
 

 

 
 

ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

 

 

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). 

 

1. INTEGRAČNÍ ŠKOLKA: 
 

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

(poruchy hybnosti, opožděný psychomotorický vývoj, narušená komunikační 

schopnost a poruchy autistického spektra - PAS), kterým je poskytována 

specializovaná péče fyzioterapeutická, ergoterapeutická, péče klinických 

logopedů a zdravotní péče na základě doporučení odborných lékařů pod dohledem 

rehabilitačního lékaře. Dětem 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 roku navštívilo školku 61 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 

zařízení 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 TVP POMÁHEJME 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. KIPR se připravuje u dětí, u nichž to úroveň 

psychomotorického a sociálního vývoje vyžaduje. 

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 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, 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 efektivní 

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, nově také pohybová léčba pomocí přístroje MOTREN. 

Elektroléčba (interferenční, tens, DD a jiné proudy, magnetoterapie). 

Fyzioterapeutická péče je hrazená zdravotními pojišťovnami na základě 

doporučení odborného lékaře (rehab. 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 léčbu do zařízení ambulantně. Péče je určena 

dětem od narození do 18-ti let. 

Psychologická péče – je zajišťována prostřednictvím detašovaného pracoviště 

klinické psychologie PhDr. Blanky Pöslové, kdy do LENTILKY dochází                          

Mgr. Klára Moravcová. LENTILKA dále úzce spolupracuje s MEDEOROU                     

- Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech a PhDr. Markéta Ďurechová, kteří se zaměřují            

na komplexní psychologickou péči rodin s dětmi s PAS.  

Další aktivity:  

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 lidské psychiky 

Jednorázové akce - výlety (ZOO, Veselý kopec, Babiččino údolí), karnevaly, 

besídky, oslavy narozenin, divadelní pohádková představení 

Ambulantní péče  

V ambulantní péči jsou děti od narození do 18 let věku. Tato péče je hrazena 

zdravotními pojišťovnami na základě smluvních vztahů – více viz REH. CENTRUM 

 



2. PŘEHLED AKTIVIT INTEGRAČNÍ ŠKOLKA: 
 

 

ČERVENÁ LENTILKA 2019/2020 

 
 

Personální složení: 

Bc. Alice Trojanová (pedagog pro KIPR) 

Bc. Michaela Hanušová, DiS. (pedagog pro ŠVP) 

Marta Šťastná (asistent pedagoga a provozní pracovník) 

Jitka Kašparová (osobní asistent z ÚP) do 1/2020 

Iveta Matysová (osobní asistent z ÚP) od 2/2020 

 

Děti: 

Crhonek Matyáš, Danda Karel, Jelínek Michael, Janiga Vojtěch, Král Václav, 

Linhart David, Machač David, Němeček David, Pavlas Vít, Pibylová Tereza, Pirkl 

Pavel, Pohlová Tereza, Šiller Eduard (16. 9. přestoupil na ŽL), Šklíbová Adéla, 

Štegner Jaroslav, Votke Gabriela 

Linhart David: osobní asistentka Dana Rybová, Štěpánka Petrová, Jan Šotek  

Pirkl Pavel: osobní asistentka Marcela Eybergerová 

 

 

ZÁŘÍ 2019 

Akce/projekty 

13. 9. divadlo Víly srdíčkové – „Popelka“ 

16. - 18. 9.  arteterapie 

18. 9. školení DIABETES (paní MUDr. Červíčková) 

25. 9. výlet do Apolenky 

27. 9. muzikoterapie 

 

ŘÍJEN 2019 

Akce/projekty 

3. 10.  canisterapie 

17. 10. canisterapie 

18. 10. divadlo Víly srdíčkové – „Drak, co na kytaru hrál“ 

25. 10. muzikoterapie 

29. - 20. 10. arteterapie                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTOPAD 2019 

Akce/projekty 

6. 11. canisterapie 

11. – 13. 11. arteterapie 

11. 11. oslava svátku sv. Martina na zahradě LENTILKY 

20. 11. canisterapie  

22. 11. divadlo Víly srdíčkové – „Míša, Máša a Vánoce“ 

25. 11. zapojili jsme se do akce „Milion stromů pro ČR“ a vysadili jsme strom před 

