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1. Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel: Günther Kuboň  

Zástupce ředitele: Antonín Žáček 

Účetní: Pavla Kvíčalová 

Sociální pracovník: Bc. Gabriela Morongová 

Pracovníci v sociálních službách: Květa Chýlková, Antonín Žáček,  

 Danuše Vaňková, Jana Španihelová 

Pracovnice  úklidu: Jana Šebestová 

  

Správní rada 

Ředitel 

Účetní 

Sociální 
pracovník 

Dozorčí rada 

Pracovníci v 
sociálních 
službách 

Přímá péče 

Pracovnice 
v úklidu 

Zástupce ředitele 

Přímý zástupce ve 
všech kompetencích 

Dobrovolníci 

Zakladatelé 



4 
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Výroční zprávu za rok 2015 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra  
Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

2. Slovo úvodem 

 
Úvodem Výroční zprávy neziskové organizace Handicap centra Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. dovolte několik slov o naší činnosti. 

 

Každou výroční zprávu, kterou jsem povinen ze zákona každoročně  se 

svými kolegy zpracovat, začínám připomínkou ohledně založení našeho 

denního stacionáře. Protože každoročně se tato zpráva dostává k novým 

příjemcům, bylo by dobré si i tentokrát připomenout, že zařízení bylo 

založeno v září roku 1991 panem Jaromírem Křenkem, tehdejším předsedou 

Okresní organizace SPMP. V roce 2015 jsme dovršili 24letou tradici, která 

nás zavazuje k tomu, abychom dále pokračovali v poskytování služeb těm 

lidem, kteří nás o služby žádají, a to nejen z města Frýdku-Místku, ale také 

z okolních obcí. 

 

Celý rok 2015 jsme již fungovali jako Handicap centrum Škola života 

Frýdek-Místek, o.p.s. Na tuto naši novou značku jsme si už stoprocentně 

zvykli nejen my, ale také všichni, kdo s námi spolupracují. 

 

Denní stacionář Škola života je zařízením rodinného typu, jehož služeb 

v roce 2015 využívalo 19 uživatelů sociálních služeb. Předpokládaný počet 
uživatelů sociálních služeb v roce 2016 je 22. Proto jsme na zasedání správní 

rady schválili navýšení kapacity zařízení na 25 osob, předložili na Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje, a ten nám jej schválil. 

 

Za možnost tohoto navýšení vděčíme mimo jiné Statutárnímu městu 

Frýdek-Místek, které umožnilo provést rekonstrukci budovy B na ul. 

28. října, a Občanské volbě Plzeňského Prazdroje, které zakoupilo vybavení 

těchto zrekonstruovaných prostor. Tím mohly vzniknout další dvě 

ergoterapeutické dílny. 

 

Prostřednictvím denního stacionáře poskytujeme sociální službu lidem 

s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným. Podporujeme 

uživatele sociálních služeb v hledání možností, jak se stát v co největší 

možné míře samostatnými tak, aby si dokázali poradit v běžných životních 

situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňujeme uživatelům 

sociálních služeb naplňovat přirozenou potřebu být s lidmi a využívat vlastní 

schopnosti a možnosti k posílení svého sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty. 

Svým uživatelům poskytujeme rady o možnostech řešení jejich nepříznivé 

situace. 

 

Posláním naší služby je předcházení sociální izolace lidí s mentálním 

postižením a kombinovaným postižením, kde hlavní důraz klademe na 
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rozvíjení sociálních kontaktů s mladými lidmi bez postižení. Výsledkem pak 

musí být, že tito lidé mohou žít běžným způsobem, využívají místní instituce 

a zůstávají součástí přirozeného místního společenství. Zásady, jimiž se 

pracovníci při poskytování služby řídí, jsou zakotveny v Morálním a etickém 

kodexu denního stacionáře Školy života. 

 

Nadále jsme pravidelnými pořadateli letních a zimních sportovních her, 

kterých se účastní stovky závodníků s mentálním a kombinovaným 

postižením z celé ČR i zahraničí, které mají ve městě Frýdku-Místku 

výbornou pověst.  Za dokumentární krátkometrážní filmy z těchto akcí – jak 

letních, tak zimních her – jsme získali na Videofestivalech v Brně a Frýdku-

Místku hlavní cenu, Zlatého Alberta. Za 11. ročník Sportovní olympiády 

v lehké atletice pro mentálně postiženou mládež pak cenu za nejlepší 

sportovní akci, pořádanou pro handicapované sportovce, v rámci ČR. 
 

Na základě zájmu uživatelů sociálních služeb se pravidelně také 

účastníme nejrůznějších sportovních klání v mnoha odvětvích, pořádaných 

jinými organizacemi nejen pro handicapované – kuželky, šipky, bowling, 

boccia, přehazovaná a jiné. 

Za pořádání mnoha akcí jak na poli sportovním, tak i kulturním, jsme 

získali řadu ocenění v rámci kraje i republiky.  

 

Součástí pravidelné nabídky akcí pro uživatele sociálních služeb jsou 

týdenní rekondiční pobyty v Beskydech. V rámci nich nabízíme hipoterapii, 

masáže, relaxační programy a turistiku přizpůsobenou individuálním 

schopnostem uživatelů sociálních služeb.  

 

Kromě sportovních klání, která jsou pro uživatele sociálních služeb 

výrazným zpestřením jejich života, klademe velký důraz i na rozvoj po 

stránce kulturní a společenské tak, aby všichni měli příležitost se zapojit i do 

takovéhoto dění celé společnosti po boku ostatních spoluobčanů. Toto vše 

můžeme uskutečňovat díky vydatné podpory KÚ MSK, města Frýdku-

Místku, Arcelor Mittal a ostatních sponzorů. Dle svých možností nás také 

podporují okolní obce okresu Frýdek-Místek. 

 

Za celou dobu existence Školy života (24 let), jsme si nikdy nemuseli 

půjčit na každoroční financování provozu žádné peněžní prostředky, jako 

třeba jiné organizace. A to proto, že jsme byli vždy skromní nejen ve výdajích, 

ale také ve mzdových nárocích zaměstnanců.  

