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Vážení přátelé,

právě jste začali listovat výroční zprávou za rok 2021, kterou vydává Spe-
ciálně pedagogické centrum EDA. Veškeré činnosti v tomto roce byly po-
znamenány covidovou situací, ale i přesto bylo naší snahou poskytovat co 
nejvíce služeb našim více než 250 klientům. Kromě omezených možností 
terénních konzultací ve školských zařízeních nebo v rodinách, jsme museli 
na čas pozastavit i ambulance a s klienty jsme byli v kontaktu online nebo 
po telefonu. Intenzivně jsme ale pracovali na koncepci a dlouhodobém plá-
nu SPC a vzdělávali jsme se.

Jakmile se epidemická situace uvolnila, nahlásila se na pravidelnou inspekč-
ní činnost Česká školní inspekce. Během tří intenzivních dní v červnu jsme 
inspekci předkládali dokumentaci, interní předpisy a pravidla, ekonomické 
podklady, ale i naše vědomosti a zkušenosti. Velmi mne těší, že inspekční 
činnost proběhla bez zásadních pochybení a můžeme tak naše služby po-
skytovat nadále.

Děkuji všem donátorům, firemním a individuálním dárcům, především pak 
ale Nadačnímu fondu Českého rozhlasu – Světlušce a Nadaci Leontinka za 
jejich dlouhodobou podporu.
 
Poděkování patří také zaměstnankyním a spolupracovnicím – Martině, Evě, 
Petře, Anetě a Kláře. Jejich pečlivosti, pracovitosti, skromnosti a pozitivní 
mysli si velmi vážím a jsem ráda, že jsou součástí našeho malého týmu.

Ráda bych také zmínila organizaci EDA cz, která je nejen zakladatelem SPC, 
ale také vytrvalým podporovatelem. Díky této podpoře můžeme do te-
rénu vyjíždět pronajatým automobilem nebo sdílet kancelářské prostory 
v Praze na Chodově.
 
Těším se na všechny příležitosti roku 2022, i když to bude rok velmi náročný.

A děkuji všem příznivcům za neutuchající náklonnost!

 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 2021 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, úvazek 0,6
PhDr. Eva Matoušková, tyfloped, úvazek 1,0
Mgr. Petra Mžourková – ředitelka, úvazek 0,25
Mgr. Petra Slavíčková, speciální pedagog – tyfloped, úvazek 1,0

Další spolupracovníci (DPP):
Aneta Bučková – psycholog
Evelyna Hrůzová – PR specialista 
Klára Zelenková – administrátor

Ekonom, zpracování účetnictví (externě):
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 SPC velmi úzce spolupracuje. 

I v roce 2021 bylo fungování SPC EDA ovlivněno pandemickou situací. 
V souladu s Nařízením vlády ČR byly služby poskytovány dle aktuálních 
možností. Některé z konzultací byly uskutečňovány opět on-line for-
mou, ambulantní konzultace i terénní výjezdy probíhaly za dodržování 
zvýšených hygienických opatření.

Rok 2021 byl pro SPC EDA velkou zkouškou. V červnu proběhlo na 
pracovišti šetření České školní inspekce. Během tří dnů byl komisi ČŠI 
představen dlouhodobý plán SPC, způsob poskytování služeb, vybave-
ní pomůckami, administrativní zajištění pracoviště SPC, vedení doku-
mentace a další potřebné náležitosti. Proběhly rozhovory se všemi za-
městnanci SPC EDA. Šetření ČŠI probíhalo na obou pracovištích, v Praze 
i v Benešově. V závěru šetření ČŠI bylo shledáno dvojnásobně více sil-
ných stránek oproti slabým stránkám. Komise ČŠI navrhla několik pod-
nětů k možné změně či dalšímu zfunkčnění služeb a provozních zále-
žitostí. Některé návrhy byly již zařazeny do praxe, uvedení dalších je 
v plánu v dalším školním roce. S výsledkem šetření ČŠI byl celý tým SPC 
EDA velmi spokojen a s úlevou mohl začít čerpat zaslouženou dovolenou.
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3.

4.

Poslání Speciálně pedagogického centra EDA (dále SPC EDA)

SPC EDA poskytuje péči a podporu dětem, žákům a studentům se zra-
kovým 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 pracovišti v Praze, v zařízeních, která klienti navštěvují, 
i v domácím prostředí. 