Modrou lentilkou 

28. 11. zdobení vánočního stromečku v LENTILCE  

 

PROSINEC 2019 

Akce/projekty 

4. 12. muzikoterapie 

5. 12. návštěva Čerta, Mikuláše a anděla 

9. 12. Vánoční kavárnička 

11. 12. Program se zvířátky – „Savci“ 

 

 

LEDEN 2020                                                    

6. 1. první den v roce 2020 ve školce 

 

Akce/projekty 

7. 1. Tříkrálová návštěva v podání dětí ze Zelené lentilky 

13. - 15. 1. arteterapie 

17. 1.  divadlo Víly srdíčkové – „Hrnečku, vař!“ 

22. 1. Program se zvířátky – „Plazi“ 

24. 1. muzikoterapie 

  

 

 

 

 

 



ÚNOR 2020 

3. 2. nastoupila nová OA z ÚP Iveta Matysová 

Akce/projekty 

4. 2. Karneval 

19. 2. Program se zvířátky – „Ptáci, hmyz“ 

21. 2. divadlo Víly srdíčkové – „O princezně Solimánské“ 

28. 2. muzikoterapie  

 

BŘEZEN 2020 

Akce/projekty 

9. 3. Lumpárium 

  

-počínaje dnem 16. 3. 2020 je organizace Lentilka 

uzavřena v souvislosti s mimořádným opatřením 

vyhlášeným Radou města Pardubic 

 

DUBEN 2020 

2. 4. Světový den porozumění autismu – Svítíme modře 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uzavření Lentilky trvá 

 

KVĚTEN 2020 

-Lentilka opět otevřena od 11. 5. 

Akce/projekty 

11. - 13. 5. arteterapie 

18. - 19. 5. arteterapie 

 

ČERVEN 2020 

1. 6. Den dětí – hledali jsme poklad 
 

 

 

 



ZELENÁ LENTILKA 2019/2020 
 

 

 

Personální složení: 

Ing. Bc. Petra Vojtová (speciální pedagog pro KIPR) 

Kristýna Nosková (pedagog pro ŠVP) 

Jaroslava Vacková (asistent pedagoga/provozní pracovník) 

Mgr. Libuše Sýkorová (osobní asistent z ÚP) 

 

Děti:  

Mikuláš Beran, Victoria Čiháková, Rebeka Čiháková, Adam Danda, Dominika 

Hradecká, Eliška Karešová, Patrik Kasal, Linda Korečková, Patrik Morávek, Liana 

Nováková, Jakub Schubert, Vanessa Stará, Magdaléna Veselá, Tereza Vojtová, 

Veronika Votke 

 

Září 2019 

Zajímavé akce/projekty: 

12. 9. Děti absolvovaly první muzikoterapii v tomto šk. roce. 

13. 9. DEBRA – přednáška pro děti i dospělé o nemoci   

          motýlích křídel. 

13. 9. Divadlo Víly Srdíčkové – Popelka. 

 

Říjen 2019 

Zajímavé akce/projekty: 

1. 10. Výlet do Apolenky. 

4. 10. Pečení štrůdlu. 

18. 10. Divadlo Víly Srdíčkové – Drak, co na kytaru hrál. 

18. 10. Vánoční focení.  

 

Listopad 2019 

Zajímavé akce/projekty: 

11. 11. Za dětmi do Lentilky přijel Sv. Martin na bílém koni. 

22. 11. Divadlo Víly Srdíčkové – Míša, Máša a Vánoce. 

25. 11. „Milion stromů pro ČR“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosinec 2019  

Zajímavé akce/projekty: 

5. 12. „Sv. Mikuláš v Lentilce“ 

10. 12. Vánoční kavárnička 

11. 12. Program se zvířátky – Savci 

17. 12. Pečení vánočních perníčků 

19. 12. Návštěva Lumpária 

 

Leden 2020 

Zajímavé akce/projekty: 

7. 1. Tři králové v Lentilce 

17. 1. Divadlo Víly srdíčkové – „Hrnečku vař“ 

22. 1. Program se zvířátky – Plazi 

23. 1. Muzikoterapie 

 

Únor 2020 

Zajímavé akce/projekty: 

