzorů na stejné výši a výše získané podpory se 
zvýšila. Proto 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 téměř vše, co jsme plánovali. 
Hodnocení:  
 
Rehabilitace Snoezelen … dovybavení rehabilitační místnosti a její využívání. 
Rehabilitační místnost je plně využívána, ale nepodařilo se nám rehabilitační místnost 
dovybavit dalšími prvky – finance máme připraveny, ale dodavatel nestihl realizovat 
domluvenou dodávku. 
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. 
Projekt s největším rozvojem v roce 2011.  
Hodnocení:  
 
Začlenění dětí do společnosti po ukončení školní docházky …  
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 
stále nemáme.  
Hodnocení:  
 

Závěr 
 

... stručné ohlédnutí … 
 
Z hlediska aktivit sdružení rok 2011 navázal bez větších změn na rok 2010. Proto rok 2011 
hodnotíme podobně jako předchozí období jako rok úspěšný, i když se nám nepodařilo 
uskutečnit všechny stanovené cíle. Největšími úspěchy byla nominace divadelního souboru 
Slunovrat na Hradeckou múzu, vystoupení Cesta divadelního souboru Slunovrat a aktivity 
pokračující 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 na další spolupráci. V roce 2012 budeme pokračovat ve všech projektech a aktivitách 
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popsaných v této zprávě. Pevně věřím, že i rok 2012 bude stejně úspěšný jako ten 
předchozí. 
  
Přílohy: Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen, Canisterapie, Sport 
  Zpráva o majetku a hospodaření 
 
V Hradci Králové 12.2.2012             
  
 
 

 
 
Ing. Pavel Zahálka  
předseda sdružení 


