
 

 

 
 

ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

 

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI: 

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum  

(dále jen LENTILKA) je příspěvková organizace a nestátní zdravotnické zařízení, 

kdy zřizovatelem je Statutární město Pardubice. LENTILKA byla zřízena 1. 1. 

1992 za účelem poskytování komplexní fyzioterapeutické, logopedické, 

ergoterapeutické, pedagogicko-výchovné, speciálně pedagogické, ošetřovatelské 

péče dětem se zdravotním postižením.  

V zařízení je dětem zajišťována komplexní péče formou integrační školky a 

rehabilitačního centra (vč. ambulantní péče). 

 

INTEGRAČNÍ ŠKOLKA 
 

Je určena dětem předškolního věku (1,5 – 7 let) se zdravotním znevýhodněním  

(poruchy hybnosti, opožděný psychomotorický vývoj, narušená komunikační 

schopnost, poruchy autistického spektra – PAS, zdravotní problémy), kterým je 

poskytována specializovaná péče fyzioterapeutická, ergoterapeutická, péče 

klinických logopedů a zdravotní péče na základě doporučení odborných lékařů 

pod dohledem rehabilitačního lékaře. Dětem (vč. zdravých) je dále poskytována 

péče o všestranný psychomotorický rozvoj, péče pedagogicko-výchovná a 

speciálně pedagogická    na úrovni předškolního vzdělávání.  

Integrační školka nabízí kapacitu 46 míst s provozní dobou od 6.30 do 16.00 

hod., během školního roku navštívilo školku 51 dětí.  

 

Péče: 
 

Pedagogická péče - pro všechny děti ze zařízení je vypracován na základě 

Rámcového vzdělávacího programu Školní vzdělávací program (ŠVP) – 

POMÁHEJME SI!. Tento program je upraven tak, aby vyhovoval věku, zdr.  

postižení, úrovni psychomotorického vývoje a sociálním zkušenostem dětí. 

 

Dělí se na Ι. a ΙΙ. úroveň. Témata z I. úrovně jsou shodná v daném období jak pro 

školku, tak i pro terapeuty v centru v rámci upevnění získaných znalostí a 

dovedností.   



II. stupeň je rozšířením I. stupně s prohloubením témat vedoucích 

k všestrannému rozvoji a naplňování individuálních potřeb dětí.  

Základním směřováním ŠVP je přechod dítěte  od „JÁ – INDIVIDUUM“ k „JÁ – 

SPOLEČNOST“.  

Prostřednictvím ŠVP POMÁHEJME SI! se u dětí podporuje rozvoj 

samostatnosti, získání pozitivních návyků a kompetencí při sebeobsluze a při 

orientaci v prostoru LENTILKY a blízkém okolí. Dbá se na rozvoj schopnosti dětí 

vyjádřit své pocity, přání, potřeby a emoce a adekvátně na ně reagovat. Rozvíjí 

se vnímavost, ohleduplnost a citlivé vztahy k ostatním dětem, lidem, okolnímu 

prostředí i k přírodě. Posiluje se vzájemná spolupráce dětí, podporují se jejich 

slabé stránky a rozvíjí se stránky silné.  

Vzdělávací obsah TPOMÁHEJME SI! vychází z rytmu měnící se přírody a 

tradičních svátků, které slavíme v průběhu roku a je rozdělen do Integrovaných 

bloků a Tematických celků. Je přizpůsobován aktuálnímu dění a seznamuje děti 

se světem nenásilně, přirozeně a nenuceně. 

Přehled ŠVP je umístěný v šatnách tříd v závěsných zelených deskách a na 

nástěnkách s uvedením básniček, písniček, pracovních listů a dalších námětů 

vztahující se k obsahu aktuálního tematického celku. 

 

 

 

 

KOMPLEXNÍ INDIVIDUÁLNÍ PLÁN ROZVOJE (KIPR) 

 

Děti, u nichž to úroveň psychomotorického a sociálního vývoje vyžaduje, jsou 

vzdělávány na základě KOMPLEXNÍHO INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU ROZVOJE 

(KIPR), který je svým obsahem činností úzce provázán s ŠVP. KIPR je vytvořen 

na základě Edukačně hodnotícího profilu (EHP). BUDE U DĚTÍ, KTERÉ 

VYŽADUJÍ PODPORU MIN. VE 3 OBLASTECH???? 

OSTATNÍ DĚTI BUDOU MÍT INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY PŘ. LOGOPEDICKÝ, 

ERGOTERAPEUTICKÝ, FYZIOTERAPEUTICKÝ??? 

Součástí péče o děti v LENTILCE jsou nejrůznější formy terapií a podpůrných 

opatření. Jedná se zejména o využití speciálně pedagogických metod (TEACCH 

program, prvky Aplikované behaviorální analýzy (ABA), videonácvik hry, nácviky 

sociálních dovedností – metoda O.T.A a vývoj hry – GPS), WB MAP??? DOPLNIT 

GABČA terapeuticko-formativních přístupů, prostředků a postupů, využití 

speciálních pomůcek a různých didaktických materiálů.  

Do těchto terapií a podpůrných opatření spadá využití canisterapie, 

muzikoterapie, arteterapie a hipoterapie.  

KIPR je sestavován dle zakázky rodiče (zákonného zástupce) za přítomnosti  

 

 

 

 

 



Speciálně-pedagogická péče - u dětí, u nichž to jejich úroveň psychomotorického 

a sociálního vývoje vyžaduje, se uskutečňuje vzdělávání na základě Komplexního 

individuálního plánu rozvoje (KIPR).  