 

Abychom udrželi vyrovnaný rozpočet při stejné kvalitě služeb a stálém 

zdražování energií a jiných nákladů, záleží i na rodičích, zda příspěvek na 
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péči, který dostávají od státu, využijí k částečné úhradě služeb 

poskytovaných Školou života.  

Dodejme, že poplatky uživatelů za poskytování sociálních služeb, činí 

v rozpočtu Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., pouze 25% 

příjmu. Zbytek si pak musíme zajistit jinými způsoby. A není to lehké.  

 

Všechny kontroly státních orgánů, které proběhly za rok 2015, dopadly 

bez výhrad. Obdobně dopadla i kontrola provedená dozorčí radou o.p.s. 

To je zásluhou nejen ředitele a pracovníků v sociálních službách, ale i 

účetní, paní Pavly Kvíčalové. 

 

Günther Kuboň a Antonín Žáček – zakladatelé společnosti 

 

 

3. Zasedání správní rady a dozorčí rady v roce 2015 

 
Správní rada se v roce 2015 sešla jednou, a to dne 13. 4. 2015 
13. 4. 2015 – 5. zasedání: 
Správní rada zkontrolovala a schválila Výroční zprávu Handicap centra 

Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. za rok 2014 v plném znění. Schválila 

založení Investičního fondu k 1. 1. 2015. Schválila doplnění podnikatelské 
činnosti do zakládací smlouvy OPS Handicap centrum Škola života Frýdek-

Místek na základě živnostenského oprávnění. Předmět podnikání: Výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a 

příjmy z reklamní činnosti. 

Jako poslední bod schválila správní rada navýšení kapacity Školy života 

na 25 uživatelů služeb a rozšíření cílové skupiny uživatelů služeb o osoby 

s poruchou autistického spektra. 

 

Za správní radu Žáček Antonín v. r. 

Siederová Marcela v. r. 

Matušíková Alena v. r. 

 
Dozorčí rada se v roce 2015 sešla jednou, a to dne 13. 4. 2015. 
13. 4. 2015  – 5. zasedání: 
Dozorčí rada nahlédla do účetních knih a dokladů a zkontrolovala tam 

obsažené údaje. Přezkoumala Výroční zprávu Handicap centra Škola života 

Frýdek-Místek, o.p.s. za rok 2014. Tuto zprávu schválila. S tímto seznámila 

správní radu a ředitele společnosti. 

Dozorčí rada konstatovala, že účetní evidence je vedena přehledně, 

veškeré finanční operace je možné ověřit řádně zakládanými doklady a 
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popisem předmětu účtování na košilce. K hospodaření nevznesla 

připomínky. Veškeré dotace byly včas vyúčtovány všem poskytovatelům. 

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 

Za dozorčí radu Chýlková Květa v. r. 

Kožušníková Alena v. r. 

Svobodová Emílie v. r. 

 

 

4. Zprávy a vyhodnocení jednotlivých pracovišť 

ergoterapeutických dílen 

 

Sociální služba je realizována ve dvou bezbariérových budovách. 

 

Hlavní budova na ul. Mozartova č. 2313, kde se nachází dvě dílny – 

keramická (dvě vypalovací pece, hrnčířský kruh), tkalcovská dílna (se třemi 

tkalcovskými stavy), dále učebna s interaktivní tabulí, tělocvična, kuchyňka 

pro přípravu svačin a bezbariérové WC a umyvadla. Tato budova splňuje 

všechny požadavky na hygienu a bezpečnost práce pro všechny uživatele 

sociálních služeb a ostatní pracovníky. Schváleno KHS v roce 2007, 

místnosti mají celkem 201,732 m2. 

 

Další budova na ulici 28. října, kde se nachází výtvarná dílna (šicí), 

dílna pro pletení košíků z pedigu, odlévání svíček a mýdel, výroba koupelové 

soli. Prostory mají 65,85 m2. 
 

Statutární město Frýdek-Místek pronajímá bezplatně Handicap centru 

Škola života Frýdek Místek, o.p.s. prostory denního  stacionáře -  budovu   A 

-Mozartova 2313 a budovu B - 28. října 781. Přístup města Frýdku-Místku 

k našim požadavkům je velmi korektní a vstřícný, čímž můžeme naši práci 

vykonávat bezpečně a odborně. 

 

Provozní doba: 

Pondělí až pátek: 6:00 – 16:00 hod. 

Jinak dle požadavků uživatelů sociálních služeb. 

 

Poskytujeme služby pro osoby s mentálním, kombinovaným a 

zrakovým postižením a lidem s poruchami autistického spektra. Věková 

struktura: 

 

Dorost  16 – 18 let 

Mladí dospělí 19 – 26 let 

Dospělí  27 – 64 let 
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Celoživotní zdělávání 

 

Celoživotní vzdělávání lidí s mentálním postižením vidíme jako klíč 

k jejich co nejvíce samostatnému životu. 

 

V roce 2015 a v celém dalším období se v rámci pracovní činnosti 

uskutečňuje v našem zařízení každé úterý VAŘENÍ – aneb zdokonalování 

praktických dovedností našich uživatelů. Tito jsou seznamováni se základy 

správného stolování, zdravé výživy a v neposlední řadě mají možnost si sami 

s ohledem na své zdravotní postižení daný pokrm, na kterém se vždy předem 

domluvíme, připravit a podílet se na celém výrobním postupu, včetně úklidu 

pracovního prostředí. 
 

Pro lepší orientaci si vedeme sešit, do kterého si vše zapisujeme a 

následně vyhodnocujeme, co nám vše tato aktivita přinesla a jak nás 

motivovala k dalšímu vaření. 

 

V této činnosti se snažím aktivně zapojit všechny uživatele s ohledem na 

jejich zdravotní a mentální postižení, které musím ve všech směrech 

zohlednit a přizpůsobit se jejich tempu. 
 

Tato aktivita uživatele velmi baví. Jsme rádi, že máme ve stacionáři 

možnost využívat školní kuchyňku. 
 

