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Zpráva o činnosti za rok 2012 
 

BYL TO NEOBYČEJNÝ ROK 
Předchozí roky jsme hodnotili jako roky dobré a úspěšné. Rok 2012 si zaslouží podobné 
hodnocení. Většina projektů úspěšně pokračovala bez velkých změn v podobném duchu 
jako v letech předchozích. Přesto rok 2012 můžeme označit za rok neobyčejný a to díky 
ocenění Hradecká múza, které se dostalo divadelnímu souboru Slunovrat. I když od té doby 
uplynul už téměř celý rok, možná stále nedokážeme docenit, jak velká událost to pro 
Slunovrat byla. Kromě uznání činnosti Slunovratu to znamenalo i velkou veřejnou 
propagaci, kterou jistě využijeme v další činnosti. 
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 pokračoval ve své umělecké cestě. Při ní se v březnu zastavil na 
historicky významné zastávce – tou byla hradecká katedrála Svatého Ducha, kde sice 
Slunovrat nevystoupil, ale kde byl vyhlášen jako laureát Hradecké múzy za rok 2011. Tato 
významná událost si zaslouží více prostoru ve výroční zprávě, proto zde uvádíme text 
aktuality zveřejněné na webu sdružení 28.3.2012:   
 
Už samotná nominace Slunovratu vedle známého režiséra mgr. Davida Drábka a pánů z 
Gentlemen Singers byla pro nás velkou ctí; udělení Hradecké múzy pak opravdovým 
šokem. Uvědomujeme si, že činnost divadelního souboru Slunovratu je vzhledem ke 
schopnostem a možnostem herců specifická a nesrovnatelná s uměleckou úrovní jiných 
uměleckých souborů. O to víc si udělení Hradecké múzy vážíme a chápeme ho i jako 
doklad toho, že umění není jen o co nejlepším profesionálním výkonu (jakkoliv těžko 
měřitelném), ale především o emocích a předávání zážitku bez ohledu na to, kdo ho 
předává a kdo přijímá. Ocenění bereme nejen jako uznání činnosti Slunovratu, ale také 
jako závazek a vklad do budoucna. Víme, že před 5 lety byl Slunovrat úplně neznámým 
souborem a že dnes je známý pro určitý okruh lidí v Hradci Králové a blízkém okolí. Snad 
není příliš troufalé naše přání, aby věhlas Slunovratu postupně rostl a snad i přerostl 
hranice města a aby se stal jedním z kulturních "symbolů" města vedle Klicperova divadla, 
divadla Drak, Filharmonie a mnohých dalších renomovaných souborů a jednotlivců. 
 
Závěrem mi dovolte poděkovat a pogratulovat všem, kteří se na činnosti Slunovratu rukou 
společnou podílejí. Gratulace patří především hercům Slunovratu a umělecké vedoucí 
Blance Vávrové -  Hradecká múza patří jim. Poděkování pak míří především Speciálním 
školám v Hradci Králové Hradecké ulici, které společně s OS rodičů při Speciálních školách 
stojí za činností Slunovratu. Poděkování patří všem našim dlouhodobým uměleckým 
partnerům, kteří stojí při Slunovratu - nejen Filharmonii Hradec Králové a divadlu 

http://www.ssshk.cz/


 

 Občanské sdružení rodičů 
při Speciálních školách  
 

  

 
 
Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách 
Hradecká 1231 
Hradec Králové 500 03  
www.ssshk.cz 
IČ: 27005356 
Bankovní spojení: 2339474001/5500 

  
2/8 

 

Jesličky, ale i mnohým dalším. Díky patří Spirituál kvintetu, ale i všem souborům, které 
Slunovrat doprovázely v minulých letech. Speciální dík patří cimbálové muzice Hradišťan, 
která se jako první odvážila jít do společného uměleckého projektu se Slunovratem. 
Závěrečné poděkování patří samozřejmě i všem partnerům, kteří činnost Slunovratu 
podporují finančně. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. 
 