Komplexní individuální plán rozvoje (KIPR) je forma metodického vedení rozvoje 

jednotlivých oblastí psychomotorického a sociálního vývoje dítěte a je do něj 

zapojen široký tým odborníků, který s dítětem daný plán naplňuje - speciální 

pedagog, klinický logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut, komunikační 

terapeut, příp. psycholog a další odborníci.  

Speciální pedagog, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut a komunikační terapeut 

provedou nejprve u dítěte potřebnou diagnostiku a vytvoří individuální plán 

rozvoje za svoji odbornost. Následuje společná schůzka se zákonnými zástupci 

dítěte, kde se vytvoří na základě přání tzv. „zakázky“ zákonných zástupců a 

individuálních plánů terapeutů výsledný Komplexní individuální plán 

rozvoje. Nedílnou součástí KIPRu je také jeho hodnocení, které probíhá opět 

společně vždy po skončení daného období, na které byl KIPR vytvořen.  

KIPR je vytvořen na základě Edukačně hodnotícího profilu.  

U dětí s PAS využíváme ve vzdělání specifické principy, metody a postupy, které 

akceptují specifické potřeby těchto dětí, ale zároveň u dětí zlepšují efektivitu 

učení a zvyšují možnost těchto dětí snadněji se zapojit do dalších stupňů 

vzdělávání a v budoucnu se snadněji začlenit do společnosti. Nejvíce využíváme 

behaviorální techniky (prvky ABA terapie), prvky metody O.T.A. a techniky 

vycházející ze zásad Teacch programu (Strukturované učení). 

KIPR je sestavován dle zakázky rodiče (zákonného zástupce) za jeho 

přítomnosti, dále za přítomnosti osobního asistenta (pokud ho dítě má), 

multidisciplinárního týmu a ředitelky zařízení a dále dle domluvy s dalšími 

odborníky (psycholog, poradci rané péče – RIC). Je sestavován 2-3x za rok. 

Během roku ještě probíhají s rodiči individuální konzultace. 

 

Logopedická péče - dětem je dle logopedické diagnostiky poskytována pravidelná 

individuální péče klinických logopedů (dle věku a dovedností dětí případně          

ve dvojicích) prostřednictvím tradičních výukových postupů nebo 

prostřednictvím systémů alternativní a augmentativní komunikace (AAK). 

„Systém AAK" je souhrn všech možných 

postupů a prostředků, jež se užívají pro rozvoj 

smysluplné a efekt. komunikace. Logopedická 

péče je hrazená zdr. pojišťovnami na základě 

doporučení odborného lékaře (pediatr, 

foniatr) – více viz REHABILITAČNÍ 

CENTRUM. 

https://www.drclentilka.cz/pece-a-terapie/kompletni-pece/pece-specialne-pedagogicka/
https://www.drclentilka.cz/pece-a-terapie/kompletni-pece/pece-klinickych-logopedu/
https://www.drclentilka.cz/pece-a-terapie/kompletni-pece/pece-fyzioterapeuticka/
https://www.drclentilka.cz/pece-a-terapie/kompletni-pece/pece-ergoterapeuticka/


Ergoterapeutická péče - dětem je dle 

ergoterapeutické diagnostiky poskytována 

pravidelná individuální ergoterapie (dle věku      

a dovedností dětí případně ve dvojicích), která 

je zaměřená   na nácvik úkonů vedoucích ke 

zlepšení soběstačnosti, na procvičování jemné 

motoriky a grafomotoriky. Ergoterapeutická 

péče je hrazená zdr. pojišťovnami na základě 

doporučení odborného lékaře (ortoped, neurolog, rehabilitační lékař) – více viz 

REHABILITAČNÍ CENTRUM. 
 

Fyzioterapeutická péče - kvalifikovaní fyzioterapeuti zajišťují odbornou 

zdravotní péči metodami: Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, LTV – 

léčebná tělesná výchova na nestabilních plochách (míč, balanční čočka, bossu..), 

posturální a centrální stabilizace, aktivní segmentální centrace, posturálně 

motorické programování - Terapi Master, SRT – synergická reflexní terapie, 

měkké a mobilizační techniky, míčková facilitace, reflexní masáže, pohybová 

léčba pomocí přístroje MOTREN. Elektroléčba (interferenční, tens, DD a jiné 

proudy). Fyzioterapeutická péče je hrazená zdravotními pojišťovnami na základě 

doporučení odborného lékaře (rehabilitační lékař, neurolog, ortoped či pediatr) – 

více viz REHABILITAČNÍ CENTRUM. 
 

Péče rehabilitačního lékaře - do zařízení dochází rehabilitační lékař, který 

pravidelně vyšetřuje všechny děti navštěvující LENTILKU, ale také děti, které 

dochází na fyzioterapeutickou a ergoterapeutickou léčbu do zařízení 

ambulantně. Péče je určena dětem od narození do 18-ti let. 

Psychologická péče – je zajišťována prostřednictvím detaš. pracoviště klinické 

psychologie PhDr. Blanky Pöslové, kdy do LENTILKY dochází Mgr. Alexandra 

Bokůvková. LENTILKA dále spolupracuje s MEDEOROU - Mgr. et Mgr. Oldřich 

Ďurech a PhDr. Markéta Ďurechová, kteří se zaměřují také na diagnostiku.  

