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Zpráva o činnosti za rok 2013 
 

OBYČEJNÝ DOBRÝ ROK 
Jestliže jsme rok 2012 hodnotili jako rok neobyčejný, pak rok 2013 v porovnání 
s předchozím rokem byl rokem obyčejným. Obyčejný ale znamená dobrý. Většina projektů 
úspěšně pokračovala bez velkých změn v podobném duchu jako v letech předchozích. 
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 na své cestě, která ho zavedla i mimo domovský 
Hradec Králové. Na své cestě se zastavil na dvou významných zastávkách. První zastávkou 
byla hradecká Filharmonie, kde se v březnu představil Slunovrat ve vystoupení Zvláštní 
znamení. 
--- 
Setkání s legendami české nejen folkové muziky - Hanou a Petrem Ulrychovými a skupinou 
Javory - prožil a protančil Slunovrat dnes večer v hradecké Filharmonii. To, že byl plný 
dům, bereme neskromně skoro jako samozřejmost; naopak s rostoucím počtem příznivců 
bychom potřebovali kapacitu Filharmonie zdvojnásobit. To jsou samozřejmě starosti 
příjemné, jen nás mrzí, že nemůžeme vyhovět všem, kteří se na Slunovrat a Javory chtěli 
přijít podívat. Kdo přišel, určitě nelitoval - kromě jiného byl svědkem sólových vystoupení 
mladých umělců, kteří v minulých letech neměli tolik příležitostí a možná ani odvahy 
předvést sólový part. Dnes večer to mnozí dokázali. Nejen jim patří náš respekt. 
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/zvlastni-znameni/ 
--- 
Druhou významnou zastávkou Slunovratu bylo pražské Stavovské divadlo, kde Slunovrat 
vystoupil poprvé mimo Hradec Králové: 
--- 
Dlouho očekávané se stane skutkem 21. dubna 2013. V tento nedělní večer vystoupí 
Slunovrat na slavnostním večeru pořádaném Nadací Pangea, naším váženým donátorem a 
příznivcem. Pro Slunovrat je to bez nadsázky historická událost - s regulérním 
vystoupením poprvé mimo Hradec Králové. A hned na prknech slavného Vinohradského 
divadla.  
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/smer-praha-/  
--- 
Vystoupení Slunovratu na slavnostním večeru Nadace Pangea se vydařilo, stejně jako se 
vydařil celý večer. Stručně, ale snad výstižně jsou naše pocity vyjádřeny v poděkování 
odeslaném Nadaci Pangea. 
„Pro děcka (i všechny okolo) to byl velký zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Celý 
večer byl perfektní, slavnostní, ale zároveň neformální a pestrý. Setkání s dalšími umělci 

http://www.ssshk.cz/
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bylo zajímavé a inspirující. Hlavně The Tap Tap nám (myslím "nám ze Slunovratu") ukázali, 
co všechno se dá dělat na skutečně profi úrovni a co vše je možné. Poučné, motivující, 
příjemné, obdivuhodné. Díky Vám, těším se na viděnou někdy příště.“ 
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/vydareny-vecer/ 
--- 
V červnu se Slunovrat už počtvrté vrátil na Open Air program festivalu Divadlo evropských 
regionů, po roční pauze opět na nádvoří Městské hudební síně. Slunovrat vystoupil s 
vystoupením Zvláštní znamení. Kromě změny "sálu" došlo proti originální verzi k obvyklé 
změně - hudební doprovod nezazněl naživo. Přesto barevnost kostýmů a nadšení herců pod 
slunečnou oblohou přinesly příjemnou podvečerní náladu všem divákům.  
  
Slunovrat už tradičně vystoupil na červnovém festivalu, který se znovu 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. 
 
Odměnou pro Slunovrat byla červnová návštěva muzikálu Pomáda i soustředění na Jestřebí 
boudě:  
--- 
… výpad na pražskou kulturní scénu byl pro herce ze Slunovratu velkým zážitkem, za který 
patří obrovské poděkování vedení divadla Kalich, které pro Slunovrat zajistilo nejen volné 
vstupenky na představení, ale i kompletní oběd v restauraci. Takže po loňské premiéře 
velmi úspěšná repríza v Kalichu! 
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/pomada/ 
--- 
… jako odměnu za loňskou sezónu Slunovrat strávil 4 dny na horském soustředění na 
Jestřebí boudě nedaleko Trutnova u Velkých i Malých Svatoňovic. A odměna to nebyla jen 
tak ledajaká, protože Slunovrat si na ni velkou částí vydělal. Tímto patří velké poděkování 
herci panu Jaroslavu Duškovi a sdružení Poco a poco animato, kteří se rozhodli věnovat 
Slunovratu finanční dar 10.000 Kč v rámci festivalu Divadlo evropských regionů. 
Symbolický šek přebrala v červnu v době konání festivalu za celý Slunovrat Blanka 
Vávrová. Takže Slunovrat samozřejmě nejen odpočíval, ale připravoval se na další 
umělecké akce, které ho čekají. 
Více zde: http://www.ssshk.cz/news/soustredeny-slunovrat/ 
---  
 
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 2013 platí informace uvedené v minulých zprávách: 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. 
 
