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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a opět vám předkládáme výroční zprávu našeho Speciálně pedagogického centra EDA. Se začátkem roku 2018 jsme se přehoupli
do druhého pololetí již třetího školního roku, kdy poskytujeme podporu
dětem, žákům a studentům s postižením zraku v oblasti jejich vzdělávání. Přestože není lehké sehnat dostatek finančních prostředků na podporu
více než 260 dětí, podařilo se nám naše služby poskytovat bez omezení. Zásluhu na tom mají především nadace, ale i firemní a individuální dárci, kteří
neváhají naše aktivity podpořit. Poděkování patří i našim třem speciálním
pedagožkám, které vyjíždějí za klienty do škol, školek, ale i domů v průběhu
celého roku, nehledě na nástrahy počasí nebo dopravní komplikace.
Snahou SPC EDA je udržet a nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
a zaměřit se co nejvíce na individuální přístup ke každému klientovi. Stále
se držíme našeho hesla, které je současně naším cílem a posláním:
„Chceme, aby i žáci a studenti s postižením zraku mohli chodit do školy
v místě svého bydliště nebo tam, kde se jim líbí.“

Držte nám palce, ať se nám v našem snažení i nadále daří!

2018


Mgr. Petra Mžourková,
ředitelka
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2.

Základní údaje o organizaci
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 2018 nedošlo ke změně v zakládací listině a také
nedošlo ke změně ve složení správní rady a dozorčí rady.
Zaměstnanci
Mgr. Martina Králová, v edoucí 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):
Ing. Michaela Heidlerová, Mgr. Martina Králová
Ekonom, zpracování účetnictví:
Jana Karásková
SPC EDA svou činnost započalo 1. 9. 2015.
Začátkem roku 2018 začalo 2. pololetí 3. školního roku.
SPC EDA je zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení. Poskytuje standardní poradenské služby na žádost zletilých žáků nebo jejich zákonných
zástupců. Rozsah a náplň činností jsou definovány platnou 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.

Poslání Speciálně pedagogického centra EDA (dále SPC EDA)
Speciálně pedagogické centrum EDA poskytuje péči a podporu dětem, 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 prostředí. Pracuje v souladu s platnou školskou legislativou. V rámci komplexní spolupráce je v kontaktu s dalšími školskými poradenskými zařízeními. Podporuje děti, žáky a studenty po celou dobu školní docházky
do škol v rámci inkluze, ale i do škol tzv. paragrafových.
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V roce 2018 se pedagožky z SPC věnovaly také studentkám vysokých
škol, které v našem zařízení absolvovaly svou praxi.
(4)

Komu jsou služby SPC EDA určeny

4.

Nabídka služeb je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým
a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od od 3 do 26 let.
DIAGNOSTICKÉ, TERAPEUTICKÉ,
A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI:

METODICKÉ,

KONZULTAČNÍ

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.

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

2018

Služby jsou poskytovány terénně (konzultace v MŠ, ZŠ, SŠ, ve speciálních školách, stacionářích nebo v rodinách) a ambulantně (pravidelná
spolupráce se speciálním pedagogem na našem pracovišti).
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Spolupráce s firmami
V roce 2018 byla zakoupena databáze Didanet, která usnadní evidenci
všech poskytovaných činností.
Výroba pomůcek od organizace P.O.D. L.I.P.O.U.
Na jaře roku 2018 začalo SPC EDA spolupracovat s organizací P.O.D.
L.I.P.O.U. z.ú. Zástupkyně organizace, Kateřina Bartošová, nabídla, že
dobrovolníci této organizace spolu s dětmi z Dětského domova Pyšely vyrobí pro SPC EDA několik pomůcek. V červenci převzalo SPC EDA
několik pomůcek, které jsou využívány nejen při ambulantních činnostech, ale i při pobytových a osvětových akcích.
Firefly produkty
SPC EDA je poradenským místem firmy Medicco pro výběr pomůcek
Firefly by Leckey. Na pracovišti je možné pomůcky vyzkoušet, vybrat
vhodnou velikost a předat zájemcům zkušenosti s využíváním pomůcek
Firefly by Leckey.