Dále jsme rozšířili činnosti, mezi které patří: 

 

Estetická výchova: 

Praktická činnost, kterou navozujeme v psychice člověka potřebu 

estetických prožitků a estetického sebevyjádření a která směřuje k utváření 

hodnocení estetických jevů. Estetická výchova přispívá k celkovému 
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obohacení života, plní reedukační úlohu, neboť se podílí na rozvoji celé řady 

psychických procesů a vlastností. Je jednou z hlavních složek ve výchovném 

plánu. Prolíná se všemi oblastmi, biologické, psychologické, interpersonální, 

sociálně – kulturní a environmentální. Hlavním cílem estetické výchovy je 

vytvořit vztah ke kultuře a k ostatním lidem, seznámit s krásou přírody, s 

výsledky umělecké tvorby v okolí a vážit si národního kulturního dědictví, 

naučit vnímat přírodní krásu, výtvarné umění a prožívat z toho radost, ale i 

aktivně se podílet na estetické tvorbě. 
 

Jako příklad dobré praxe mohu uvést tvorbu výrobků našich uživatelů v 

ergoterapeutických dílnách. Košíkářské, výtvarné a keramické, kde pod 

vedením mých zkušených kolegů mnoho těchto vlastností také rozvíjejí. 

 

Rozumová výchova: 

Nám umožňuje chápat sociální pravidla, rozvinout řeč a spojovat 

vzdělávací činnost s reálnou praxí. 
 

Smyslová výchova: 

Jsou různá diferenciační cvičení, cvičení rozvíjející zrak, sluch, hmat, 

čich, prostorovou a směrovou orientaci. 
 

Environmentální výchova: 

Řeší vztah člověka k přírodě kolem nás. 



10 
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Výroční zprávu za rok 2015 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra  
Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Řečová výchova: 

Rozvoj aktivní slovní zásoby, rozvíjení komunikativních dovedností. 
 

Umělecká výchova:  

Dramatizace, mimika a pantomimika. 
 

Ve všech těchto činnostech používáme metodu alternativní a 

augmentativní komunikace. 

Alternativní nahrazuje verbální komunikaci 

Augmentativní doplňuje verbální komunikaci 
 

Všechny uvedené činnosti mají velký význam na sociální vztahy 

uživatelů a rozvíjení jejich schopností a možností, které jsou v souladu s 

jejich handicapem. Budeme se snažit všechny uvedené činnosti rozvíjet a 

maximalizovat tak jejich socializaci a integraci do společnosti. 
 

Při všech těchto výchovných postupech vycházíme z hodnocení 

nedostatků a schopností mentálně postižených tj. zpomalené vnímání, malý 

rozsah vnímání, obtížné chápání vztahů, obtížné provádění analýzy a 

syntézy, chyby při řešení elementárních úkolů a provádění zobecnění. U 

všech uživatelů se snažíme vnímat jejich osobnost a řešit individuálně jejich 

problémy a potřeby. Využíváme výchovné a didaktické prostředky, které jsou 

zajímavé, střídání činnosti, pochvala, prožitek úspěchu, atraktivní 

prostředky a pomůcky. 

Využíváme i možností filmu, rozhlasu, navštěvujeme divadla, exkurze a 

výstavy. Nedílnou součástí našeho vzdělávání je práce s interaktivní tabulí. 
 

Dobrou praxí v této pravidelné činnosti našich uživatelů je sebevědomé 

a vstřícné chování v běžném životě. 
 

Bc. Gabriela Morongová – sociální pracovnice 

 

 

Keramická dílna 
 

Práce v keramické dílně patří k základním terapeutickým činnostem 

našeho Handicap centra Škola života již více než dvacet let. A tak třikrát 

týdně (kromě pondělí, kdy se věnujeme muzikoterapii a tělocviku a pátku, 

kdy jezdíme rehabilitovat a relaxovat do místního Aquaparku na Olešné) od 

osmi do půl dvanácté vždy jedna skupina klientů procvičuje svou jemnou 

motoriku, šikovnost a kreativitu při odlévání hrnků bucláků, meďáků, 

aromalamp, různých misek, mističek, zvonků, zvonečků a zvonů. Odléváme 

také krásné pokladničky - prasátka, obaly na květináče, misky na bonsaje a 
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spoustu jiných výrobků. 

Pod vedením Jany Španihelové klienti modelují výrobky z klasické 

keramické hlíny – motýly, květiny, ovečky i jiná zvířátka. 

 

Všechny hliněné výrobky po patřičných úpravách se naglazují, nazdobí 

a vypálí v keramické peci. Potom je nabízíme jako propagační předměty 

našeho Handicap centra, nebo je nabízíme k prodeji. 

 

A tak bucláky a meďáky s motivem včeličky si můžeme zakoupit v 

Medovém obchůdku ve Včelařském muzeu v Chlebovicích, hrnečky s 

motivem ovečky zase v recepci hotelu Sepetná na Ostravici. Všechny naše 

výrobky lze samozřejmě zakoupit přímo u nás v Handicap centru Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. 

 

Antonín Žáček - vedoucí keramické dílny 

 

 

Výtvarná dílna 
Výtvarná dílna je jednou z ergoterapeutických dílen, ve které si 

v Handicap centru Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. mohou uživatelé 

sociálních služeb procvičovat jemnou motoriku a rozvíjet své schopnosti. 

 

Hlavní důraz je kladen především na individualitu každého uživatele 

sociálních služeb. Jde především o činnosti zaměřené na rozvoj fantazie, 

cítění barev, prociťování, poznávání nových materiálů, a to především 

přírodního charakteru. Základní technikou je malba a kresba, které 

pomáhají uživatelům sociálních služeb vyjádřit své emoce. Tento rok jsme 

více cílili k malbě z představy.  
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Svými díly pak zdobí stacionář či prostory výtvarné dílny v budově B. 