Další aktivity:  
 

Hipoterapie - terapie za pomocí koně   

Muzikoterapie - léčba hudbou a organizovanými zvuky 

Canisterapie - podpůrná terapie, která využívá pozitivních 

interakcí mezi  dítětem a psem 

Arteterapie - léčebný postup, který využívá výtvarného 

projevu jako hl. prostředku poznání a ovlivnění psychiky 

Jednorázové akce - výlety, karnevaly, besídky, oslavy 

narozenin, divadelní pohádková představení 
 

Ambulantní péče  

V ambulantní péči jsou děti od narození do 18-ti let věku. 

Taktéž je jim poskytována péče rehabilitační, logopedická, ergoterapeutická, 

péče rehabilitačního lékaře. Tato péče je hrazena zdr. pojišťovnami na základě 

smluvních vztahů – více viz REHABILITAČNÍ CENTRUM. 



1. PŘEHLED AKTIVIT A AKCÍ:   

 

ČERVENÁ LENTILKA  2018/2019 
 

Personální složení: 

Bc. Alice Trojanová (speciální pedagog), Mgr. Lucie 

Nováková (pedagog), Zuzana Říhová (asistent), 

Jana Divišová (osobní asistent) 

Od ledna 2019 - Mgr. Lucie Nováková (speciální 

pedagog), Lada Studánková (pedagog) 

Od dubna 2019 - Jaroslava Vacková (asistent 

pedagoga) 

Děti: 16, 2 děti s osobním asistentem         

ZÁŘÍ 2018 

od 10. 9. začala každé pondělí hipoterapie dětí 

v Apolence 

14. 9. divadlo Víly srdíčkové – „Budulínek 

Mandelinka“ 

 

ŘÍJEN 2018 

18.10. vánoční focení 

19.10. divadlo Víly Srdíčkové – „Děda Listnáč 

a skřítek Kvítek“ 

29.10. canisterapie 

 

LISTOPAD 2018 

8.11. vítání Sv. Martina 

23.11. divadlo Víly Srdíčkové – „Jak se Anděl      

potkal s Čertem“ 

26.11. zdobení vánočního stromečku za zpěvu  

koled 

 

PROSINEC 2018 

6.12. návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce 

10.12. vánoční kavárnička naší Lentilky 

 

LEDEN 2019 

7.1. nás navštívili Tři králové (děti ze ZL) 

22.1. u nás byla zvířátka – morče, křečík 

džungarský, králík, činčila, ježek 

24.1. prezentace speciálních škol v Lentilce – pro 

rodiče a pedagogy 

29.1. canisterapie  



ÚNOR 2019 

19.2. zvířátka – tentokrát hadi a želvy 

22.2. divadlo Víly Srdíčkové – Jezinky  

26.2. canisterapie 

28.2. karneval 

 

BŘEZEN 2019 

26. a 28.3. – proběhly porady KIPR týmů k dětem 

5.3. zvířátka – tentokrát ještěrky 

15.3. muzikoterapie – na Modré Lentilce 

19.3. „Dračí mládě“ – muzikoterapeutická pohádka 

Markéty Havlové 

21.3. „Vítání jara“ – vyhození Morany a hledání 

klíče od jara na zahradě školky 

22.3. divadlo Víly Srdíčkové – Kocour v botách 

26.3. zvířátka – tentokrát papoušek Ara a hmyz 

 

DUBEN 2019 

2.4. Modrý den – zúčastnili jsme se Modrého 

průvodu a vypouštění balónků 

11.4. schůzka pro rodiče předškoláků – na Modré 

Lentilce proběhla informativní schůzka pro rodiče 

budoucích předškoláků (tj. budou předškoláky od 

školního roku 2019/2020), rodiče byli seznámeni, 

jak mají své dítě zapsat do klasické MŠ a jak si 

plnit individuální vzdělávání v dané MŠ a dál zůstat v Lentilce 

26.4. divadlo Víly Srdíčkové –  „Míša, Máša a Velikonoce“ 

 

KVĚTEN 2019 

15. 5. fotografování tříd 

21.5. proběhl ve školce zrakový screening 

společností PROZRAK, o.p.s. 

24. 5. divadlo Víly Srdíčkové – „Tři čuníci a 

ostrov pokladů“ 

28.5. jsme navštívili Lumpárium 

 

ČERVEN 2019 

6.6. akce ke Dni dětí v DDM Alfa 

13.6. Večerníčkova Zahradní slavnost 

 

 

 

 

 

 



ZELENÁ LENTILKA 2018/2019 
 

Personální složení: 

Mgr. Petra Vojtová (speciální pedagog), Bc. Lucie Šiller (pedagog), Marta 

Šťastná (asistent pedagoga), Libuše Sýkorová (osobní asistent) 

 

Od února 2019 – Bc. Marek Hroch (speciální pedagog), Bc. Lucie Šiller odchod 

na mateřskou dovolenou  

 

Děti: 15, 1 dítě s osobním asistentem 

 

ZÁŘÍ 2018 

od 10. 9. započala v tomto školním roce hipoterapie 

v Apolence. 

