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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
rok 2016 byl druhým rokem, kdy naše SPC poskytovalo služby dětem, žákům a studentům s postižením zraku. I přes těžkosti, které nám přinesly jak nedostatek finančních prostředků, tak novelizace školského zákona
a přibývající administrativa, mohu konstatovat, že to byl rok úspěšný.
V průběhu roku jsme zdárně absolvovali šetření České školní inspekce
a byla nám od září 2016 navýšena státní dotace. Přijali jsme 60 nových klientů, a navýšili tak počet těch, kterým poskytujeme naše služby a pomáháme jim lépe zvládat jejich cestu ke kvalitnímu vzdělání. Naším největším
přáním a posláním je totiž to, aby naši klienti mohli chodit do školy, kde se
jim líbí, nejlépe v místě jejich bydliště.
V roce 2016 jsme byli spolupořadateli pobytového kurzu pro rodiny dětí s postižením zraku (spolu s naší zakládající organizací EDA cz, z. ú.).
Sedmi našim klientům jsme mohli dopřát nevšední zážitek a možnost intenzivně pracovat na rozvoji jejich dovedností.
To vše by se nemohlo uskutečnit bez štědré podpory Nadačního
fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a Nadace Leontinka. Poskytnuté finanční prostředky jsme z velké části využili na úhradu mezd odborných pracovníků a také na úhradu provozních nákladů, jelikož státní dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zdaleka na pokrytí základních
výdajů nedostačují. Velice si této − už pravidelné − pomoci vážíme a pokroky, které naši klienti ve vzdělávacích zařízeních dělají, jen dokazují, že
podpora má skutečně velký smysl.
SPC EDA má malý tým zaměstnanců. I proto je jejich práce více „na
očích“. Někdy je mi až záhadou, jak svou práci tak dobře, rychle a vždy profesionálně zvládají, a to především od doby, kdy se díky novelizaci školského
zákona o tolik zvýšila administrativa. Velmi si práce našich speciálních pedagožek cením, jen škoda, že je nemůžeme platit zlatem. Zasloužily by si to.
Velké poděkování také patří naší zakládající organizaci EDA cz, se
kterou úzce spolupracujeme a kde také máme naše další pracovní zázemí.
Využíváme zapůjčený služební automobil, abychom mohli za klienty dojet,
a také si pro potřeby našich klientů půjčujeme speciální a kompenzační
pomůcky i odbornou literaturu. Nejvíce nás ale těší společné konzultace u
klientů, kde dochází k předávání informací v rámci různých služeb EDY. Je
tak zaručena návaznost služeb po ukončení sociální služby rané péče, která
může být poskytována rodinám dětí nejdéle do 7 let věku.
Milí klienti a příznivci našeho SPC EDA − i přesto, že naše fungování je stále na hranici udržitelnosti, jen tak lehce se nevzdáváme! Záleží
nám na tom, abychom mohli našim klientům poskytovat služby kvalitně
a především dlouhodobě. Soustavně proto vyvíjíme úsilí, abychom získali
dostatek finančních prostředků na činnost.
Budu ráda, když nás v tomto úsilí podpoříte. Třeba alespoň tak, že nám
budete držet palce!
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Mgr. Petra Mžourková,
ředitelka a statutární zástupce
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Základní údaje o organizaci
Organizace byla založena 30. prosince 2014
a je registrována u Městského soudu v Praze – oddíl U, vložka 122
Zakladatel:
Raná péče EDA, o. p. s. (od 1. 1. 2016 EDA cz, z. ú.)
Správní rada:
PaedDr. Jana Vachulová
Mgr. Lucie Magerová
Ing. Sylvie Dneboská
Ředitel/statutární zástupce:
Mgr. Petra Mžourková
V průběhu roku 2016 nedošlo ke změně v zakládací listině a také
nedošlo ke změně ve složení správní rady a dozorčí rady.
Zaměstnanci
Mgr. Martina Králová, speciální pedagog – tyfloped
PhDr. Eva Matoušková, speciální pedagog – tyfloped
Mgr. Petra Mžourková – ředitelka
Další spolupracovníci (externisté + DPP):
Ing. Michaela Heidlerová – administrátor
Ekonom, zpracování účetnictví:
Jana Karásková
Zařazení do sítě škol a školských zařízení:
1. 9. 2015
Kapacita:
300 klientů
SPC EDA je členem Asociace pracovníků speciálně pedagogických center.
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Poslání
Podporujeme děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro vzdělávání
i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.
• Podporujeme studenty během vzdělávacího období ve školských zařízeních i v místě jejich bydliště.
•
Poskytujeme metodické vedení pedagogickým pracovníkům. Jsme
podporou pro vytváření inkluzivního prostředí na školách.
• Úzce spolupracujeme s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími se
na výchově a vzdělávání studenta s postižením zraku.
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Komu jsou služby SPC určeny
Nabídka služeb je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým
a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let.
Diagnostické, terapeutické,
a vzdělávací činnosti:

metodické,

konzultační

• Speciálněpedagogická diagnostika
•
Komplexní odborné poradenské služby pro děti, žáky a studenty
se zrakovým a kombinovaným postižením, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
• Terénní návštěvy
• Ambulantní služby
• Výuka čtení a psaní Braillova písma, zvětšeného černotisku, nácvik
podpisu, jak používat kompenzační a další speciální pomůcky
• Grafomotorická cvičení
• Spolupráce při výběru vhodné školy
• Metodické vedení pedagogů a asistentů pedagogů, konzultace pro pedagogické pracovníky
• Smyslová výchova žáků se zrakovým postižením, rozvoj zrakových
funkcí, zrakový trénink, zraková hygiena
• Rozvoj matematických představ, rozvoj estetického vnímání u žáka
se zrakovým postižením, u nevidomých žáků s využitím tyflografiky
• Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobslužných dovedností
• Odborné podklady pro integraci dětí, žáků a studentů se zrakovým
a kombinovaným postižením
• Půjčování odborné literatury
• Poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek, optických pomůcek, hraček, učebnic
• Sociálně právní poradenství, podpora při podávání žádostí o kompenzační pomůcky
• Setkávání s dalšími odborníky, pořádání odborných seminářů, dny
otevřených dveří, workshopy a zážitkové semináře
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Průběh spolupráce s SPC
V SPC EDA pracují speciální pedagožky – tyflopedky. S žadatelem o službu se obvykle spojí telefonicky a domluví se na termínu setkání. První
kontakt probíhá nejčastěji ambulantně. Během první společné návštěvy se zjišťují potřeby a přání klientů a domlouvá se průběh spolupráce.
Dle situace se poté speciální pedagog kontaktuje se školním zařízením,
kam dítě nastoupí,popř. které již navštěvuje.
Terénní forma spolupráce probíhá formou návštěv speciálního pedagoga v mateřských školách a školách, kde se účastní vyučování a spolupracuje s vyučujícími. Je-li potřeba, může kontakt proběhnout i v rodině.
Druhou formou spolupráce je ambulantní služba, kdy rodiče s dítětem
docházejí v pravidelných intervalech do SPC a dítě spolupracuje se speciálním pedagogem.
Jednou z forem služby je také terénní zraková stimulace, která probíhá
ve speciálních školách, kde jsou vzdělávány děti s kombinovaným postižením.
Cílem činnosti organizace v roce 2016 bylo pokračovat v činnosti SPC
v souladu se zákonnými normami, zvyšovat kvalitu diagnostické, terapeutické, metodické, konzultační a vzdělávací činnosti klientům. Dalším cílem bylo získat dostatečné finanční zdroje na zajištění nejnutnějších provozních a osobních nákladů a propagovat organizaci mezi
potenciálními dárci, klienty a zařízeními.
Organizace v roce 2016 absolvovala inspekční posouzení činnosti. Středočeský inspektorát České školní inspekce se zaměřil na celkové hodnocení činnosti našeho poradenského zařízení. Předmětem kontroly
bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a vyhlášky
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění účinném v kontrolovaném období, a to podle
§ 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších změn. Na
základě kontrolního zjištění jsme odstranili zjištěné nedostatky a přijali adekvátní opatření k prevenci zjištěných nedostatků. Jelikož zjištěné
nedostatky nebyly závažného charakteru a nedošlo k porušení školského zákona, byla nám na základě žádosti navýšena státní dotace z 50%
na 80% normativu na klienta, a to od 1. 9. 2016.
9. 4. 2016 jsme ve spolupráci s organizací EDA cz uspořádali odborný
seminář pro rodiče našich klientů. Tématem bylo centrální postižení
zraku (CVI), charakteristické projevy dětí s CVI a především možnosti přípravy dítěte s CVI na úspěšné fungování v mateřské a základní
škole. Moderování se ujaly vedoucí SPC EDA Martina Králová a zrakový
terapeut Markéta Skalická. O své poznatky a praktické zkušenosti se
podělila speciální pedagožka paní Vrchotová, která má praxi ze speciální
základní školy v Litomyšli a také je maminkou syna Vojty s kombinovaným postižením včetně CVI.