Zmíněné ocenění bylo pro Slunovrat pobídkou do další práce. Tradičním vrcholem roku bylo 
pro Slunovrat vystoupení v sále hradecké Filharmonie, kde se v netradičním jarním termínu 
představil Slunovrat ve vystoupení Art of Living, které splnilo přání uvedené v programu 
vydaném k vystoupení: 
Herci divadelního souboru Slunovrat ztvární v uměleckém pásmu výrazového tance dva 
světy. Svět, ve kterém se pohybují, který je pro ně bezpečný, přijatelný - nicméně 
ohraničený racionalitou a často neporozuměním světa druhého - světa který často 
nevědomě vytváří hranice a odsouzení. Postava "UMĚNÍ", ztvárněná tanečníkem Štěpánem 
Machem z Tanečního divadla Honzy Pokusila, bude zprostředkovaně vypovídat za nás 
všechny - přes počáteční přehlížení a nedůvěru nakonec v dětech odhalí jejich skryté 
bohatství, čistotu a neuvěřitelnou schopnost hluboké výpovědi jejich emočního prožitku. 
Věříme, že se vzájemnou spoluprací hudebníků královéhradecké Filharmonie a členů 
divadelního souboru Slunovrat opět vytvoří další z cest, které oba světy - svět lidí s 
postižením a svět náš - přibližují a vzájemně obohacují. 
 
Tradičním organizačním partnerem celé akce byla hradecká Filharmonie, která je naším 
váženým partnerem a neoficiální domovskou scénou.  
 
V červnu se po jednom roce a dvou dnech Slunovrat už potřetí vrátil na Open Air program 
festivalu Divadlo evropských regionů, tentokrát premiérově na Pivovarské náměstí na 
nádvoří Krajského úřadu. Slunovrat vystoupil s vystoupením Umění žít, drobně upravenou 
verzí představení Art of Living. Kromě změny "sálu" došlo proti originální verzi ke dvěma 
změnám - hudební doprovod nezazněl naživo a Štěpána Macha úspěšně nahradila Lucie 
Svíčková.  
  
Slunovrat už tradičně vystoupil na červnovém festivalu, který se tentokrát 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 a písničkami Hradišťanu. 
 
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. 
 
Snoezelen  
Pro rok 2012 platí informace uvedené v minulé zprávě: potvrdilo se celkové pozitivní 
hodnocení využívání speciální terapeutické místnosti Snoezelen. Jednotlivé efekty 
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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. 
 
V roce 2012 jsme financovali nákup vybavení pro muzikoterapii, které je instalované v 
relaxační místnosti Snoezelen. 
  
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 2012 – 2013 už do sedmého 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. Změnou proti rokům 
minulým byla skutečnost, že projekt byl financován z jiných zdrojů než z rozpočtu 
sdružení.   
 
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 2012 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. V současné době v Integře 
pravidelně trénuje 32 hráčů s hendikepem, které podporuje v roli trenérů a sparing 
partnerů 13 dospělých hráčů bez hendikepu. Hendikepovaní hráči z Integry se (kromě výše 
zmíněných pravidelných tréninků) v roce 2012 zúčastnili mimo jiné těchto vybraných 
nejvýznamnějších akcí:  
Pozn.: OPEN – akce pro hráče s hendikepem i bez, MPS – akce pro mentálně postižené 
sportovce. 
 Účast 3 hráčů na 4 turnajích Městské ligy škol v Hradci Králové (OPEN). 
 Účast 13 hráčů na regionálním přeboru v Hradci Králové (MPS). 
 Účast 10 hráčů na mezinárodním mistrovství České republiky v Hradci Králové (MPS).  
 Účast 5 hráčů na republikovém turnaji ve Dvoře Králové (MPS). 
 Účast 4 hráčů na týdenním soustředění ve Stráži pod Ralskem (OPEN).  
 Účast 10 hráčů na dvou třídenních soustředěních v Tanvaldu a  Hradci Králové (MPS) 
 Účast 8 hráčů v mistrovských týmových zápasech přeboru neregistrovaných (OPEN). 
 Účast 11 hráčů na týmovém turnaji v Hradci Králové (OPEN) 
 Účast 12 hráčů na turnaji ve čtyřhrách v Hradci Králové (OPEN) 
 Účast 7 hráčů v přátelském utkání proti Sokolu Chlístovice (OPEN). 
I když to není hlavním cílem projektu, považujeme, podobně jako vloni, za vhodné uvést, 
že na všech výše uvedených (i OPEN) turnajích získali naši mladí sportovci medailová 
umístění. Medaile znamenaly nejen velkou radost pro děti, ale jsou i dokladem zvyšující se 
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herní úrovně, která dává více možností relativně rovnocenného utkávání se 
s nehendikepovanými sportovci. 
Za zásadní považujeme i fakt, že Integra v minulém roce rozšířila počet „spřátelených“ 
stolních tenistů ze stolně tenisových týmů v Hradci Králové. To se nenásilně podařilo díky 
zapojení do ligy neregistrovaných, do které se aktivně a pravidelně zapojuje 8 hráčů. I 
když výkonnostně zatím nejsou některé zápasy vyrovnané, o to přátelštější atmosféra při 
utkáních panuje.  
 