12. 9. schůzka pro nové rodiče 

14. 9. divadlo Víly Srdíčkové  

 

ŘÍJEN 2018 

• začala v tomto školním roce probíhat 

cdnisterapie v Lentilce 

• začal probíhat tvořivý kroužek Šikovné ručičky 

pod vedením Evy Mašínové,  na ZL každé pondělí 

a středu vždy od 14 do 14:30 hodin 

• probíhá individuální muzikoterapie, kterou 

zajišťuje Markéta Havlová 

19. 10. divadlo Víly Srdíčkové 

• tvorba mandaly z podzimních přírodnin (šišky, 

kaštany, žaludy, větve, listy, ořechy) 

• pečeme jablečný štrůdl 

 

 

LISTOPAD 2018 

8. 11. sv. Martin v Lentilce 

23. 11. divadlo Víly Srdíčkové: „Jak se anděl potkal 

s čertem“ 

26. 11. zdobení vánočního stromečku v Lentilce 

 

PROSINEC 2018 

5. 12. Mikulášská nadílka v Lentilce 

13. 12. vánoční kavárnička 

• pečeme cukroví pro babičky a dědečky 

v Domově důchodců v rámci projektu Ježíškova 

vnoučata 

 



LEDEN 2019 

7. 1. Tři králové, které ztvárnily děti ze Zelené lentilky 

18. 1. divadlo Víly Srdíčkové 

22. 1. zvířátka v Lentilce 

 

ÚNOR 2019 

5.2. canisterapie  

15.2. muzikoterapie – na Modré Lentilce   

19.2. zvířátka – tentokrát hadi a želvy 

22.2. divadlo Víly Srdíčkové – Jezinky 

28.2. karneval 

 

BŘEZEN 2019 

26. a 28.3. – proběhly porady KIPR týmů k dětem 

5. 3. zvířátka – tentokrát ještěrky 

19.3. „Dračí mládě“ – muzikoterapeutická pohádka 

Markéty Havlové 

21.3. „Vítání jara“ – vyhození Morany a hledání klíče od 

jara na zahradě školky 

22.3. divadlo Víly Srdíčkové – Kocour v botách 

26.3. zvířátka - papoušek Ara a hmyz 

29.3. muzikoterapie – na Modré Lentilce  

 

DUBEN 2019 

2.4. Modrý den – Modrý průvod 

11.4. schůzka pro rodiče budoucích předškoláků 

předškoláků), rodiče byli seznámeni, jak mají své dítě 

zapsat do klasické MŠ a jak si plnit individuální 

vzdělávání v dané MŠ a dál zůstat v Lentilce 

26.4. divadlo Víly Srdíčkové –  „Míša, Máša 

a Velikonoce“ 

 

KVĚTEN 2019 

9.5. proběhl výlet Zelené lentilky do ZOO Dvůr Králové 

15. 5. fotografování tříd 

21.5. zrakový screening společností PROZRAK, o.p.s. 

24. 5. divadlo Víly Srdíčkové – „Tři čuníci“ 

28. 5. jsme navštívili Lumpárium 

31. 5. muzikoterapie – na Modré Lentilce  

 

ČERVEN 2019 

4.6. proběhl test pece na zahradě na pečení placek 

6.6. akce ke Dni dětí v DDM Alfa 

13.6. „Večerníčkova zahradní slavnost“ s pasováním 

předškoláků 



ŽLUTÁ LENTILKA 2018/2019 
 

Personální složení:  

Bc. Hannah Kodadová (speciální pedagog), Kristýna Nosková 

(pedagog), Lenka Petrová (asistent pedagoga), Jaroslava 

Vacková (osobní asistent) 

Od ledna 2019 – Bc. Alice Trojanová (speciální pedagog) 

Od března 2019 – Zuzana Říhová (osobní asistent) 

 

Děti: 14, 2 děti s osobním asistentem 

 

ZÁŘÍ 2018 

10. 9. započala každé pondělí hipoterapie dětí v Apolence 

14. 9. divadlo Víly srdíčkové – „Budulínek Mandelinka“ 

 

ŘÍJEN 2018 

• Každé úterý začal fungovat arteterapeutický 

          kroužek Šikovné ručičky s Evou Mašínovou 

19. 10. divadlo Víly Srdíčkové „Děda Listnáč  

a skřítek Vítek“ 

 

LISTOPAD 2018 

8. 11. sv. Martin v Lentilce 

13. 11. canisterapie 

23. 11. divadlo Víly Srdíčkové - „Jak se anděl 

potkal s čertem“ 

26. 11. zdobení vánočního stromečku v Lentilce 

 

PROSINEC 2018 

5. 12. Mikulášská nadílka 

11. 12. vánoční kavárnička 

 

LEDEN 2019 

7. 1. návštěva Tří králů ze ZL 

8. 1. canisterapie 

18. 1. divadlo Víly Srdíčkové – „Zlatovláska“ 

24. 1. prezentace škol pro rodiče předškolních dětí 

 

ÚNOR 2019 

22. 2. divadlo Víly srdíčkové - „Jezinky“ 

28. 2. karnevalové veselí 

 

BŘEZEN 2019 

4. 3. Masopustní průvod 

5. 3. program Zvířátka s p. Kadlečkovou 



19. 3. muzikoterapeutická pohádka „Dračí mládě“ 

21. 3.  Vítání jara na zahradě Lentilky 

22. 3. divadlo Víly Srdíčkové – „Kocour v botách“ 

26. 3. program Zvířátka s paní Kadlečkovou 

 

 

DUBEN 2019 

2. 4. Modrý průvod 

26. 4. divadlo Víly Srdíčkové – „Míša, Máša  

a Velikonoce“ 

30. 4. canisterapie  

 

KVĚTEN 2019 

9. 5. pečení cukroví pro maminky 

15. 5. fotografování tříd 

21. 5. Zrakový screening společností Prozrak, o.p.s. 