Letos jsme se zaměřili na témata - Zvířata (po návštěvě zvěřince cirkusu 

Humberto), projekt Hory (dílo visí jako ve výtvarné dílně v budově B), a také 

jsme se podíleli ve spolupráci s firmu BONA HELPO na výrobě kalendáře na 

rok 2016. Naši uživatelé sociálních služeb pro tento kalendář nakreslili více 

než 30 obrázků. Obrázek Kočka od Aleše Křenka byl použit k výrobě záložek 

do knih. 

Také jsme zrenovovali, v rámci možností, skříň na látky ve výtvarné 

dílně v budově B. Uživatelé sociálních služeb pomáhali se základní 

podmalbou. Největší podíl práce zde má Svaťka Vašutová. 

V květnu jsme se zúčastnili 6. ročníku mezinárodní výtvarné výstavy 

žáků s poruchami autistického spektra "Pohled do jiného a přece stejného 

světa" v prostorách Nové scény Vlast Frýdek-Místek. Práce Aleše Křenka 

"Domaluj obličej" zaujala odbornou porotu a dostal se do TOP 13.  

 

I v letošním roce jsme pracovali především s přírodními materiály, jako 

jsou ruční papír (přání k různým příležitostem, obrázky v dřevěných i 

recyklovaných rámcích a  koláže, kde si uživatelé sociálních služeb mohou 

procvičit jemnou motoriku při stříhání, lepení, trhání a rozvíjet fantazii a 

vnímání barev), přírodní lýka, dřevěné korálky, filc (komponenty při šití 

látkových dekorací) a přírodniny jako takové (šišky, větvičky, ořechy na 

sezónní dekorace). 
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Pokračovali jsme v malování na batikované tašky, které se těší velké 

oblibě na prodejních jarmarcích. Zde uživatelé sociálních služeb malují 

pomocí šablon základní tvary obrázků textilními barvami a pomáhají se 

zafixováním - žehlením.  

 

Také jsme pokračovali ve výrobě vitráží. Polotovary ze skla po 

předkreslení uživatelé sociálních služeb vymalovávali slupovacími barvami, 

tentokrát věší formáty. 

Dá se říci, že nejvíce oblíbenou činností uživatelů sociálních služeb se 

zrakovým handicapem či s většími problémy s jemnou motorikou je stále 

plnění šitých výrobků dutým vláknem. Jde o velice příjemný materiál, který 

dostatečně procvičí jemnou motoriku nejen výše jmenovaných. Uživatelé 
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sociálních služeb jím plnili šitá sluníčka a srdíčka a na Vánoce nově 

andělíčky. Srdíčka také plnili i sušenou levandulí. 

 

Výrobky jsme v roce 2015 prezentovali na akcích pořádaných jak 

Handicap centrem Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., tak na jarmarcích 

pořádaných ve městě Frýdek-Místek a obci Staříč. 

 

Danuše Vaňková - vedoucí výtvarné dílny. 

 

 

Univerzální dílna košíkářská, výroba svíček, mýdel a koupelových solí 
 

V našem zařízení, v Handicap centru Škola života, nabízíme uživatelům 

sociálních služeb terapeutickou činnost. 

 

Jednou z nich je košíkářská dílna, do této dílny chodí uživatelé 

sociálních služeb, kteří jsou více či méně zruční v jemné motorice, proto je i 

činnost uzpůsobena k jejich potřebám. Také technika pletení a postup 

činnosti je přizpůsoben individuální zručnosti uživatelů sociálních služeb. 

 

Základním materiálem je pedig, který je přírodní, a tím je možnost ho 

barvit a kombinovat s jinými přírodními materiály, jako je Elha šňůra-
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mořská tráva, kukuřičné provázky a nebo pro dekoraci dřevěné korálky. 

 

Uživatelé sociálních služeb v této dílně vyrábějí košíky, tácky, podnosy, 

oplétané demižóny, lahve, dózy na luštěniny. Ale také sněhuláky, zvonečky 

zdobené přírodními materiály jako šišky, žaludy, ořechy atd. Na Velikonoce a 

Vánoce vyrábí dekorace - jako velikonoční věnce, adventní věnce, svícny. 
 

Další činností v této dílně je výroba svíček. Základním materiálem je 

ruský, maďarský nebo palmový parafín. 

 

Uživatelé sociálních služeb se naučili pracovat s formami, jak je čistit, 

jak navléci knot, míchat a kombinovat barvy a přidávat různé vůně. 

 

Také v této dílně platí individuální přístup k uživatelům sociálních 

služeb, někteří zvládnou větší samostatnost při práci a naopak někteří 

vyžadují větší pomoc. Uživatelé sociálních služeb mají možnost si sami 

vybrat, jaký tvar svíčky budou odlévat, také podle své fantazie kombinovat 

barvy a vůni, kterou dají té které svíčce. 
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Třetí činností v této dílně je výroba mýdel. Základním materiálem při 

výrobě mýdel je glycerínová hmota, která obsahuje olivový olej. Glycerín je 

čirá hmota a tudíž ji snadno uživatelé sociálních služeb můžou barvit podle 

svojí fantazie a libosti. 

 

Uživatelé sociálních služeb se naučili pracovat s touto hmotou velice 

dobře, ať už jde o samostatné barvení, zapojení vlastní fantazie, přidávání 

vůně, tak samostatné nalévání do různých forem, např. srdíčka, mušle. 
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Také v této dílně platí individuální přístup k uživatelům sociálních 

služeb a jejich potřebám, někteří z nich jsou při práci více samostatní a 

naopak někteří vyžadují větší pomoc. 

 
Další činnosti v univerzální dílně je výroba koupelové soli. Základním 

materiálem pro výrobu je jedlá kamenná hrubozrnná sůl. Sůl je bílé barvy, a 

tak se uživatelé sociálních služeb naučili používat barvy. Aby byla koupel i 

příjemná, přidává se do soli aroma. Uživatelé sociálních služeb tak zapojili 

svoji fantazii při výběru vůně či kombinování různých barev. 

