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Vážení přátelé,

předkládáme vám výroční zprávu za rok 2019. Naleznete v ní všechny po-
třebné informace nejen o poskytovaných službách, absolvovaných akcích 
a vzdělávání, ale také o realizovaných projektech, dárcích a donátorech.

Rok 2019 byl pro nás významným především proto, že jsme v září zahájili již 
pátý školní rok naší činnosti. Přestože na nás za každým rohem číhají nej-
různější nástrahy ve formě stále nových nařízení, opatření a změn, mohu 
s radostí vyslat do světa, že nám to v tom malém SPC hezky klape.

Za to patří dík především vedoucí SPC a speciální pedagožce Martině Krá-
lové, ale i dalším speciálním pedagožkám Evě Matouškové a Petře Slavíčko-
vé. Všechny tyto kolegyně se podílejí na zvyšování kvality poskytovaných 
služeb a jejich snahou je vyjít vstříc nejen novým zákonným opatřením, 
ale i klientům a školským zařízením tak, aby byly naplněny cíle a poslání 
našeho SPC EDA.

Velké poděkování patří také všem sponzorům a dárcům. Velmi si vážíme je-
jich důvěry a v mnoha případech i již dlouhodobé a pravidelné spolupráce.
V neposlední řadě bych ráda zmínila zakladatele SPC – organizaci EDA cz, 
z. ú. Poděkování jí patří za dlouhodobou spolupráci a podporu v podobě 
sdílení kancelářských prostor, pronájmu automobilu a zapůjčení techniky 
a pomůcek.

Příjemné čtení!

 Mgr. Petra Mžourková,
 ředitelka
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Organizace byla založena 30. prosince 2014 
a je registrována u Městského soudu v Praze – oddíl U, vložka 122

Zakladatel:
EDA cz, z. ú.

Správní rada:
PaedDr. Jana Vachulová
Mgr. Lucie Magerová
Ing. Sylvie Dneboská

Ředitel/statutární zástupce:
Mgr. Petra Mžourková

V průběhu roku 2019 nedošlo ke změně v zakládací listině a také 
nedošlo ke změně ve složení správní rady.

Zaměstnanci
Mgr. Martina Králová,  vedoucí SPC, sociální pracovník, 

speciální pedagog – tyfloped
PhDr. Eva Matoušková, speciální pedagog – tyfloped
Mgr. Petra Mžourková – ředitelka
Mgr. Petra Slavíčková, speciální pedagog – tyfloped

Další spolupracovníci (externisté + DPP):
Martina Králová, Klára Zelenková

Ekonom, zpracování účetnictví:
Jana Karásková 

SPC EDA svou činnost započalo 1. 9. 2015. 

SPC EDA je zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení. Poskytuje stan-
dardní poradenské služby na žádost zletilých žáků nebo zákonných zá-
stupců žáků nezletilých. Rozsah a náplň činností jsou definovány plat-
nou školskou legislativou. 

SPC EDA sídlí v Benešově. Druhým místem výkonu činnosti je pracoviště 
v Praze, v prostoru organizace EDA cz, z. ú., která je zakladatelem SPC 
a se kterou velmi úzce spolupracuje. 

Rok 2019 se pro SPC EDA stal významným především z toho důvodu, 
že 1. září 2019 byl zahájen již pátý školní rok provozu. Pátý školní rok, 
během kterého byli podporováni klienti SPC se svými rodinami, peda-
gogové, asistenti pedagoga, studenti a další odborníci.
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4.

Poslání SPC EDA

Speciálně pedagogické centrum EDA poskytuje péči a podporu dě-
tem, žákům a studentům se zrakovým a kombinovaným postižením. 
Spolupráce probíhá s dětmi, žáky, studenty, se zákonnými zástupci, 
pedagogickými pracovníky, dalšími odborníky, kteří tvoří tým okolo 
dětí, žáků a studentů. Konzultace se odehrávají na pracovištích v Praze 
a v Benešově, v zařízeních, která klienti navštěvují, i v domácím pro-
středí. Pracuje v souladu s platnou školskou legislativou. V rámci kom-
plexní spolupráce je v kontaktu s dalšími školskými poradenskými zaří-
zeními. Podporuje děti, žáky a studenty po celou dobu školní docházky 
do škol v rámci inkluze, ale i do škol tzv. paragrafových.