24. 5. divadlo Víly Srdíčkové – „Tři čuníci  

a ostrov pokladů“  

28. 5. Lumpárium 

 

ČERVEN 2019 

6. 6. Den dětí v DDM Alfa 

13. 6. Zahradní slavnost a pasování předškoláků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORANŽOVÁ LENTILKA 2018/2019 
 

Personální složení: 

Mgr. Nicola Gottsteinová (speciální pedagog), Bc. Marek Hroch (speciální 

pedagog), Mgr. Adéla Štarmanová (terapeut PAS), Renata Marešová (asistent 

pedagoga) 

Od dubna 2019 -  Mgr. Bc. Martina Votke (spec. pedagog) 

 

Děti: 8, 2 děti s osobním asistentem 

 

ZÁŘÍ 2018 

S dětmi se poznáváme, zpíváme, hrajeme si.   

 

ŘÍJEN 2018 

Stávající děti docházejí na ergoterapii, logopedii, 

fyzioterapii. Nové dále pokračují v adaptaci.  

 

LISTOPAD 2018 

8. 11. s dětmi jsme společně přivítali svatého 

Martina 

26. 11. ozdobili jsme vánoční stromeček na 

zahradě Lentilky a užíváme si sváteční atmosféru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC 2018 

6. 12. se na OL konala Mikulášská nadílka, děti dostaly 

dárečky  

17. 12. vánoční kavárnička proběhla v radostném duchu, společně s dětmi jsme 

si připravili vánoční představení pro rodiče, následovalo společné tvoření, jedlo 

se cukroví a rozbalovaly dárky 

 

 

 

 

 



LEDEN 2019 

22. 1. u nás byla zvířátka – paní Kadlečková nám 

ukázala morče, křečíka džungarského, králíka, 

činčilu, ježka 

 

ÚNOR 2019 

28. 2. na OL proběhl karneval, masky jsme si s 

dětmi moc užily  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 2019 

5. 3. znovu nás navštívila paní Kadlečková se 

zvířátky, tentokrát s ještěrkami  

21. 3. akce Vítání jara  

V průběhu března děti chodí na arteterapii a 

probíhá nacvičování písniček s Alicí na událost 

Vítání jara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DUBEN 2019 

Probíhá arteterapie 

2. 4. se OL zúčastnila Modrého průvodu 

ke Dni autismu 

 

KVĚTEN 2019 

15.5 proběhlo fotografování třídy 

Konala se canisterapie na OL 

 

ČERVEN 2019 

6. 6. zúčastnili jsme se Dětského dne 

v DDM Alfa 

13. 6. proběhla Večerníčkova zahradní 

slavnost s podtitulem z pohádky do 

pohádky, děti z OL byly převlečené za 

včelí medvídky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ZÁZEMÍ LENTILKY:  
 

Zázemí LENTILKY je tvořeno čtyřmi pavilony a zahradou s herními prvky.                    

Žlutý pavilon - přízemí   

• Oranžová lentilka – třída s podporou pro 

děti s PAS ve věku 3-7 let 

• Žlutá lentilka – integrační třída pro děti 

ve věku 3-5 let 

• CENTRUM SENZORICKÉ INTEGRACE - 

SI  

• Relaxační místnost 

                      - 1. patro      

• kancelář ředitelky, hospodářky 

• 3 cvičebny fyzioterapie, 1 elektroléčba   

• 3 ordinace klinické logopedie 

• 1 místnost na MOTREN  

• 2 cvičebny ergoterapie 

• 1 ordinace klinického psychologa 

(detašované pracoviště) 

  

Červený pavilon 

• Červená lentilka – integrační třída pro děti ve věku 1,5-3 roky 

• cvičebna fyzioterapie 

• ARTETERAPEUTICKÁ DÍLNA  

 

 Zelený pavilon 

• Zelená lentilka – integrační třída pro 

děti ve věku 5-7 let 

• cvičebna fyzioterapie 

• NÁCVIKOVÁ MÍSTNOST  

   

Modrý pavilon 

• prostory pro canisterapii (terapie se psem) 

• MUZIKOTERAPEUTICKÁ DÍLNA 

• provozní zázemí - kuchyň, prádelna, jídelna / školicí místnost 



 

3. POČTY DĚTÍ: 
 

Počet míst v zařízení:  46 

 

Celkově přijatých dětí ve školním roce 2018/2019: 51 

 

Opožděný vývoj řeči – 8 

Vývojová dysfázie – 5 

Koktavost - 1 

Autismus (sups. autismus) – 12 

ADHD – 1 

Williamsův syndrom – 1 

Downův syndrom – 1 

Diabetes Mellitus 1. typu – 3 

Tuberozní skleróza – 1 

Pierre-Robinova sekvence  – 1 (výživa PEG) 

Dětská mozková obrna – 2 

Vada zraku – 1 

Angelmanův syndrom – 1 

Opožděný psychomotorický vývoj - 1 

Integrační děti (sourozenci, děti v pěst. péči, lehčí handicap) - 12 
 

- 7 dětí měly osobního asistenta z důvodu vážného zdravotního postižení 

(těžké pohybové postižení, vážné behaviorální důsledky PAS) 

 

 

MUZIKOTERAPIE 
 

Během roku 2018/19 probíhala muzikoterapie v rámci školky ve formě skupinové 

a individuální. 

Skupinová muzikoterapie byla realizována zábavnou a odpočinkovou formou 

včetně vlastní realizace dětí při hře na nástroje. Této terapie se účastnila 

většina dětí ze školky (cca 42 dětí) s pravidelností 2x za měsíc (jednotlivé třídy 

se postupně střídaly) – celkem proběhlo 15 terapií. 

Individuální muzikoterapie byla aplikována u dětí, které potřebují specifické 

podmínky a přístup terapeuta, s pravidelností jednou za 14 dní (celkem 7 dětí) – 

40 terapií. 