4.  2. Karneval v Lentilce 

14. 2. Muzikoterapie 

17. 2. Zážitkový minikurz 1. pomoci – 1. část 

19. 2. Program se zvířátky – Ptáci a hmyz 

21. 2. Divadlo Víly srdíčkové 

25. 2. Masopust v Lentilce 

27. 2. Zážitkový minikurz 1. pomoci – 2. část 

28. 2. Návštěva hasičské zbrojnice v Pardubicích 

 

 

 

 

 

 

 

 



BŘEZEN 2020 

Zajímavé akce/projekty: 

9. 3. Návštěva Lumpária 

 

-počínaje dnem 16. 3. 2020 je organizace 

Lentilka uzavřena v souvislosti s mimořádným 

opatřením vyhlášeným Radou města Pardubic 

 

KVĚTEN 2020 

11. 5. Znovuotevření Lentilky 

 

 

ČERVEN 2020 

Zajímavé akce/projekty: 

15. 6. Canisterapie 

16. 6. Muzikoterapie + africký týden  

 

 

 

 

ŽLUTÁ LENTILKA 2019/2020 

 
Personální složení: 

Bc. Marek Hroch (pedagog pro KIPR – do 01/2020), Mgr. Lucie Nováková (pedagog 

pro KIPR od 02/2020)  

Mgr. Lucie Nováková (pedagog pro ŠVP – do 01/2020), Michaela Bendová (pedagog 

pro ŠVP od 02/2020) 

Veronika Sochorová, DiS. (asistent pedagoga a provozní pracovník – do 10/2019, 

přestup na OL), Anna Dmejchalová – od 11/2019 do 01/2020, Lucie Baierová       

– od 02/2020) 

Jitka Džbánková (osobní asistent z Úřadu práce) 

 

Děti: 

Duna Kevin, Duchna Tomáš, Fedorci Victoria (ze zdravotních důvodů docházka 

přerušena od 11/2019), Jasič David, Kaplanová Anastázie, Kasal Tobiáš, Kudláček 

Adam (přestup z OL od 10/2019), Mašek Eliáš, Morávková Lenka, Ondřejová 

Mariana (přechod na OL od 10/2019), Pavlas Ondřej, Sobíšková Monika, Šiller 

Eduard (od 16.9.2019, přestup z ČL), Vanda Michael,  

Žďárský Patrik 

(Kudláček Adam: osobní asistentka Lucie Baierová do 

01/2020, osobní asistentka Marie Kasková od 02/2020) 

 

 

 



 

 

ZÁŘÍ 2019 

Akce/projekty 

2. - 4. 9. arteterapie 

11. 9. canisterapie 

13. 9. divadlo Víly srdíčkové – „Popelka“ 

 přednáška DEBRA o Motýlích křídlech (pro pedagogy) 

18. 9. školení DIABETES (paní MUDr. Červíčková) 

19. 9. přednáška o svalové dystrofii - Kolpingova Společnost 

19. 9. canisterapie 

19. 9. muzikoterapie 

24. 9. výlet do Apolenky 
  

 

ŘÍJEN 2019 

Akce/projekty 

30. 9. – 2. 10. arteterapie 

3. 10. canisterapie 

7. 10. školení Senzorické integrace (Lucie Neumann) 

11. 10. muzikoterapie 

17. 10. canisterapie 

18. 10. divadlo Víly srdíčkové – „Drak, co na kytaru hrál“ 

 Vánoční focení dětí 
 

LISTOPAD 2019 

Akce/projekty 

4. – 6. 11. arteterapie 

4. 11. školení o sluchovém vnímání (Lucie Neumann) 

6. 11. canisterapie 

11. 11. oslava svátku sv. Martina na zahradě LENTILKY 

14. 11. muzikoterapie 

18. 11. školení o sluchovém vnímání (Lucie Neumann) 

20. 11. canisterapie  

22. 11. divadlo Víly srdíčkové – „Míša, Máša a Vánoce“ 

25. 11. zapojili jsme se do akce „Milion stromů pro ČR“ a vysadili jsme strom  

          před Modrou lentilkou 

28. 11. zdobení vánočního stromečku v Lentilce 

 