V rámci komplexní spolupráce je SPC EDA v kontaktu s dalšími škol-
skými poradenskými zařízeními. Podporuje děti, žáky a studenty po 
celou dobu školní docházky do škol v rámci inkluze, ale i do škol tzv. 
paragrafových.

Nabídka služeb je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým 
a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 (popř. od věku 
nástupu do předškolního zařízení) do věku ukončení školní docházky.

Spolupráce s vysokoškolskými studenty v současné době ubývá, začí-
ná být velmi dobře nahrazena poradenskými středisky pro studenty 
se specifickými vzdělávacími potřebami, která sídlí přímo na vysokých 
školách.

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.

I v letošním roce byly zachovány formy poskytování konzultací v distanční 
a on-line podobě.

Komu jsou služby SPC EDA určeny
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Zájemce o službu SPC EDA osloví telefonicky nebo e-mailem. Žadatele 
o službu následně kontaktuje vedoucí SPC, která s ním probere možnos-
ti spolupráce a navrhne termín prvního setkání. Registrační konzultace 
probíhá zpravidla na pracovišti SPC, v případě potřeby v místě bydliště 
klienta. Na základě zakázky začne klient buď docházet na ambulantní 
programy do našeho centra, nebo speciální pedagožky kontaktují vzdě-
lávací zařízení, kam klient 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 2020/2021, 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. 2021.

Počet klientů: 231

Regionální působnost:

Hl. m. Praha, Středočeský a Ústecký kraj a okrajově také kraj Pardubický, 
Královéhradecký, Jihočeský a Karlovarský.

Ve školním roce 2020/2021 bylo uskutečněno:

665 individuálních činností s klienty

100 metodických konzultací a služeb pedagogickým pracovníkům

555 individuálních poradenských činností zákonným zástupcům klientů

Dále bylo vydáno:

20 doporučení k zařazení do speciální třídy/školy

64 doporučení vzdělávání podle IVP

61 doporučení funkce asistenta pedagoga

12 doporučujících posouzení k odkladu školní docházky
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Vzděláváme se

Leden 2021
Setkání zrakových terapeutů – pořadatel Asociace zrakových terapeutů 
Vzdělávání dětí a žáků s PAS – workshop Centrum LIRA 

Únor 2021
Prezentace produktů dětského programu – firma MEYRA
Prezentace produktů elektronické pomůcky – firma UNIOPTIK
Prezentace pomůcky Scallop – firma REHA 2015

Duben 2021
Braillovo písmo – seminář (online forma)
Klokanův kufr – webinář, J.Bednářová
Diagnostický test ACFS – kurz
Prezentace produktů digitální pomůcky – firma UNIOPTIK
Zrakový terapeut – akreditovaný kurz Institut postgraduálního vzdělá-
vání ve zdravotnictví

Květen 2021
Zrakový terapeut – akreditovaný kurz Institut postgraduálního vzdělává-
ní ve zdravotnictví

Červen 2021
Zrakový terapeut – akreditovaný kurz Institut postgraduálního vzdělává-
ní ve zdravotnictví

Červenec 2021
Centrum zrakových vad – stáž
Rozvoj jazykových schopností dle D.B.Elkonina – kurz

Srpen 2021
Výjezdní zasedání pracovníků SPC EDA – Kašperské hory
Centrum zrakových vad – stáž

Září 2021
Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením – celodenní setkání odborní-
ků, pořadatel SPC EDA a EDA cz
Organizace maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na SŠ u žáků se specific-
kými vzdělávacími potřebami – seminář, Národní pedagogický institut ČR
Setkání zrakových terapeutů – pořadatel Asociace zrakových terapeutů
Zrakový terapeut – akreditovaný kurz Institut postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví
Setkání vedoucích SPC – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
VII. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii – konference, Litomyšl

Říjen 2021
Konference pracovníků SPC a volební sněm – pořadatel Asociace pracov-
níků SPC
Zrakový terapeut – akreditovaný kurz Institut postgraduálního vzdělává-
ní ve zdravotnictví

Listopad 2021
Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání 
– kurz, EDA cz
Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – Dyscentrum
Prezentace televizních lup – firma UNIOPTIK