Celostní muzikoterapie probíhala v odborně vybavené místnosti, která vzhledem 

k umístění mimo hlavní budovu školky, nabízí dostatek klidu a prostoru pro 

odpočinek a vlastní prožívání při realizaci hry. 

S odstupem času můžeme říct, že má muzikoterapie na děti hluboce uklidňující a 

harmonizující účinky.  

 



Po dlouhodobé realizaci děti lépe přijímaly 

potravu (bez afektu), zapojovaly se více 

do aktivit ve třídě a aktivně komunikovaly 

při logopedické péči. Zpětnou vazbu                  

o klidném rozpoložení dětí doma (v den 

terapie) dávali také rodiče dětí. 

Muzikoterapie probíhala pod vedením 

muzikoterapeutek Mgr. Markéty Havlové 

a Pavlíny Votkeové. 

 

 

V rámci muzikoterapie děti 19. března absolvovaly také muzikoterapeutickou 

pohádku „Dračí mládě“, kterou si pro ně připravila Mgr. Markéta Havlová. 

Pohádka měla u dětí velký úspěch a její písničky zněly LENTILKOU ještě dlouho 

po jejím skončení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTETERAPIE 

 

Individuální terapie pro děti - pro všechny děti na 

jednotlivých oddělení červené, žluté, zelené a oranžové 

lentilky. 

- týdně 3 aktivity, průměrně 15 dětí týdně 

 

Artehrátky - relaxační a tvořivá činnost pro děti, které po 

obědě nespí 

- týdně tři aktivity, průměrně 6 dětí týdně střídavě ze všech 

oddělení- 

 

Šikovné ručičky - výběrová, hrazená aktivita pro děti převážně předškolního 

věku, napomáhá adaptaci v kolektivní práci a je vhodná pro přípravu školních 

návyků 

- týdně tři aktivity, průměrně 17 dětí 



                   
                                     

 

 

 

 

 
 

HIPOTERAPIE 
 

Ve školním roce 2018/2019 na hipoterapii jezdilo 17 dětí v termínech 10. 9., 17. 

9. 8. 10., 15. 10. 2018, 1.  4., 15. 4., 6. 5., 27. 5., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2019 

Na hipoterapii jsme jezdili do Apolenky.  

Rodiče hradili terapii a část dopravy, LENTILKA přispívala na dopravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANISTERAPIE 

 
V LENTILCE probíhala skupinová canisterapie v odpoledních hodinách pod 

vedením speciální pedagožky Mgr. Bc. Martiny Votke se psem Bony.  

Probíhala 1x za 3 týdny. Celkem se za rok vystřídaly všechny děti, proběhlo 27 

canisterapeutických intervencí.  

 

V odpoledních hodinách probíhala canisterapie u dětí, které nespí. Zajišťovala ji 

Alexandra Prošková se psem Nelly. 

Canisterapie probíhala ve spolupráci s Rodinným Integračním Centrem.  

 

 

 

 

 

 

 



REHABILITAČNÍ CENTRUM 
 

Rehabilitační centrum je nedílnou součástí LENTILKY již od počátku jejího 

založení, tedy neuvěřitelných 27 let. I přes dlouhou dobu působení máme 

neustále nové nápady, jak se v naší práci zdokonalovat. Samozřejmostí je u nás 

komplexní přístup ke klientovi a široký multidisciplinární tým spolupracujících 

odborníků z řad dětských fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinických logopedů, 

rehabilitačního lékaře a externích spolupracovníků z klinické psychologie a 

psychologie. 

 

Letošní rok byl plný změn především v oblasti personální. Náš tým se v září 

rozšířil o novou ergoterapeutku, Bc. Adélu Škodnou (zástup za mateřskou 

dovolenou). Od května 2019 s Lentilkou navázala spolupráci nová rehabilitační 

lékařka, MUDr. Zuzana Sehnoutková. Změnou prošel i tým logopedie. Novou 

logopedkou je od listopadu 2018 Mgr. Eliška Moravová, která je dubna 2019 

zařazena do před atestační přípravy. Spolu s kolegyní Mgr. Lucií Doležalovou 

získaly v  květnu 2019 REZIDENČNÍ MÍSTO Z MINISTERSTVA 

ZDRAVOTNICTVÍ, které částečně dotuje před atestační přípravu.  

 

 

               Bc. Adéla Škodná                                       Mgr. Eliška Moravová 

 

Na pracovišti klinického logopeda Lentilky letos získalo jedinečnou průpravu a 

zkušenost do života 5 studentek speciální pedagogiky – obor logopedie, které 

zde v průběhu října až června absolvovaly souvislou praxi. 

Z daru paní Markové byly zakoupeny na logopedii pomůcky na Terapii orální 

pozice od firmy Kousák. 

 

Mezi nejvýznamnější kurzy, které naši fyzioterapeuté, kdy absolvovali patří 

certifikovaný kurz Vojtovy reflexní lokomoce, jehož první části se zúčastnil i 

náš nový kolega Mgr. Lukáš Teplý a to v období od března do června 2019. Mezi 

další významné kurzy, jež výrazně obohatily nabídku služeb našich terapeutů je 

kurz Neurovývojové stimulace pro školní praxi, kterého se zúčastnila 1 

ergoterapeutka a kurz Sun-rise, něhož se zúčastnily 2 logopedky. 

 



 

V listopadu 2018 již potřetí proběhl III. Pardubický den fyzioterapie, 

ergoterapie a rehabilitačního lékařství, který je pořádán realizačním týmem 

zástupců z Magistrátu města Pardubic, LENTILKY, MUDr. A. Šnoplové a Mgr. 