(6)

V květnu 2016 jsme spolupořádali pobytový kurz v Lučkovicích, který
byl určen pro klienty služby rané péče organizace EDA cz, z. ú. a pro
klienty našeho SPC a jejich rodiče. Celkem se kurzu účastnilo 15 rodin, z nichž 7 rodin bylo klienty SPC EDA. Kurz byl zaměřen na rozvoj
dovedností u dětí, ale také na podporu rodičů. Našim klientům jsme
nabídli 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 našeho SPC a umožňuje
se individuálněji zaměřit na potřeby dětí, ale i rodičů. Pobytový kurz
mohl být realizován díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška.

Vzdělávání pracovníků v roce 2016
24. 8. 2016
Metodické setkání − Doporučení dle nové platné legislativy,
Národní ústav vzdělávání
11. 11. 2016
Test MATERS − Test mapující školní připravenost,
Národní ústav vzdělávání
Pravidelně se účastníme metodických setkávání vedoucích pracovníků SPC.
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Evidence klientů
Počet klientů a uskutečněných konzultací
Celkový počet klientů

239

počet nově přijatých klientů

60

počet ukončených klientů

7

počet speciálně pedagogických vyšetření

117

počet individuálních terénních konzultací

328

počet individuálních ambulantních konzultací

172

počet konzultací pedagogům

489

počet individuálních konzultací zákonným zástupcům

497

počet vydaných odborných podkladů pro vzdělávací
zařízení

74

počet vydaných doporučení k integraci

74

počet vydaných doporučení k maturitní zkoušce

2

.
Počet klientů dle kraje poskytování služby
Kraj

Počet klientů

Hlavní město Praha

67

Středočeský

77

Ústecký

73

Pardubický

4

Královéhradecký

2

Jihočeský

15

Karlovarský

1
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Klíčové projekty

7.

„Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA“
Cílem projektu je podpora žáků a studentů s postižením zraku nebo
kombinovaným postižením, zajištění vysoké kvality komplexní poradenské poskytované služby tak, aby byl zajištěn co možná nejlepší
a rovnocenný přístup ke vzdělání, a tím umožněn běžný život mezi vrstevníky.
Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška.
„Individuální práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA“
Cílem projektu je podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora integrace dětí s postižením zraku.
„Diagnostika v SPC EDA“
Cílem projektu je pořízení diagnostických nástrojů, které umožní kombinovat různé diagnostické přístupy pro specifikaci vzdělávacích potřeb
žáka - klienta SPC EDA a které pomohou stanovit potřebná podpůrná
opatření pro jejich rozvoj.
Projekty jsou realizovány s podporou Nadace Leontinka.

Podpora v roce 2016
Institucionální dárci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

419 208 Kč

Města a obce
Prachovice

5 000 Kč

Nadace a nadační fondy
Nadace Leontinka

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
(Projekt realizovaný od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016)
(Projekt realizovaný od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016)

80 000 Kč
15 000 Kč
230 000 Kč
80 000 Kč

Individuální dárci
Markéta Rybárová
(9)

2 500 Kč

8.

9.

Finanční a ekonomické údaje
Výkaz zisku a ztrát
Náklady

868 817,25

100%

Materiál

82 164,25

9,457%

Cestovné

18 312,00

2,108%

Ostatní služby

49 960,00

5,750%

Osobní náklady

714 637,00

82,254%

Ostatní náklady

3 744,00

0,431%

Výnosy

860 791,00

100%

Tržby za vlastní výkony a za zboží

125 500,00

14,580%

7 750,00

0,900%

Nadační příspěvky

308 333,00

35,820%

Státní dotace

419 208,00

48,700%

Provozní dotace

419 208,00

Přijaté příspěvky

Hospodářský zisk za období -8 026,25 Kč

.
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Rozvaha (přehled majetku a závazků)

AKTIVA

141 891,75

Dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

0,00

Peníze

62 805,00

Účty v bankách

79 086,75

Pohledávky včetně záloh

0,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

0,00

PASIVA

141 891,75

Závazky

10 000,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

49 393,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní
Přechodné účty aktiv a pasiv
Vlastní jmění

9 525,00
80 000,00
1 000,00

Výsledek hospodaření -8 026,25 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.
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:
(zapsané v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 7. 2016)
Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Trojická 2/387
128 00 Praha 2
Tel: 724 400 827
E-mail: spc@eda.cz
Web: www.eda.cz
Bankovní spojení:
2100725104/2010
Účet je vedený u Fio banky

Jak nás můžete podpořit?

JEDNORÁZOVÝM FINANČNÍM DAREM nebo TRVALÝM PŘÍKAZEM
Váš dar lze zaslat na náš účet: 2100725104/2010.
VĚCNÝM DAREM
Nejvíce bychom přivítali:
• speciální a kompenzační pomůcky
• diagnostické testy
• odbornou literaturu
• kancelářské potřeby
• notebook pro terénní práci
• osobní automobil pro terénní práci
.
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