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. 
 
Rehabilitační pomůcky 
S finančním přispěním sponzorů jsme zakoupili rehabilitační pomůcky – soupravu bicích 
nástrojů pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a financovali jsme „generální“ 
opravu tříkolek, koloběžek a kol určených pro rehabilitaci. 
 
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 handicapované děti. Osobní asistence byla a je 
poskytována asistenty prostřednictvím Českého červeného kříže. Pokračovalo 
dofinancování osobní asistence formou příspěvků na asistenci ze strany rodičů, jejichž děti 
využívají služeb osobní asistence.  
 
Školská rada 
Zástupci výboru sdružení se v roce 2012 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 

../AppData/Local/Temp/www.integra-pinec.cz
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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 105.000 Kč od 
Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové.  
    
Podnikatelské subjekty a nadace 
S našimi sponzor jsme uzavřeli smlouvy (formou darovacích smluv nebo smluv o reklamě) 
na poskytnutí prostředků v celkové výši 143.000 Kč. 
Přehled finančních partnerů v roce 2012: Autoškola Hradec Králové - Libor Žáček; Brzdové 
automobilové kotouče, s.r.o.; DAQUAS spol. s r.o.; Elektrárny Opatovice, a.s.; Nadace 
Pangea; Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
 
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 10.000 Kč. 
Přehled soukromých dárců v roce 2012: Stanislav Kvasničák. 
 
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 2012 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; POLO CATERING spol. s r.o.; Martin Horký; Vít Hlásek. 
 

Propagace 
 

... jak se prezentujeme … 
 
Výbor o svých aktivitách informuje jak členy sdružení, tak veřejnost. 
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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 
Na jaře 2012 jsme dokončili DVD z vystoupení Cesta a na podzim 2012 DVD z vystoupení Art 
of Living. DVD slouží nejen jako dokument a vzpomínka na uskutečněnou akci, ale také 
jako jeden z propagačních materiálů.  
 
Fotovýstavy 
V rámci propagace souboru a sdružení jsme uspořádali veřejnou výstavu fotografií z 
vystoupení Slunovratu:  

 Filharmonie – duben 2012 jako doprovodný program vystoupení Art of Living. 
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 na Univerzitě Hradec 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. 
Finance OS jsou vedeny na 2 účtech: 
 Hlavní účet (2339474001/5500) je určen pro veškeré finanční transakce s výjimkou 

plateb souvisejících s osobní asistencí; 

http://www.ssshk.cz/
../AppData/Local/Temp/www.rb.cz
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 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 
2012 bude dokončeno do konce března 2013. 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 
2012. Podrobnosti k některým cílům jsou uvedeny v předchozích částech tohoto 
dokumentu.  
 
Finanční a materiální prostředky … získávání finančních a materiálních prostředků 
V porovnání s rokem 2011 se snížil počet sponzorů (bohužel i některých stálých sponzorů) a 
rovněž výše získané podpory se snížila. Přesto se nám bez problémů podařilo zajistit 
všechny plánované akce.  
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 a podařilo se nám rehabilitační místnost dovybavit 
dalšími prvky. 
Hodnocení:  
 
Canisterapie - hodiny canisterapie a speciální canisterapeutické akce v regionu. 
Standardní pravidelné lekce ve škole ok, speciální akce mimo školu realizována nebyla, 
financování zajištěno mimo zdroje sdružení. 
Hodnocení:  
 

http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx
mailto:sdruzeni.spsk@seznam.cz
http://www.ssshk.cz/
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Sport - spolupráce s SK Integra při organizování a financování akcí pro žáky školy. 
Projekt s velkým rozvojem v roce 2012.  
Hodnocení:  
 
Začlenění dětí do společnosti po ukončení školní docházky …  
Nepodařilo se. I když jsme podnikli kroky týkající se 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 2012 navázal bez větších změn na rok 2011. Proto rok 2012 
hodnotíme podobně jako předchozí období jako rok úspěšný, i když se nám nepodařilo 
uskutečnit všechny stanovené cíle. Největšími úspěchy bylo ocenění Slunovratu Hradeckou 
múzou, vystoupení Art of Living 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. 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 těším na další spolupráci. V roce 2013 budeme 
pokračovat ve všech projektech a aktivitách popsaných v této zprávě. Pevně věřím, že i 
rok 2013 bude stejně úspěšný jako ten předchozí. 
  
Přílohy: Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen, Canisterapie, Sport 
  Zpráva o majetku a hospodaření 
 
V Hradci Králové 24.3.2013             
  
 
 

 
 
Ing. Pavel Zahálka  
předseda sdružení 