2018

S využitím těchto produktů v praxi má SPC EDA již tříletou zkušenost.
Výrobky jsou oblíbené hlavně u rodin s dětmi s kombinovaným postižením. V současné době jsou v oběhu produkty: Go To Seat, Up See,
Splashy a Scooot.
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Pobyt Lučkovice 2018
V období konce května a začátku června přesídlilo SPC EDA do Lučkovic na Blatensku, kde se podílelo na uspořádání pobytového kurzu pro
klienty služby rané péče organizace EDA cz, z. ú. a pro klienty SPC EDA
a jejich rodiče.

2018

Kurz byl zaměřen na rozvoj dovedností u dětí a na podporu rodičů.
Klienti využili především činnosti zaměřené na posílení rozvoje kompenzačních a reedukačních smyslů. V nabídce programu byly ucelené speciální aktivity, které byly vhodné pro děti s postižením, a to jak
v rámci individuálních konzultací, tak i při skupinových aktivitách. Pobytový kurz je vhodným doplněním standardních služeb SPC a umožňuje zaměřit se na individuální potřeby dětí i rodičů.
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Evidence klientů
Evidence klientů je uvedena za období školního roku 2017 – 2018, kdy
je SPC EDA povinno odevzdat ke Krajskému Úřadu Středočeského kraje Výroční zprávu o činnosti a Výkaz o speciálně pedagogickém centru
k 30. 9. 2018.

Počet klientů: 263
Služby poskytujeme klientům z Hl. m. Prahy, Středočeského a Ústeckého
kraje a okrajově také z Pardubického, Královéhradeckého, Jihočeského
a Karlovarského kraje.

Ve školním roce 2017/2018 bylo uskutečněno:
746 individuálních činností s klienty
106 konzultací pedagogům

.

605 individuálních konzultací zákonným zástupcům klientů

Dále bylo vydáno:
194 Zpráv, Doporučení a Doporučujících posouzení
73 Doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2018
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Kazuistika
Matyáš s maminkou dochází do SPC EDA pravidelně už dva a půl roku.
Maminka velmi oceňuje odbornost jednotlivých pracovnic, se kterými vše konzultuje, a také vybavenost pracoviště. Syn se účastní pravidelných ambulancí, jednou za 3-4 týdny. Během docházení do SPC se
zlepšila jeho jemná motorika a koordinace oka a ruky. Dokonce již udrží
i delší oční kontakt a lépe se orientuje na ploše.
Pedagožka má vždy připraveny různé atraktivní pomůcky. Maminka se
synem dostávají tipy k činnostem na domácí procvičování s využitím
předmětů, které mají běžně doma k dispozici (párátka, korálky, špendlíky, dečka…).
Velkou obavu měla maminka před první společnou návštěvou. Syna
musí obvykle držet na klíně, protože se neudrží sám na židli. V SPC zpočátku rehabilitační židli neměli, přesto vymysleli pomocí sedačky, která
se připevní ke klasické židli, stabilní a bezpečný sed pro dítě. Během docházky SPC zakoupilo profesionální židli uzpůsobenou pro děti jako je
Matyáš. Stejný typ si rodina pořídila i domů. Maminka ocenila empatii
pracovnic i ve chvílích, kdy sama byla v nelehké situaci a potřebovala
podporu. Zatímco v jedné kanceláři pracoval syn, maminka si mohla
povídat a hledat nové možnosti s druhou pracovnicí v kanceláři hned
naproti.