 

Tuto činnost si uživatelé sociálních služeb velice oblíbili. Pozitivum je, že 

ji zvládnou úplně všichni, i ti, kteří mají problémy se soustředěností a 

jemnou motorikou. Také v této činnosti zachováváme individuální přístup k 

uživatelům sociálních služeb a jejich potřebám. 

 

Uživatelé sociálních služeb své výrobky prezentují nejen v dílně hostům 

či rodičům, kteří navštíví naše zařízení, ale také na různých akcích, jakými 

byly kupříkladu jarmark ve Staříči, Mikulášský večírek nebo Vánoční a 

Velikonoční jarmark na Frýdeckém zámku. 

 

Jana Španihelová - vedoucí této dílny. 
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5. Přehled akcí, konaných v roce 2015 

 
L E D E N 
- zasedání správní rady Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. 

- informativní schůzka s rodiči, opatrovníky či jinými zástupci uživatelů 

sociálních služeb 

 

Ú N O R 
- sportovní hry 2015 Morávka ve spolupráci s SPMP ČR Pobočným spolkem 

Frýdek-Místek, z. s. 

- společenský večírek Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. ve 

spolupráci s SPMP ČR Pobočným spolkem Frýdek-Místek, z. s. 

 

B Ř E Z E N 
- účast na tradičním Velikonočním jarmarku na Frýdeckém zámku 

- klubové setkání 

- výstava My tvoříme – Národní dům FM 

 

D U B E N 
- schůzka s rodiči Handicap centra Školy života Frýdek-Místek, o. p. s. 

- schůzka členů správní a dozorčí rady Handicap centra Škola života Frýdek-
Místek, o. p. s.  

- návštěva zvěřince cirkusu Humberto 

- prezentace výrobků ve Sviadnově 

 

K V Ě T E N 
- klubové setkání Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. – 

výroba přáníček 

- smažení vaječiny v restauraci U splavu – klubové setkání 
 

 

- návštěva v Poděbradech 

- účast na 6. ročníku vernisáže mezinárodní výtvarné výstavy žáků 

s poruchami autistického spektra „Pohled do jiného a přece stejného světa“; 

účastnil se Aleš Křenek „Domaluj obličej“ 
 
Č E R V E N   
- předání služebního auta „Hotel Richter“ 

- týdenní rehabilitační pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem  

 
Z Á Ř Í  
- schůzka organizačního týmu pořadatelů Sportovní olympiády v lehké 

atletice pro mentálně postiženou mládež 

- XIX. ročník dvoudenní Sportovní olympiády v lehké atletice pro mentálně 

postiženou mládež se zahraniční účastí, hotel Srdce Beskyd a lehkoatletický 
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stadion TJ Slezan ve Frýdku-Místku ve spolupráci s SPMP ČR Pobočný 

spolek Frýdek-Místek, z. s. 

- sportovní dopoledne – týdenní stacionář Karmel Tichá 

- klubové setkání Handicap centra Školy života Frýdek-Místek, o. p. s. – 

výroba svíček 

 
Ř Í J E N 
- páteční plavání v Aquaparku Olešná 

- účast na Dni otevřených dveří družební organizace Dom Svitania Jakubov, 

n. o. 

 
L I S T O P A D 
- brigáda – hrabání listí v prostorách zahrady Muzea včelařství Na Fojtství 

Chlebovice 

- staříčský jarmark  - prezentace Handicap centra Škola života Frýdek-

Místek, o. p. s.  

- prezentace výrobků ve Staříči 

- exkurze – Hasičský záchranný sbor Frýdku-Místku 

- schůzka s rodiči Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. 

- páteční plavání v Aquaparku Olešná 

 

P R O S I N E C 
- klubové setkání v muzeu včelařství v Chlebovicích s hudbou skupiny 

Sedlband 
- charitativní projekt „Každá ovečka se počítá“ RC Sepetná 

- Mikulášský večírek  

- účast na tradičním Vánočním jarmarku na Frýdeckém zámku – prezentace   

výrobků  

- společné Vánoční posezení s výstavou výrobků v Handicap centru Škola 

života Frýdek-Místek, o. p. s. 

- páteční plavání v Aquaparku Olešná + společný oběd 
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6. Zpráva o hospodaření 
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    +  263 863,22 Kč  

 

 

PŘÍJMY CELKEM   2 797 314,68 Kč  

Příjmy na provoz ŠŽ         2 394 570,49 Kč  

1. Dotace MSK         1 196 000,00 Kč  

2. Dotace Město Frýdek-Místek            130 000,00 Kč  

3. Dotace Obecní úřad Čeladná               20 000,00 Kč  

4. Dotace Město Frýdlant                 8 000,00 Kč  

5. Dary obecních úřadů               62 500,00 Kč  

6. Dary sponzorů               87 160,00 Kč  

7. Uživatelé služeb            586 821,00 Kč  

8. Prodej výrobků               20 435,00 Kč  

9. Reklama            246 000,00 Kč  

10. Úrok běžný a spořící účet                    476,49 Kč  

11. Vratka za energie               19 678,00 Kč  

12. Nadace Světluška               17 500,00 Kč  

 

Příjmy na ostatní aktivity            402 744,19 Kč  

1. Olympiáda            197 842,19 Kč  

2. Zimní hry               79 651,00 Kč  

3. Večírek               14 000,00 Kč  

4. Klub                 5 000,00 Kč  

5. Svačiny               45 201,00 Kč  

6. DHIM               55 000,00 Kč  

7. Reklama                 6 050,00 Kč  

 

VÝDAJE CELKEM   2 533 451,46 Kč  

Výdaje na provoz ŠŽ         2 130 707,27 Kč  

1. Mzdy         1 217 676,00 Kč  

2. Odvody            411 813,00 Kč  

3. OON               78 980,00 Kč  

4. Ostatní provozní náklady            422 238,27 Kč  

- teplo               92 304,00 Kč  

- vodné, stočné               12 703,00 Kč  

- el. Energie               46 022,00 Kč  

- telefonní poplatky               20 610,00 Kč  

- školení, časopisy                 7 486,00 Kč  

- pojištění               15 831,00 Kč  

- ČSOB poplatky                 2 893,00 Kč  

- kancelářské potřeby               10 670,00 Kč  

- poštovné                 3 125,00 Kč  
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- hygienické prostředky                 6 464,00 Kč  