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 2013 – 2014 už do osmého 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.  
 
Sport  
V rámci projektu Sport jsme v roce 2013 pokračovali v projektu Integrace hendikepovaných 
sportovců prostřednictvím stolního tenisu v rámci sportovního klubu SK Integra. 
--- 
V současné době v Integře pravidelně trénuje 35 hráčů s hendikepem, které podporuje 
v roli trenérů a sparing partnerů 15 dospělých hráčů bez hendikepu. Jsme upřímně rádi, 
že zájem o stolní tenis a sport v Integře je tak velký.  
Hendikepovaní hráči z Integry se (kromě výše zmíněných pravidelných tréninků) v roce 
2013 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 12 hráčů na regionálním přeboru v Hradci Králové (MPS). 
 Účast 7 hráčů na 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 soustředěních v Tanvaldu a  Hradci Králové (OPEN) 
 Účast 8 hráčů v mistrovských týmových zápasech přeboru neregistrovaných (OPEN). 
 Účast 1 hráče v mistrovských zápasech Českého poháru registrovaných (OPEN). 
 Účast 1 hráče v mezistátním utkání družstev v Rakousku (MPS). 
 Účast 15 hráčů na týmovém turnaji 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 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 
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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.  
Rok 2013 považujeme ze všech výše uvedených důvodů za opravdu úspěšný a pevně 
věříme, že v roce 2014 se nám podaří pokračovat minimálně ve stejném rozsahu. 
---  
 
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. 
 
Výlety 
S finančním přispěním sponzorů jsme financovali výlety dětí do ZOO v Liberci a Praze. 
 
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 2013 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.  
 
 

http://www.integra-pinec.cz/
http://www.specialnihk.cz/
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Veřejné instituce 
Aktivity sdružení byly z veřejných zdrojů podpořeny celkovou částkou 45.000 Kč od 
Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové.  
    
Podnikatelské subjekty a nadace 
S našimi sponzory jsme uzavřeli smlouvy (formou darovacích smluv nebo smluv o reklamě) 
na poskytnutí prostředků v celkové výši 143.000 Kč. 
Přehled finančních partnerů v roce 2013: Brzdové automobilové kotouče, s.r.o.; Eurac 
Hradec s.r.o., Elektrárny Opatovice, a.s.; FRODL GROUP s.r.o.; GIST s.r.o.; Kimberly-Clark, 
s.r.o.; Nadace Pangea; T-MAPY spol. s r.o.; Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.; 
Poco poco animato. 
 
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; Zdena Golisová; Anna 
Horáková; Jan Mareš. 
 
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 2013 příjmy z veřejného vystoupení divadelního souboru 
Slunovrat a za sběr papíru a dalších druhotných surovin. 
 
Jiná podpora 
Kromě výše uvedených firem a jednotlivců nás podpořilo i mnoho dalších příznivců, 
nejčastěji formou bezplatných nebo se slevou poskytnutých služeb: Hamlet Production 
a.s., Filharmonie Hradec Králové, POLO CATERING spol. s r.o. a Jan Vačlena. 
 
 
 

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 2013 jsme vydali DVD z vystoupení Zvláštní znamení. 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 – březen 2013 jako doprovodný program vystoupení Zvláštní znamení. 
V době, kdy nejsou fotografie umístěny na žádné veřejné výstavě, jsou vystaveny 
v prostorách školy. 
 
Periodika  
O aktivitách sdružení vyšly články v regionálním tisku.  
 
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; 
 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 
2013 bude dokončeno do konce března 2013. Předpokládáme, že sdružení nebude platit 

http://www.ssshk.cz/
http://www.rb.cz/
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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 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 
2013. Podrobnosti k některým cílům jsou uvedeny v předchozích částech tohoto 
dokumentu.  
 
Finanční a materiální prostředky … získávání finančních a materiálních prostředků 
Bez problémů se nám podařilo zajistit všechny plánované akce.  
Hodnocení:  
 
Divadlo … materiální vybavení souboru a organizování veřejných vystoupení. 
Realizovali jsme téměř vše, co jsme plánovali. 
Hodnocení:  
 
Rehabilitace Snoezelen … využívání rehabilitační místnosti. 
Rehabilitační místnost je plně využívána. 
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 rozvojem v roce 2013.  
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:  
 

http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx
mailto:sdruzeni.spsk@seznam.cz
http://www.ssshk.cz/
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Závěr 
 

... stručné ohlédnutí … 
 
Z hlediska aktivit sdružení rok 2013 navázal bez větších změn na roky předchozí a byl tak 
rokem úspěšným. 
 
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 2014 budeme 
pokračovat ve všech projektech a aktivitách popsaných v této zprávě. Pevně věřím, že i 
rok 2014 bude stejně úspěšný jako ten předchozí. 
  
Přílohy: Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen, Canisterapie, Sport 
  Zpráva o majetku a hospodaření 
 
V Hradci Králové 10.3.2014             
  
 
 

 
 
Ing. Pavel Zahálka  
předseda sdružení 