V roce 2019 se pedagožky SPC věnovaly také studentkám vysokých 
škol, které v našem zařízení absolvovaly svou praxi.

Nabídka služeb je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým 
a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let.

DIAGNOSTICKÉ, TERAPEUTICKÉ, METODICKÉ, KONZULTAČNÍ 
A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI:

Činnosti vycházejí ze standardních činností SPC dle platné školské 
legislativy.

•  Registrační konzultace pro nové klienty

•  Konzultace pro klienty, kteří jsou v péči (ambulantně i v terénu)

•  Speciálně pedagogická diagnostika

•  Speciálně pedagogická péče

•  Sociální poradenství

•  Posouzení zrakových funkcí

•  Besedy pro spolužáky

•  Společné konzultace s dalšími odborníky podílejícími se na vzdělávání 
dítěte, žáka či studenta

•  Konzultace s rodiči

•  Terénní konzultace

•  Ambulantní konzultace

•  Doprovázení a poradenská podpora od raného věku dítěte do doby, 
než ukončí vzdělávání.

Komu jsou služby SPC EDA určeny
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Zájemce o službu SPC zatelefonuje či zašle e-mail na kontakty uvede-
né na webových stránkách. S potenciálním klientem se obvykle spojí 
sociální pracovnice, která s ním probere možnosti spolupráce a navrh-
ne termín prvního setkání. Registrační konzultace probíhá zpravidla na 
pracovišti SPC. Na základě zakázky začne klient buď docházet na ambu-
lantní programy do našeho centra, nebo speciální pedagožky kontaktují 
vzdělávací zařízení, kam dítě dochází, a navážou další spolupráci v terénu. 

Služby jsou poskytovány terénně (konzultace v MŠ, ZŠ, SŠ, ve speciálních 
školách, stacionářích nebo rodinách) a ambulantně (pravidelná spolu-
práce se speciálním pedagogem na našem pracovišti).

Průběh spolupráce s SPC EDA5.

Evidence klientů6.

Evidence klientů je uvedena za období školního roku 2018 – 2019, kdy 
je SPC EDA povinno odevzdat ke Krajskému Úřadu Středočeského kra-
je Výroční zprávu o činnosti a Výkaz o speciálně pedagogickém centru 
k 30. 9. 2019.

Počet klientů: 248

Služby poskytujeme klientům z Hl. m. Prahy, Středočeského a Ústeckého 
kraje a okrajově také z krajů Pardubického, Královéhradeckého, 
Jihočeského a Karlovarského.

Ve školním roce 2018/2019 bylo uskutečněno:

701 individuálních činností s klienty

211 konzultací pedagogům

573 individuálních konzultací zákonným zástupcům klientů

Dále bylo vydáno:

233 doporučení a doporučujících posouzení

89  doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami



Vzdělávání pracovníků v roce 2019

V roce 2019 bylo zaměstnancům SPC EDA opět umožněno se vzdělávat, 
účastnit zajímavých akcí, rozšířit své vědomosti a znalosti, ale i předat 
dál získané zkušenosti.

Pracovníci SPC se setkávali při poradách na pracovišti, ale účastnili se  
také jednání pro vedoucí pracovníky SPC (pořádané Národním ústavem 
vzdělávání) a setkání středočeských SPC (na KÚ Středočeského kraje). 

Leden 2019
Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy 
– Národní ústav vzdělávání Praha (projekt KIPR)
Strategické plánování ve spolupráci se zakládající organizací EDA cz 
– EDA cz, z. ú. 