- pracovní materiál               31 364,27 Kč  

- údržba                 5 568,00 Kč  

- cestovné                 4 585,00 Kč  

- plavání                 1 950,00 Kč  

- účetnicví               55 215,00 Kč  

- auto (Dacia, Kia)               82 277,00 Kč  

- nádoby, police               11 319,00 Kč  

- účetní program               11 852,00 Kč  

 

Výdaje na ostatní aktivity            402 744,19 Kč  

1. Olympiáda            197 842,19 Kč  

2. Zimní hry               79 651,00 Kč  

3. Večírek               14 000,00 Kč  

4. Klub                 5 000,00 Kč  

5. Svačiny               45 201,00 Kč  

6. DHIM               55 000,00 Kč  

7. Reklama                 6 050,00 Kč  

 
 

7. Výrok a zpráva dozorčí rady 
 

 
1. Složení dozorčí rady: 

 

Předseda: Květa Chýlková  

Člen:  Emilie  Svobodová 

Člen:  Alena Kožušníková 

  

 Dozorčí rada zasedala a kontrolovala 5. 5. 2016 správnost využití 

vlastních finančních prostředků a prostředků státních dotací na provoz 

Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. za rok 2015. 

  

V této souvislosti dozorčí rada kontrolovala záznamy účetních operací 

v peněžním deníku a k nim příslušné doklady a výpisy z účtu. 

Doklady v peněžním deníku:     

 

Handicap centrum Škola života má založeny 2 účty u ČSOB Frýdek- Místek 

Běžný účet:  260 620 628  / 0300 

Spořicí účet:  263 323 397 /  0300 
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2. Výsledek revize hospodaření: 
 

dozorčí rada konstatuje, že: 

 

podvojné účetnictví je vedeno firmou Bernatíková Vlasta, se sídlem Fučíkova 

777, Paskov. 

Pokladní knihu vede paní Kvíčalová Pavla a zároveň připravuje příjmové a 

výdajové doklady pro účetní firmu. 

 

 

2.1. Vedení pokladní agendy: 
   

Účetní evidence je vedena formou podvojného účetnictví. 

Provedená revize pokladní knihy ke dni 31. 12. 2015 vykazuje stav: 

      

Stav pokladní hotovosti      4.397,00 Kč 

Na běžném účtu  č.  260 620 628/0300        377.782,60 Kč 

Na spořicím účtu č. 263 323 397/0300        506.679,94 Kč 

 

Stav finančních prostředků na účtech souhlasí se stavem v peněžním 

deníku, stav pokladní hotovosti souhlasí se stavem v pokladní knize.  

      

Pokladní kniha je vedena přehledně. Doklady jsou účtovány v peněžním 

deníku na základě provedených plateb, tj. dle pokladních příjmových a 

výdajových dokladů a výpisů banky v souladu. 

 
V roce 2015 celkové finanční příjmy   2.797.314,68 Kč   
                     celkové finanční výdaje   2.533.451,46 Kč 
Hospodářský výsledek      + 263.863,22 Kč 
 

 

2.2. Pokladní doklady, výpisy banky  
 

 Provedená revize konstatuje, že na všechny výdaje a příjmy jsou 

vystaveny pokladní doklady, jež jsou doloženy prvotními doklady. Ztrátě 

dokladů je zabráněno jejich lepením. 

 

 

2.3. Vyplácení mezd  
 

 Vyplácení mezd je prováděno podle platných předpisů. Řádně je 

odváděna daň i platby na zdravotní a sociální pojištění. 

V roce 2015 činil roční hrubý příjem ředitele společnosti  267.774,- Kč. 
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2.4. Závěr k provedené revizi hospodaření 
 

Účetní evidence je vedena přehledně, veškeré finanční operace je možno 

okamžitě ověřit řádně zakládanými doklady a popisem předmětu účtování na 

košilce. 

K hospodaření Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. 

nejsou připomínky. 

Veškeré dotace jsou vyúčtovávány včas poskytovatelům. 

  

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. 

 

3. Přehled o majetku: 
Inventura majetku Handicap centra Školy života Frýdek-Místek, o.p.s. 

byla provedena ke dni 31. 12. 2015. 

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 

Celková pořizovací hodnota majetku  ke dni 31. 12. 2015:  

                                                                               1.041.186,70  Kč 

  

Z toho  majetek hmotný       1.029.208,70 Kč 

   CD             11.978,00 Kč 

 

  
Revizi provedli:       

Předseda: Květa Chýlková v. r. 

Člen:  Emílie Svobodová v. r. 

Člen:  Alena Kožušníková v. r. 
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8. Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb v roce 

2016 

 

Skladba jednotlivých předpokládaných výdajů k zajištění provozu služby 

v roce 2016 
 

1. Provozní náklady celkem        378 000 Kč    

1.1.   Materiálové náklady          58 000 Kč    

z toho:    Kancelářské potřeby          11 000 Kč  

              Vybavení  DDHM do 40.tis.            9 000 Kč  

              Pohonné hmoty          15 000 Kč  

              Hyg. a čistící prostředky            8 000 Kč  

              Pracovní a studijní materiál          15 000 Kč  

1.2.   Nemateriálové náklady         320 000 Kč    

1.2.1. ENERGIE        174 000 Kč    

z toho:    Elektřina          53 000 Kč  

              Teplo        108 000 Kč  

              Vodné stočné          13 000 Kč  

1.2.2. Opravy a udržování          17 000 Kč    

z toho:    Běžná údržba            3 000 Kč  

              Oprava a údržba el.přístrojů            4 000 Kč  

              Oprava a údrž.  aut          10 000 Kč  

1.2.3. Cestovné                           3 000 Kč    

1.2.4. Ostatní služby        126 000 Kč    

Z toho:  Telefony, internet          20 000 Kč  

             Poštovné            2 500 Kč  

             Poplatek televize ,rozhlas            2 500 Kč  

             Školení kurzy            9 000 Kč  

             Zákonné poj., poj. odpovědnosti          18 000 Kč  

             Pojištění aut          19 000 Kč  

             Ekonom. služby          55 000 Kč  

      