Jany Jedličkové. Účast byla i letos vysoká, sešlo se zde přes 120 odborníků 

z řad odborných lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Čestnými hosty byly 

Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., MUDr. Tereza Szymanská - vedoucí oddělení 

kontroly a revize VZP, dále pak zástupci profesní organizace UNIFY. Pozvání 

přijala také Bc. Zdenka Hyttichová, aby nám představila nově vzniklou Asociaci 

senzorické integrace.   

 

Dne 2. 4. 2019 se již tradičně všichni zaměstnanci rehabilitačního centra 

zúčastnily Modrého průvodu ke Dni autismu. 

 

V květnu 2019 byla navázána spolupráce se zdejším HELP CENTREM, se kterým 

máme společné klienty a taktéž i se Střediskem rané péče. 

 

Na konci července proběhla část přípravného týdne na Moravě. Jednalo se o 

první teambuilding zaměstnanců Lentilky.  

 

 
 

  

 

 

III. Pardubický Den 

fyzioterapie, ergoterapie a 

rehabilitačního lékařství 

 

 

 

 

 
Teambildingové výjezdní 

setkání zaměstnanců Lentilky 

 

 

 

 

 



STATISTICKÉ ÚDAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

Počty klientů dle terapií a daných pojišťoven: 

 902 ERGO A FYZIO 903 LOGOPEDIE 201 REH. LÉKAŘ 

VOZP - 201 48 63 3 

ČPZP - 205 39 42 7 

OZP - 207 22 28 8 

ŠKODA - 209 0 1 0 

ZPMV – 211 43 59 4 

VZP - 111 236 277 34 

 

Grafické znázornění: 

 

 

 

 
 



4. ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ: 
 
 

ŘÍJEN 2018 

Afaziologie – atestace – 1 osoba 

Kurz MFT – 1 osoba 

Školení zdravotní dokumentace  - 1 osoba 

Kurz NVT (neurovývojová terapie) – začátek – 1 osoba 

 

LISTOPAD 2018 

Konference Asociace klinických logopedů (AKL) – 1 osoba  

Konference Střešovický podzim - Medicína založená na důkazech v rehabilitaci – 

1 osoba 

 

PROSINEC 2018 

Seminář SI (senzorické integrace) – 2 osoby 

 

LEDEN 2019  

Kurz NVT – pokračování – 1 osoba 

 

ÚNOR 2019 

Základy ABA - 5 částí – 2 osoby 

 

BŘEZEN 2019 

VRL – část A – 1 osoba 

IPVZ - poruchy komunikace ve vyšším věku – 1 osoba 

AKL – neurogenní poruchy komunikace u dospělých – 1 osoba  

 

DUBEN 2019 

AKL – hlas – 1 osoba 

Jarní konference o autismu – 2 osoby 

Nácvik sociálních dovedností – 2 osoby 

Hygienické minimum – 2 osoby 

Nácvik mandů (ABA) – 2 osoby 

Son-rise – 8 osob 

 

KVĚTEN 2019 

Školení VEMA – 1 osoba 

 

ČERVEN 2019 

Stáž v PLAYSI – 2 osoby 

Klinicko-logopedické sympozium – 1 osoba 

Konference Space for ART THERAPIES IV. – 1 osoba 

 

 



5. OBLAST EKONOMICKÁ:  
 

LENTILKA - náklady a výnosy 2018- 2019 

     

Období 2018 2018 1-8 2019 1-8 2019 

  

Hlavní      

činnost 

Hospodářská 

činnost 

      Hlavní      

činnost 

Hospodářská 

činnost 

NÁKLADY         

501 - spotřeba materiálu 747 924,68  795,00 389 427,32 546,00 

502 - energie 543 777,20 60 866,80 394 468,60 131,40 

511 - opravy a udržování 104 166,00 39,00 56 319,48 27,00 

512 - cestovné 37 482,00   20 335,00   

513- náklady na reprezentaci 3 685,00   4 964,00   

518- ostatní služby 481 365,45 4 803,00 263 797,13   

521 - mzdy 8 088 726,00 455,00 5 653 812,00 315,00 

524 - zdrav. a soc. pojištění 2 603 485,00   1 807 327,00   

525 - ost. soc. náklady  31 375,25   18 245,97   

527- ost.soc.náklady  242 620,93   179 733,83   

549 - jiné ostatní náklady 30 414,00   27 496,00   

551 - odpisy 23 218,00 26,00 15 478,00 18,00 

558 - náklady DDM 483 364,50   60 482,00   

NÁKLADY CELKEM 13 421 604,01 66 984,80 8 891 886,33 1 037,40 

          

VÝNOSY         

602 - z prodeje služeb 4 119 005,46 104 938,00 2 787 805,76 46 747,00 

648 - zúčtování fondů 370 726,00   18 456,00   

649 - jiné ostatní výnosy 20 000,73    2 466,00   

672 - dotace a příspěvky  8 921 171,00   6 253 486,00   

VÝNOSY CELKEM 13 430 903,19 104 938,00 9 062 213,76 46 747,00 

 
 

Dary finanční 2018: El. Opatovice                               30 000,-Kč     

                                  Nadace ČEZ                                119 000,-Kč 

                                  Nadace O2                                   50 000,-Kč 

                                  Milan Dostál                                   5 000,-Kč 

                                  TRI Servis                                     5 000,-Kč 

                                   ENDEE- hudební kapela               14 250,-Kč 

                                   Dita Marková                     11 889,-Kč 

                                   PharmDr. Jiří Skalický                  3 000,-Kč      

                                   Celkem:                        238 139,-Kč 

 