2018

Evička je desetiletá dívka, která se narodila s kombinovaným postižením. Kromě tělesného a mentálního postižení je velmi zasaženo i zrakové centrum v mozku a dívka má nejen těžkou slabozrakost, ale i centrální
vadu zraku. V SPC pravidelně konzultují možnosti, jak pracovat doma
a jak prostředí pro Evu přizpůsobit tak, aby pro ni bylo stimulující. Zároveň hledají způsoby, jak mohou s Evou pracovat i ve škole. Paní z SPC
do školy pravidelně dochází a paní učitelce vše vysvětluje přímo v praxi.
SPC dokáže klienty podpořit i materiálně. Maminka Evy sháněla k zapůjčení rehabilitační židli, bez které se Eva neobejde. Nový typ židle
nebyl dosud vyrobený (nacházel se ve stadiu schvalování). Původní,
sice nevyhovující, ale sloužící židle se klientům rozbila. V SPC jim tedy
na přechodnou dobu židli zapůjčili. Klientům vstřícný krok vyřešil náročnou situaci a pomohl překlenout dobu čekání na novou pomůcku.
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Vzdělávání pracovníků v roce 2018
Speciální pedagožky SPC se věnují sebevzdělávání a publikační i přednáškové a osvětové činnosti a průběžné vzdělávání probíhá na odborných konferencích, kurzech a seminářích.

Významné akce
Průběžně:
Vzdělávání v rámci projektu KIPR – pořádá Národní ústav vzdělávání
Účast na poradách vedoucích SPC – pořádá Národní ústav vzdělávání
8. 2.
Účast na setkání vedoucích soukromých SPC
8. – 9. 3.
Účast na školení firmy LECKEY – firma MEDICCO v Brně
9. 3.
Proškolení zaměstnanců firmy MEDICCO – Představení produktů

Firefly by Leckey a jejich využití pro děti s kombinovaným postižením
10. 3.
Účast na učitelském summitu v Nebušicích
19. 3.
Účast na setkání pracovníků SPC SČ kraje – Národní ústav vzdělávání
8. 4., 19. – 21.4.
Stěhování kontaktního pracoviště v rámci Prahy
19. 5.
Účast a zajištění části programu na Traktorovém setkání u Nešporů
25. – 27.5.
Pracovní setkání členů Asociace pracovníků SPC – Šumava
27. 5. – 2. 6.
Pobyt pro rodiny s dětmi – účast a spolutvorba programu s EDA cz., z.ú.
5. 9.
Účast na školení – Směrnice GDPR
13. – 15. 9.
Účast – Výroční sjezd České oftalmologické společnosti JEP
20. 9.
Aktivní účast na semináři Asociace rané péče ČR (spolupráce rané péče
a SPC)
20. 9.
Natáčení videospotů o SPC
20. 9.
Open party – účast a spolutvorba programu s EDA cz., z.ú.
5. 10.
Seminář Prostorová orientace a samostatný pohyb – NÚV
24. – 25. 10.
Konference Asociace pracovníků SPC v Olomouci
26. – 27. 10.
Účast – Trendy v dětské oftalmologii v Litomyšli
14. 10.
Účast na semináři – Centrální vady zraku – EDA cz., z.ú.
18. 10.
Účast na dni otevřených dveří kliniky Axon

2018
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Traktorové setkání
SPC EDA se zúčastnilo poslední květnovou sobotu dalšího, v pořadí již
šestého, traktorového setkání v Rohozci u Kutné Hory.
V roce 2018 SPC EDA opět dobrovolně připravovalo program pro účastníky. Tentokrát šlo o vyzkoušení si čtení a psaní Braillova bodového písma, zážitková stanoviště – hod na zvukový cíl bez použití zraku, prostorová orientace a další.
Celé setkání bylo opět organizováno rodinou Nešporových. Cílem celodenní akce je zpřístupnění dopravních strojů a techniky těm, kteří nemají vzhledem ke svému různému handicapu nebo oslabenému zdraví
možnost prohlédnout si a zjistit, jak funguje a vypadá stroj, který potkávají na ulici nebo ve svém okolí.
Původní plán a myšlenka celé akce se nevytratily, naopak, už šestým
rokem stále plní svůj záměr.
Akce má velký smysl pro rodiny, které mají možnost strávit celý den
pohromadě a společně sbírat zážitky. Velmi důležitá je možnost setkání
a výměny zkušeností s dalšími rodinami.
V prostředí se mohou „integrovat“ rodiče, kteří se ve svém okolí dosud setkávali s rozpačitým přijetím nebo i nepřijetím do kolektivu. Rohozecké setkání může být předstupněm toho, jak vykročit mezi nové,
neznámé lidi, navázat kontakty a dopřát pozornost i sobě. Velký význam má společně strávený čas i pro sourozence dětí s postižením. Mají
možnost na jednom místě potkat další děti, které mají podobné, nebo
naopak zcela jiné potíže než jejich sourozenci, a zároveň se seznamují
s jinými brášky a sestrami, kteří také hrají v rodině roli zdravého sourozence. Děti svou bezprostředností a velkou dávkou kreativity dokáží
během chvíle vytvořit spoustu zajímavých situací.