2. Osobní náklady celkem :     1 860 000 Kč    

2.1. Mzdové náklady     1 400 000 Kč    

Z toho: Hrubé mzdy     1 370 000 Kč  

             OON na  DPP          30 000 Kč  

2.2. Odvody na sociální a zdravotní poj.        460 000 Kč    

 

Celkové náklady na realizaci služby     2 238 000 Kč  
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9. Spolupráce s ostatními organizacemi 

 

Při různých sportovních, kulturních a společenských aktivitách 

spolupracujeme s těmito školami a organizacemi: 

SOŠ Frýdek-Místek, SŠED Frýdek-Místek, SŠGS Frýdek-Místek, SSOŠ 

Frýdek-Místek, Náš svět Pržno, p. o., Žirafa-Integrované centrum Frýdek-

Místek, Linie radosti o. s., Okresní organizace pobočného spolku SPMP 

Frýdek-Místek, z. s., Včelařské muzeum Chlebovice, Soubor Lidových písní a 

tanců Valašský vojvoda Kozlovice, Dom Svitania Jakubov, n. o., BONA 

HELPO, s.r.o., Obecní úřad Staříč, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 

Statutární město Frýdek-Místek, TS Frýdek-Místek a.s., Hotel Richtr, ZŠ a 

MŠ Naděje Frýdek-Místek, ZŠ MŠ SŠ speciální ul. Pionýrů,  speciální školy 

z polských Krapkowic a Kedzierzyn-Koźle, Handicap centrum Poděbrady a 

Lidová konzervatoř a múzická škola umění Ostrava – Mariánské Hory, VOŠ 

s.r.o. Goodwill 

 
 

10. Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2015 
 

Ze zprávy o hospodaření vyplývá, že provoz Handicap centra Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. by nebylo možno zajistit jen z příspěvků 

uživatelů služeb a dotací. Velkou část nákladů pomáhají uhradit dárci a 
sponzoři. 

              500 Kč  Leo Ivánek 

              500 Kč  Monika Bendová 

           2 000 Kč  Miroslava Hajná 

           3 000 Kč  Vkus Bustan s.r.o. 

           1 000 Kč  Luděk Bujnoch 

           3 000 Kč  Ing. Lumír Boček 

           2 500 Kč  Ing. Milan Lanča 

           1 000 Kč  Kamil Kublák 

         40 000 Kč  Plzeňský Prazdroj, a.s. 

              500 Kč  Ing. Jaroslav Kozubek 

         15 000 Kč  IKON, s.r.o. 

           1 000 Kč  J & C systém s.r.o. 

           2 000 Kč  Zdeněk Peška 

           2 000 Kč  BONA HELPO s.r.o. 

           1 000 Kč  Mgr. Josef Havlíček 

              500 Kč  Luděk Svoboda 

           1 000 Kč  Ing. Jiřina Lipská 

              400 Kč  Radoslav Hertl 

           1 000 Kč  JUDr. Vladimíra Kostřicová 

           1 000 Kč  COND KLIMA s.r.o. 

         55 000 Kč  Obec Staříč 
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           1 000 Kč  Petrklíč Frýdek-Místek, s.r.o. 

           2 000 Kč  ISOTRA a.s. 

           2 000 Kč  Libor Janečka 

           1 000 Kč  Obec Dešná 

              500 Kč  Obec Nižní Lhoty 

         30 000 Kč  Marcela Siederová 

           2 000 Kč  Ing. Karel Raiser 

           5 000 Kč  MATES TRADING, s.r.o. 

           2 000 Kč  Tomáš Rusinek 

           2 000 Kč  Jan Nondek 

           5 000 Kč  Obec Ostravice 

         50 000 Kč  Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

           3 000 Kč  Obec Fryčovice 

           5 000 Kč  CDS-VIROPLASTIC CZ s.r.o. 

           5 000 Kč  Miroslav Slivoník 

           7 500 Kč  Huisman Konstrukce, s.r.o. 

           2 000 Kč  KLEMP Radomír Šajtar 

         20 000 Kč  Obec Čeladná 

           3 000 Kč  Obec Metylovice 

           5 000 Kč  MUDr. Věra Poubová 

  

  

      246 000 Kč BONA HELPO – smlouva o reklamě 

  

 

11. Závěr 

 
 

Závěrečné zhodnocení práce a činnosti Handicap 
centra Škola života 

 Frýdek-Místek, o.p.s. ředitelem zařízení 
 
MOTTO: 

 

„Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých představ, a ty nejsi na 
světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. Jestliže se náhodou 
sejdeme, je to krásné, jelikož z ty a já se stane my. Nesejdeme-li se, nedá se 
nic dělat.“ 
 

                                                                                                   F. S. Perls 
  

Vážení, všem vám, kteří jste tuto Výroční zprávu byli ochotni 

„prolousknout“ celou a dostali jste se až k mému závěrečnému zhodnocení, a 
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kteří jste četli i Výroční zprávu v minulém roce, se musím omluvit. Ještě 

jednou a naposledy jsem použil mé oblíbené moto od významného 

amerického psychologa, psychiatra a terapeuta F. S. Perlse, který se mimo 

jiné zabýval také vztahy mezi lidmi, a také lidmi s postižením. 

 

Protože v letošním roce, kdy píšu a zpracovávám tuto Výroční zprávu, 

uplyne 25 let od založení společnosti, jsem rád, že můžu s klidným 

svědomím říct, že u nás jsme se našli. Z Já a Ty jsme se stali My. 

 

Samozřejmě se někdy rozcházíme v názorech, což je lidské, ale mohu 

s hrdostí říci, že vždy jsme zajedno, pokud se to týká kvality péče, kterou 

poskytujeme našim uživatelům sociálních služeb. Všechny případné 

problémy proto řešíme na našich pravidelných poradách s uživateli 

sociálních služeb, kde má každý prostor se svobodně vyjádřit. Jsem rád, že 

tyto porady berou naši uživatelé velice vážně, s pocitem vlastní důležitosti. 