Prosinec 2021
Matematická pregramotnost – webinář
Čtenářská gramotnost u žáků s SPU – webinář 
Čtenářská pregramotnost – webinář 
Jak na to, aby s námi dítě/klient/žák spolupracoval – kurz NAUTIS
Centrum zrakových vad – stáž 
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Podpora v roce 2021

Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA – 2021

Cíl projektu: Podpora dětí, žáků a studentů s postižením zraku nebo 
kombinovaným postižením, prostřednictvím navýšení kapacity služby 
a poskytnutím vysoké kvality komplexní poradenské a individuálně po-
skytované služby tak, aby byl zajištěn co možná nejlepší a rovnocenný 
přístup ke vzdělání, a tím umožněn běžný život mezi vrstevníky.

Podpořeno částkou: 425 000 Kč

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

Individuální práce s dítětem se zrakovým postižením v SPC EDA

Cíl projektu: Zajistit dětem, žákům a studentům se zrakovým a kombi-
novaným postižením od 3 do až 26 let co možná nejlepší a rovnocenný 
přístup ke vzdělávání, a tím jim umožnit běžný život mezi vrstevníky.

Podpořeno částkou: 80 000 Kč

Projekt byl realizován s podporou Nadace Leontinka.

Klíčové projekty8.

9.

.
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SPC EDA děkuje všem poskytovatelům státních dotací a nadačních 
příspěvků, soukromým dárcům a dobrovolníkům, kteří organizaci 
v roce 2021 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 1 064 700 Kč

2
0

2
1



Nadace a nadační fondy

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 425 000 Kč 
Projekt: Podpora žáků a studentů se zrakovým 
postižením v SPC EDA – 2021 

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
– Fond Kaufland 64 000 Kč
Projekt: Terénní zrakový terapeut v SPC EDA

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
– Fond Kaufland 99 790 Kč
Projekt: Speciálně pedagogická a psychologická 
diagnostika v SPC EDA

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
– Fond Kaufland 47 121 Kč
Projekt: Poradenství v SPC EDA bezpečně

Projekty byly realizovány za pomoci Nadačního fondu 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Nadace Leontinka 80 000 Kč
Projekt: Individuální práce s dítětem se zrakovým 
postižením v SPC EDA
 

Firemní dárci

ACI – Auto Components International, s. r. o. 20 000 Kč

CTL Consulting EP s.r.o.  50 000 Kč

HURP s.r.o. 10 000 Kč

Naviga Assistance s.r.o. 10 000 Kč

SUDOP PRAHA a.s. 10 000 Kč

Optika PLUS STRAKONICE 5 000 Kč

Individuální dárci

Hronová Eva  3 000 Kč
Mžourková Petra 1 800 Kč
Jelínková Radka 600 Kč
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Finanční a ekonomické údaje10.
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AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 0,00

Peníze 20 977,00

Účty v bankách 1 429 210,47

Pohledávky včetně záloh 0,00

Přechodné účty aktiv a pasiv 568,00

PASIVA

Závazky 720,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 109 730,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 11 615,00

Přechodné účty aktiv a pasiv 955 733,36

Vlastní jmění 1 000,00

Fondy 202 100,00

Dary 202 100,00

Výsledek hospodaření 169 857,11 Kč

Rozvaha
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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.

Kompletní účetní závěrka a příloha k účetní závěrce za rok 2021 jsou 
přiloženy pouze k elektronické verzi výroční zprávy, která je zveřejně-
na na webových stránkách ústavu a ve sbírce listin vedené příslušným 
rejstříkovým soudem.

Hospodářský zisk za období 64 102,76 Kč

Výkaz zisku a ztrát 

NÁKLADY 2 004 692,44 100%

Materiál 188 276,85 9,392%

Spotřeba energie 0,00 0,000%

Cestovné 24 806,50 1,237%

Ostatní služby 187 414,57 9,349%

Osobní náklady 1 602 994,52 79,962%

Ostatní náklady 1 200,00 0,060%

VÝNOSY 2 068 795,20 100%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 139 744,32 6,755%

Přijaté příspěvky 864 350,88 41,780%

Státní dotace 1 064 700,00 51,465%

Provozní dotace 1 064 700,00 51,465%
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Kontakty

Jak nás můžete podpořit?

JEDNORÁZOVÝM FINANČNÍM DAREM nebo TRVALÝM PŘÍKAZEM

11.

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

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 2
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