Únor 2019
Vzdělávací akce zrakových terapeutů – Asociace zrakových terapeutů

Březen 2019
Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního 
multismyslového konceptu – dvoudenní kurz (Snoezelen-MSE v ČR 
a SR)

Duben 2019
Konference – Historie a současnost asistivních technologií v České re-
publice (Spektra EU)
Den otevřených dveří a představení nových pomůcek a technologií 
– Neurorehabilitační klinika Axon Praha
Učitelský summit 24U v Nebušicích (24U)

Květen 2019
Kurz MBTI – EDA cz, z. ú. (lektor Irena Swiecicki)

Červen 2019
Úvod do neurovývojové stimulace – EDA cz, z. ú. (lektor M. Volemanová)

Září 2019
Dítě se speciálními potřebami ve školském systému – Centrum Lira 
Hradec Králové
Sjezd České oftalmologické společnosti v Hradci Králové (ČOS)
Test Porozumění řeči – EDA cz, z. ú. (lektor K. Hemzáčková)

Říjen 2019
Celoorganizační porada s EDA z. ú. 
Seminář pro psychology, kteří pracují se zrakově postiženými (SPC Ná-
městí Míru)
Konference „Metodická podpora sítě inkluzivních škol“ (Asociace pra-
covníků SPC)

Veletrh Rehaprotex  

Listopad 2019

Matrix – EDA cz, z. ú. (lektorky K. Hemzáčková, J. Pešková)
Workshop – lupy, prezentace a práce s nimi (firma Sagitta)
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Významné akce

Z rozhovorů s účastníky akce
Traktorové setkání 

“Jak se to stalo, že jsi letos tady u stolečku a u míčků a neběháš po zahradě?”

“No, už sem jezdím hodně dlouho. Vždycky se těším, že zase uvidím kluky, 
Marťu a Domču. Ale všechny stroje už jsem si vyzkoušela, když jsem byla 
menší, a nechci zabírat místo menším dětem, které to nemůžou zkusit 
někde jinde. A pomáhat mě baví. A nejvíc, když si přijdou zaházet nebo 
zahrát dospěláci. Říkají, že je to jednoduché, tak prý aby se neřeklo. A když 
si nasadí klapky na oči, tak je opravdu legrace. Nemají šanci se chytit. 
A neúspěch nesou hůře než jejich děti. Jsem tady ráda.” Dobrovolnice Ája

“Co vás přimělo k tomu, sedět celý den venku na lavičce, míchat ruce 
v luštěninách, luštit bodové písmo a stále někomu odpovídat na otázky?” 

“Sedněte si tady na chvíli se mnou a hned to pochopíte. Je tady legrace, je 
tady milo a má to smysl. Před několika lety jsem sama vyzkoušela, jaké 
to je, mít se o koho opřít. A tím teď myslím ranou péči. I když tehdejší 
spolupráce s poradkyní byla trošku jiná než teď (nejezdila k nám autem, 
posílala nám korespondenční lístky, kdy přijede, protože telefon jsme ne-
měli – ani pevnou linku, mobilní aparát nejspíš neměl ještě nikdo), ale 
byla pro mě velmi důležitá. Stejně jako další podpora ve škole, kterou poté 
zajišťovalo speciálně pedagogické centrum. Když jsem sama rozšiřovala 
svou kvalifikaci při studiu na asistenta pedagoga a byla na praxi v SPC 
EDA, dostala jsem nabídku zúčastnit se této akce. Je pravda, že přínos pro 
praxi, který mi slibovali, to tedy je. Jsem ráda, že jsem nezaváhala a jela 
podpořit sebe i ostatní.” Dobrovolnice Jana

“Ráda vás vidím, jak si užíváte program?”

“Konečně jsem se propracovala až k vám. Program je jako každý rok doko-
nalý a občerstvení také. Nestačím se divit, jak děti, které tady pravidelně 
potkáváme, zase vyrostly. A těšila jsem se, že si zase popovídám s vámi. 
Ten první rok ve škole nám dává zabrat. Láďa neposedí. Podívejte se, teď 
zase leze támhle nahoru do traktoru, i když měl jít na překážkovou drá-
hu… Hned se vrátím!” Pracovnice SPC a maminka Ládíka (klienti SPC EDA)

“Slyšela jsem, že zítra odjíždíš na týdenní pobyt EDY pro rodiny. Dnes trá-
víš celý den ještě tady na setkání a příliš volného času tady nemáš. To je 
u tebe obvyklé, že nerelaxuješ ani jeden den z víkendu?”
 