 

S hrdostí můžu prohlásit, že z nás pracovníků se stali vůči našim 

uživatelům nejen pracovníci v sociálních službách, ale také přátelé, což já 

považuji za největší dar mé a naší práce. 

 

Více než mnohdy nesmyslnými nařízeními jsme se snažili a nadále 

snažíme naslouchat odborníkům.  

 

„Žádný zákon, žádná sebelépe zpracovaná dokumentace nemůže 
nikomu z našich uživatelů navrátit zrak, ubrat 21. chromozom, naučit číst a 
psát, mluvit či chodit a neudělá ani z autistických dětí génie.“  

„Nemůžeme všechny děti všemu naučit, můžeme ale všechny děti udělat 
šťastnými.“ 

Zdeněk Matějček 
 

Toho jsme si vědomi, a proto se při poskytování sociálních služeb po 

celou dobu řídíme slovy profesora Matějčka. Jsem přesvědčen o tom, že 

klienti denního stacionáře Školy života šťastní jsou. Tvoříme společně velkou 

rodinu, ke které se denně rádi vracíme, prožíváme tak radostné chvíle, 

dělíme se i o bolest a dennodenní „starosti“, ale učíme se i pracovat, tvořit a 

své štěstí dál rozdávat. 

 

 V úvodu této výroční zprávy vyjmenováváme naše aktivity, které 

pořádáme. I tentokrát bych přesto rád vyzvedl dvě stěžejní akce, které 

pravidelně každoročně pořádáme, jsme na ně náležitě hrdí. Už proto, že se 

jich za celou historii zúčastnilo celkem přes 3000 sportovců z řad 

handicapovaných osob. 
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V roce 2015 se jednalo již o XIX. ročník Sportovní olympiády v lehké 

atletice a XII. ročník Zimních her v běžeckých disciplínách. Tyto komentáře 

účastníků hovoří za vše: 

 
„Vážení trenéři sportu, 
děkujeme Vám za všechny sportovce, že se můžeme účastnit každý rok 

zimní a letní olympiády. Fandíme vedení! Aby ten sport vydržel Elišce 
Červenkové a i Aničce Roškové a budeme na ni při sportu myslet. Zdeňkovi 
z Havířova Sportu zdar! Kluci tě mají rádi - chybíš nám tu! 

Děkuji, že mě Anička Rošková postavila na lyže. Ať je veselá a úsměv 
na tváři ať jí vydrží.  
Sportu zdar a ať je veselo! 
Děkuji za všechno.“     
 

                                           Zdeněk Martinčík - klient Našeho světa Pržno 
 

Slovo maminky: 

 

„Srdečně zdravím celou partu z Frýdku-Místku, která tak ojedinělým a 
lidským přístupem se zapsala do našich srdcí a vzpomínek. Bylo nám s vámi 
moc dobře. Profesionální vedení všech závodů panem RNDr. Jaroslavem 
Brillantem, podtrženo skvělou hudební produkcí pana Sikory, nastolilo tu  
správnou atmosféru. A co teprve výkony členů party, kteří dokázali všem 
našim milým dětem, že jsou běžkovými lyžaři. Bylo to ohromující. 
 
Nesmírně oceňuji nápad diskotéky na sněhu, která svou jedinečností uchvátila 
úplně všechny při blýskajících světýlcích ohňostroje. 
 

Hluboce se klaním před panem Kuboněm, iniciátorem i organizátorem 
her, stejně jako před celou super partou a děkuji za obětavost a krásné 
lidství.“ 

 
                            Blanka Wojnarová, maminka mentálně handicapované dcery 

 

Slovo primátorky a senátorky: 

 

„…zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří tyto nádherné akce 
připravují a můžu vám říct, že ač jsem ve funkci tři roky, tak jsem ještě záštitu 
nad tak smysluplnými akcemi nepřevzala a moc si toho vážím.“ 
 
                                                                                                Ing. Eva Richtrová 
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Ve výčtu děkovných a pochvalných dopisů bych mohl pokračovat na 

několika dalších stranách. Ale z úcty k přírodě to bude stačit a tím chci říci, 

že takováto vyjádření nás těší a zároveň zavazují k další práci.  

 

Úsudek o naší práci si můžete udělat zhlédnutím našich webových 

stránek: www.skolazivotafm.wbs.cz. 

 

Na závěr se sluší poděkovat dobrovolníkům za nezištnou a obětavou 

pomoc při námi organizovaných akcích pro mentálně postiženou mládež 

nejen z města Frýdku-Místku, ale i celé republiky a zahraničí. 

 

Jmenovitě: Mgr. Pavel Bujnoch, Jaromír Červek, Ing. Leona Hanáková, 

Mgr. Hedwig Wojnar, RNDr. Jaroslav Brillant, Mgr. Bohuslav Jaworski, Mgr. 

Zdeněk Bužek, Mgr. Jaroslav Žigo, Marcela Siederová, Oto Peter, Miroslav 

Sikora, Alena Somrová, Ivan Frydryšek, Karel Šimečka, Karel Sošínský, 

Ladislav Matěj, Josef Nejezchleba, Stanislav Haluška, Ivo Vlkoš, Vladimír 

Nytra, Mgr. Miroslav Maďa, Mgr. Petr Solich, Ing. Pavel Řezníček, Mgr. et 

Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc. 

 

Děkuji těmto dobrovolníkům a věřím, že budeme spolupracovat i 

v dalších letech. 

 

Tato výroční zpráva byla předložena podle zákona o obecně 

prospěšných společnostech ředitelem Handicap centra Škola života Frýdek-

Místek, o.p.s.  Byla přezkoumána dozorčí radou a schválena správní radou. 

Založena bude ve sbírce listin rejstříkového soudu na portálu www.justice.cz 

a na našich webových stránkách. 

 

                                                                              Günther Kuboň 

 