  

Dary finanční 2019: Dita Marková                                 7 000,-Kč   

                                  TEBIS                                          10 000,-Kč   

                        Nadace O2                       25 000,-Kč 

                        Celkem:                          42 000,-Kč 

 
                                    

  

                                     



6.  OPRAVY 
 

 

• Malířské a natěračské práce 

• Vodoinstalatérské opravy  

• Oprava venkovní pece 

• Oprava sekačky      

• Oprava fasády a dlažby po rekonstrukci 

• Podlahářské práce 

• Oprava elektroinstalace 

• Oprava konvektomatu a sporáku 

 

 

   7. VYBAVENÍ: 

 
Vestavěná skříň                                    38.000,- 

Šicí stroj                                               2.199,- 

Podložka na cvičení THERA                   2.755,- 

Skříň uzamykatelná                    17.320,- 

Dětský stolek                      3.220,- 

Skříň posuvné dveře – uzamykatelná       4.110,- 

Posuvné dveře do čekárny    5.990,- 

RHB židle       2.251,- 

Zrcadlová skříň    22.656,- 

Skříňka na lednici     4.878,-   

3x lavička          7.979,- 

3x kryt na topení    20.756,- 

Apple iPhone 8    22.489,- 

Houpací vak      3.500,- 

Nástěnný kalendář s CD    3.595,- 

Molitanové odpočívadlo    2.000,- 

7x konferenční židle   21.230,- 

2x nástěnka      7.076,-  

Obkladové panely     3.097,- 

2x kopírka Canon    41.479,- 

Switch                9.184,- 

Firewall     11.556,- 

Datový převodník     3.013,- 

Notebook      7.853,- 

Konferenční stůl kulatý     6.399,- 

Skartovač      3.554,- 

Kancelářský psací stůl           16.500,- 

Matrace Bio Mat             20.449,- 



tiskárna Brother     7.080,-  

Dílenský ponk     8.940,- 

2x Dětský zahradní stolek           11.949,- 

Sansula        2.581,- 

Skartovač                3.479,- 

Celkem                                349.117,-Kč 

 
 
 

8. NAVÁZANÁ SPOLUPRÁCE A PROPAGACE:  
 

1) Úzká spolupráce s organizacemi pracující s dětmi se zdravotním postižením 

v Pardubicích 

A)  Rodinné Integrační Centrum – Raná péče - konzultace společných klientů, 

účast na Komplexních individuálních plánech rozvoje, sociální poradenství, 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi od 8 let, kroužky pro děti – 

konání u nás v Lentilce, účast dětí z Lentilky, zajišťují pro nás canisterapii 

(terapie se psem), naši klienti využívají jejich další služby (doprovázení a 

péče o dítě = hlídání dětí, klub pro děti se ZP, integrační aktivity aj.), 

B) ZŠ a praktická škola Svítání, Speciálně pedagogické centrum – 

předávání našich klientů do jejich péče, konzultace společných klientů, 

konzultace ohledně nově přijatých dětí nejen s PAS 

C) MŠ a ZŠ A. Krause – předávání klientů, vymezení klientely 

D)  ZŠ Do Nového – předávání a vymezení klientely 

E)  Univerzita PCE – poskytování přednášek a seminářů v oblasti péče o děti 

s PAS a Canisterapie našimi pracovníky 

F)  Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. – spolupráce v oblasti péče o 

děti se sluchovými vadami (přednášky pro rodiče i odborníky)  

2) Organizace pracující s dětmi s PAS – poruchy autistického spektra v rámci 

celého Pardubického kraje na zajištění námi organizovaných akcích 

k propagaci autismu široké i odborné veřejnosti Světového dne autismu - 2.4. 

3) HELP CENTRUM – spolupráce při doporučování vhodných zdr. pomůcek 

klientům, bezplatné zapůjčení zdr. pomůcek pro naše zařízení 

4) KPSS - zapojení do skupiny zdravotně postižení – spolupráce se všemi členy 

těchto skupin, 1 schůzka se konala u nás v zařízení 

5) Sdružení zdr. postižených Pk – spolupráce při zajišťování osobních asistentů 

pro klienty Lentilky (v tomto školním roce to bylo celkem 7 os. asistentů) 

6) Česká abilympijská asociace – spolupráce při zajišťování osobních asistentů 

7) Apolenka – hiporehabilitace 

8) Rozmach poskytování praxí -  za rok 2018/2019 – celkem 136 praktikantek, 

spolupráce s těmito školami: 

SPŠE a VOŠ Pce, CCV Pce, ÚPOL, UHK,VŠ pedagogická Praha, UPCE, VOŠ 

Litomyšl, SOŠPg. Čáslav 

9) Prezentace v tisku – Radniční zpravodaj, Pardubický deník, Český rozhlas, 

v MHD 



 
 

 



 

 

 



 

9. PODĚKOVÁNÍ 

 
 

- Zřizovateli - Statutární město Pardubice – za podporu a spolupráci 
- Spolupracujícím organizacím zejména při organizaci akcí ke světovému Dni 

autismu   
- Rodinnému Integračnímu Centru – úzká spolupráce a partnerství 
- Individuálním a firemním dárcům, nadacím  
- Rodičům – za obětavou spolupráci a péči o děti 
- Týmu LENTILKY  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 31. 10. 2019                                      Mgr. Gabriela Bělková, ředitelka                                                                                                 

 

 
 