PROSINEC 2019 

Akce/projekty 

4. 12. muzikoterapie 

5. 12. návštěva Čerta, Mikuláše a anděla 

11. 12. Vánoční kavárnička 

11. 12. Program se zvířátky – „Savci“ 



 

 LEDEN 2020 

Akce/projekty 

7. 1. Tříkrálová návštěva v podání dětí ze Zelené     

        lentilky 

10. 1. muzikoterapie 

17. 1. divadlo Víly srdíčkové – „Hrnečku, vař!“ 

22. 1. Program se zvířátky – „Plazi“ 

28. – 29. 1. arteterapie 

29. 1. canisterapie 
 

ÚNOR 2020 

Akce/projekty 

4. 2. Karneval 

7. 2.  muzikoterapie 

17. – 19. 2. arteterapie 

19. 2. Program se zvířátky – „Ptáci, hmyz” 

21. 2. divadlo Víly srdíčkové – „O princezně Solimánské“ 

 

BŘEZEN 2020 

Akce/projekty 

4. 3.   canisterapie 

6. 3.   muzikoterapie 

9. 3.   Lumpárium 

11. 3.  canisterapie 

 

- počínaje dnem 16. 3. 2020 je organizace 

Lentilka uzavřena v souvislosti s mimořádným opatřením vyhlášeným Radou 

města Pardubic 

 

 

DUBEN 2020 

Školka stále uzavřena  

2. 4. Světový den porozumění autismu 

          – Svítíme modře 

 

KVĚTEN 2020 

Akce/projekty 

Lentilka opět otevřena od 11. 5. 

 
 

ČERVEN 2020 

Akce/projekty 

1. 6. Oslavili jsme den dětí 

15. 6. Canisterapie  



ORANŽOVÁ LENTILKA 2019/2020 
 

Personální složení: 

Mgr., Bc.  Martina Votke (pedagog KIPRU) 

Mgr. Nicola Gottsteinová (pedagog KIPRU do 11/ 2019)  

Mgr. Adéla Štarmanová (pedagog GPS do 10/2019) 

Mgr. Kateřina Chocholová (speciální pedagog od 1/2020) 

Eva Horklová, DiS (terapeut PAS) 

Renata Marešová (asistent pedagoga a provozní pracovník) 

Veronika Sochorová, DiS (asistent pedagoga od 11/ 2019) 

Mgr. Kateřina Chocholová (speciální pedagog od 1/2020) 

 

Děti: 

Behrends Shane, Brejčák Samuel, Heřmanský Hynek, Janek Matyáš, Jelínek 

Matyáš, Kudláček Adam (přestup na ŽL od 10/2019), Ondřejová Mariana (přestup 

z ŽL od 10/2019), Pohlová Natálie, Valouch Jakub 

Ondřejová Mariana: osobní asistentka Andrea Malendová 

(Behrends Shane: osobní asistentka Anna Dmejchalová) 

(Pohlová Natálie: osobní asistentka Veronika Tichá)  

 

ZÁŘÍ 2019 

Akce/projekty 

13. 9. přednáška DEBRA o Motýlích křídlech 

18. 9. školení DIABETES (paní MUDr. Červíčková) 

19. 9. přednáška o svalové dystrofii - Kolpingova společnost 

23. – 25. 9. arteterapie 

30. 9. výlet do Apolenky 

  

ŘÍJEN 2019 

Akce/projekty 

7. 10. školení Senzorické integrace (Lucie Neumann) 

14. – 16. 10. arteterapie 

18. 10. Vánoční focení dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTOPAD 2019 

Akce/projekty 

1. 11. návštěva zubaře v rámci nácviku sociálních dovedností  

4. 11. školení o sluchovém vnímání (Lucie Neumann) 

11. 11. oslava svátku sv. Martina na zahradě LENTILKY 

15. 11. návštěva zubaře v rámci nácviku sociálních dovedností  

18. 11. školení o sluchovém vnímání (Lucie Neumann) 

25. 11. zapojili jsme se do akce „Milion stromů pro ČR“ a vysadili jsme strom před     

           Modrou lentilkou 

25. – 27. 11. arteterapie  

28. 11. zdobení vánočního stromečku v LENTILCE 

 