“No, já jsem si ty termíny takto nevybrala. Týdenní pobyt je skvělý v tom, 
že jde o týmovou akci, takže kdyby mi náhodou nějaký den večer začala 
padat hlava únavou, vím, že se můžu spolehnout na své kolegyně. A tady? 
Toto setkání je za odměnu. Je krásně, jsme venku a já tady mám prostor 
si v klidu popovídat s rodiči, vidět i děti v různých situacích. Své starší 
klienty vídám často jen ve školách při vyučování, málokdy o přestávce 
vidím, jak se dokáží odvázat, tady je to jiné. A kontakt s rodiči v běžném 
režimu? Rychlý telefonát nebo SMSky, protože jen výjimečně se doženeme 
tak, abychom měli čas na delší rozhovor. Toto je prostředí ke sdílení téměř 
ideální.” Martina Králová, vedoucí SPC a pracovnice rané péče EDA
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Týdenní pobyt pro rodiny s dětmi

Poslední květnový týden začal již neodmyslitelně patřit k těm, na které 
se těšíme. Na sedm dní vyměníme kanceláře na Chodově za přírodu 
a dřevěné obydlí v přírodě na Blatensku. I pro letošní pobyt zůstalo mís-
to pobytu stejné – v Lučkovicích u Myštic. Opět jsme vytvořili program, 
který zahrnoval pravidelné dopolední setkávání rodin ve skupinkách, 
sourozenecké prozkoumávání lesních skrýší a cest a odpolední společ-
né setkání při konzultacích s odborníky nebo společných venkovních 
aktivitách (překážkové dráhy, land-art, výlet do píseckého muzea a Sla-
dovny a mnoho dalšího). Večer jsme se, vzdorujíc únavě, setkávali při 
zajímavých besedách např. na téma senzorická integrace, při hraní des-
kových her, vyrábění pomůcek nebo při závěrečném táboráku. 

19. 6. Zahradní slavnost

V polovině června již také tradičně spoluorganizujeme s EDOU cz za-
hradní slavnost. Akce, která je velmi příjemná už jen tím, že během ní 
můžeme využít okolí našeho sídla. Společně s přáteli a sousedy z orga-
nizace Filipovka jsme připravili atraktivní program na celý den. Účastní-
ci měli možnost vyrábět pomůcky, vyzkoušet různé dovednosti, pohrát 
si s pomůckami, zabubnovat si s profesionálním bubeníkem Petrem Šu-
šorem, zazpívat si s poradkyní rané péče Teou při kytaře, schovat se do 
relaxačního stanu, občerstvit se, zaskákat si v nafukovacím hradě... Po 
celý den byl k dispozici dostatek vody, a to nejen té k pití, ale i k osob-
nímu osvěžení se zahradní sprchou nebo při soutěži, kdo dál dostříkne 
vodní pistolkou či dělem.

Jedeme pro Světlušku

Příjemným zpestřením mezi dovolenkovými dny bylo srpnové 
setkání s moderátory Českého rozhlasu a zástupkyněmi Nadač-
ního fondu Světluška v rámci akce Jedeme pro Světlušku. Setkání 
v EDOVI bylo jedním z cílů tandemových jezdců. Během debaty 
jsme si vzájemně popovídali o svých zážitcích. Návštěvníky jsme 
seznámili s naším prostorem a činnostmi našich dvou neziskovek, 
vyzkoušet si mohli i jak probíhá posouzení zrakových funkcí a jak 
by se asi cítili, kdyby měli některou ze zrakových vad, které jsme 
jim dokázali přiblížit pomocí simulačních brýlí. Na oplátku jsme 
se dozvěděli, který úsek cesty k nám na kopec byl nejnáročnější.
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Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA

Cíl projektu: Komplexní poradenské služby pro děti, žáky a studenty od 
3 do 26 let především ve vzdělávacím zařízení v místě jejich bydliště.

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu 
ze sbírky Světluška.

Umím to už lépe!

Cíl projektu: Zajistit dětem se zrakovým a kombinovaným postižením 
od 3 do 18 let co možná nejlepší a rovnocenný přístup ke vzdělávání 
a tím  jim umožnit běžný život mezi vrstevníky.

Projekt byl realizován prostřednictvím NROS z programu Pomozte dě-
tem v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Podpora rodin pečujících o dítě s těžkým zrakovým či kombinovaným 
postižením

Projekt byl realizován s podporou Nadace AGROFERT.