2018

Každoročně se celé akce účastní více než 250 lidí.

(11)

Klíčové projekty
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 je realizován prostřednictvím NROS z programu Pomozte dětem
v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.
Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA
Cíl projektu: Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek o tři kapesní
kamerové lupy Galop a pět menších lup od firmy Coil, tzv. příložních
polokoulí.
Projekt byl realizován s podporou Nadace AGROFERT.
Individuální práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA – 2018
Cíl projektu: Zajištění provozu SPC EDA a poskytování služeb dle individuálních potřeb klientů.
Projekt byl realizován s podporou Nadace Leontinka.

2018
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Podpora v roce 2018
Institucionální dárci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

788 328 Kč

Města a obce
Prachovice

5 000 Kč

Nadace a nadační fondy
Nadace rozvoje občanské společnosti
(sbírkový projekt Pomozte dětem)

293 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

200 000 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti
(sbírkový projekt Pomozte dětem)

51 454 Kč

Nadace Agrofert

39 980 Kč

Nadace Leontinka


30 000 Kč

Firemní dárci
ACI – Auto Components International
mBank S.A.
Strojírny Chrášťany a.s.
MEDICCO s.r.o.
Oční optika Hýblová

20 000 Kč
62 800 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč

Individuální dárci

2018

Mgr. Jan Lehký, advokát
Jiří Mrňávek

(13)

10 000 Kč
8 529 Kč

11.

Finanční a ekonomické údaje
Výkaz zisku a ztrát
NÁKLADY

1 495 879,6

100%

66 380,6

4,4%

0,0

0,0%

Cestovné

27 270,0

1,8%

Ostatní služby

95 479,0

6,4%

Osobní náklady

1 281 803,0

85,7%

Ostatní náklady

24 947,0

1,7%

1 542 082,0

100%

Tržby za vlastní výkony a za zboží

117 450,0

7,6%

Přijaté příspěvky

636 304,0

41,2%

Státní dotace

788 328,0

51,1%

Provozní dotace

788 328,0

51,1%

Materiál
Spotřeba energie

VÝNOSY

Hospodářský zisk za období 46 202,4 Kč

.

2018
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AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

0,0

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

82 729,0

Peníze

30 379,0

Účty v bankách
Pohledávky včetně záloh
Přechodné účty aktiv a pasiv

257 078,1
6 050,0
0,0

PASIVA
Závazky

6 050,0

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

91 589,0

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

13 747,0

Přechodné účty aktiv a pasiv
Vlastní jmění

100 270,0
1 000,0

Fondy

34 500,0

Dary

34 500,0

Výsledek hospodaření 129 080,1 Kč

Organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú., nemá aktivity
v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích.
Organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. nemá organizační
složku podniku v zahraničí.
Náklady organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. byly vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro které byla organizace založena.
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Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí: 0,- Kč
Správní rada vykonává funkce bez nároku na honorář.
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Kontakty
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.

Jak můžete naši organizaci podpořit?

JEDNORÁZOVÝM FINANČNÍM DAREM nebo TRVALÝM PŘÍKAZEM
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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