Individuální práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA – 2019

Cíl projektu: Příspěvek na mzdy zaměstnanců SPC EDA.

Projekt byl realizován s podporou Nadace Leontinka

Pořízení pomůcek pro mobilní snoezelen

Projekt byl realizován s podporou DSA Prague 
(Diplomatic Spouses Association)

Pořízení iPadů s příslušenstvím (3 ks) a robotů OZOBOT (3 ks)

Projekt byl realizován s podporou obecně prospěšné společnosti Život 
dětem

Klíčové projekty9.

.
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SPC EDA děkuje všem poskytovatelům státních dotací a nadačních 
příspěvků, soukromým dárcům a dobrovolníkům, kteří  organizaci 
v roce 2019 podpořili a spolupracovali s ní. Díky nim se SPC EDA 
může i nadále rozvíjet a poskytovat kvalitní služby.

Institucionální dárci
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 813 472 Kč

Nadace a nadační fondy

Nadace rozvoje občanské společnosti 
(sbírkový projekt Pomozte dětem) 293 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 300 000 Kč

Nadace Agrofert 100 000 Kč

Nadace Leontinka 80 000 Kč

DSA Prague 86 920 Kč

Život dětem o. p. s. 37 752 Kč
 

Firemní dárci

ACI (Auto Components International)  20 000 Kč
SUDOP Praha 5 000 Kč

Individuální dárci

Lenka Mikulcová 10 000 Kč
Petra Mžourková 1 350 Kč
Filip Janák 1 000 Kč
Irena Swiecicki 400 Kč
Jan Staněk 300 Kč

Podpora v roce 2019 10.
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Finanční a ekonomické údaje11.

.

Hospodářský zisk za období 390,20 Kč

Výkaz zisku a ztrát 

NÁKLADY 1 673 951,80 100%

Materiál 154 157,80 9,209%

Spotřeba energie 0,00 0,000%

Cestovné 26 143,00 1,562%

Ostatní služby 51 113,00 3,053%

Osobní náklady 1 396 108,00 83,402%

Ostatní náklady 46 430,00 2,774%

VÝNOSY 1 674 342,00 100%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 116 380,00 6,951%

Přijaté příspěvky 744 490,00 44,465%

Státní dotace 813 472,00 48,585%

Provozní dotace 813 472,00 48,585%
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AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 41 363,00

Peníze 38 907,00

Účty v bankách 252 306,32

Pohledávky včetně záloh 0,00

Přechodné účty aktiv a pasiv 0,00

PASIVA

Závazky 750,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 96 143,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 14 580,00

Přechodné účty aktiv a pasiv 56 633,00

Vlastní jmění 1 000,00

Fondy 34 000,00

Dary 34 000,00

Organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú., nemá aktivity 
v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti ochrany životního prostředí a pra-
covněprávních vztazích.

Organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. nemá organizační 
složku podniku v zahraničí.

Náklady organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. byly vy-
naložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro které byla organi-
zace založena.
 
Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí: 0,- Kč    
Správní rada vykonává funkce bez nároku na honorář.

Výsledek hospodaření 129 470,32 Kč

Rozvaha
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Kontakty

Jak nás můžete podpořit?

JEDNORÁZOVÝM FINANČNÍM DAREM nebo TRVALÝM PŘÍKAZEM

12.

Sídlo:

Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Táborská 458
256 01  Benešov
IČ: 03621405

Kontaktní pracoviště:

Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Filipova 2013/1
148 00 Praha 4 – Chodov

Tel: 724 400 827
E-mail: spc@eda.cz
Web: www.eda.cz

Bankovní spojení:                         
2100725104/2010
Účet je vedený u Fio banky

SPC EDA je členem Asociace pracovníků speciálně pedagogických 
center.

Váš dar je možné zaslat SPC EDA na účet: 2100725104/2010.

Velkým přínosem pro práci s klienty jsou také VĚCNÉ DARY

Nejvíce bychom přivítali:

•  speciální a kompenzační pomůcky
•  diagnostické testy
•  odbornou literaturu
•  kancelářské potřeby
•  notebook pro terénní práci
•  osobní automobil pro cesty ke klientům a do škol
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