PROSINEC 2019 

Akce/projekty 

5. 12. návštěva Čerta, Mikuláše a anděla 

11. 12. Program se zvířátky – „Savci“ 

13. 12. návštěva zubaře v rámci nácviku sociálních dovedností  

16. 12. Vánoční kavárnička  

 

LEDEN 2020 

6. 1. první den v roce 2020 ve školce 

Akce/projekty 

7. 1. Tříkrálová návštěva v podání dětí ze Zelené lentilky 

20. – 22. 2. arteterapie  

22. 1. Program se zvířátky – „Plazi“ 

24. 1. návštěva zubaře v rámci nácviku sociálních dovedností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNOR 2020 

Akce/projekty 

4. 2. Karneval 

19. 2. Program se zvířátky – „Ptáci, hmyz“ 

21. 2. divadlo Víly srdíčkové – „O princezně Solimánské“ 

 

 

 



BŘEZEN 2020 

Akce/projekty 

9. 3.   Lumpárium 

10. – 11. 3. arteterapie 

 

- počínaje dnem 16. 3. 2020 je organizace Lentilka uzavřena v souvislosti 

s mimořádným opatřením vyhlášeným Radou města Pardubic 

 

DUBEN 2020 

2. 4. Světový den porozumění autismu – Svítíme modře 

Uzavření Lentilky stále trvá 

 

KVĚTEN 2020 

Lentilka opět otevřena od 11.5. 

11. 5. Děti nastoupily po dlouhé době do školky v počtu třech dětí. 

Akce/projekty 

20. 5. Arteterapie  

 

ČERVEN 2020 

Akce/ Projekty 

1. 6. – Den dětí 

 

 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAHRADNÍ SLAVNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBDOBÍ PANDEMIE COVID 19 
 

16. 3. 2020 - Lentilka – integrační školka a rehab. centrum byla uzavřena 

 

Práce na Home office – vytváření nových metodik, výukových materiálů 

 

ŠKOLKA – nastavování výuky v domácím prostředí,  videa - pohádky, písničky, 

pozdravy 

 
 

REHABILITAČNÍ CENTRUM – nastavování distanční formy terapií za odbornosti kl. 

logopedie, ergoterapie, fyzioterapie. Každá pojišťovna pro jinou odbornost měla jiná 

pravidla, některá stanovila nové kódy pro vykazování distanční terapie (telefonická či 

on-line konzultace), některá  nestanovila žádné kódy. Asociace klin. logopedů 

komunikovala nejlépe, hůře Unify pro fyzioterapii, Asociace ergoterapeutů téměř 

vůbec. Terapeuti i tak úzce komunikovali s rodiči a dětmi (i když často zdarma či 

s min. finančním ohodnocením).  Výsledkem je snížení finančního ohodnocení 

odvedených výkonů (ztráta cca 700.000, - Kč oproti roku 2019, dále snížení výkonů 

z důvodu uzavírky COVID 19 a z důvodu rekonstrukce. Vyúčtování za rok 2020 

proběhne v I. polovině roku 2021 (dán požadavek na navýšení rozpočtu v roce 2021). 



 

Práce v LENTILCE : 

• kompletní péče o zahradu, pletí, péče o květiny, 

keře, příprava na nový koncept Snoezelen 

(vytvoření nových truhlíků, pomůcek, zahradních 

prvků) 

• nátěry futer, krytů na topení. 

• generální úklid všech prostor, skladů – příprava 

na stěhování veškerého vybavení – 4 třídy, celé 

rehab. centrum – 9 cvičeben, tělocvičny, relax. 

místnost, nácviková místnost, arteterapeutická  

a muzikoterapeutická dílna, kanceláře ředitelky, 

administrativy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



14. 4. 2020 - otevření fyzioterapie pro děti od 2 let (na naší žádost - jednání se 

zřizovatelem, Krajskou hygienickou stanicí, UNIFY – asociace pro fyzioterapeuty, 

vytvoření protiepid. a dezinf. pravidel (nepotkání se klientů v čekárně, časové 

harmonogramy pro jednotlivé terapeuty aj.), zajištění ochr. pomůcek (podařilo se          

i sponzorsky). 

 

22. 4. 2020 - otevření zbylé části rehab. centra (na naší žádost - jednání se 

zřizovatelem, Krajskou hygienickou stanicí, UNIFY, Asociace klin. logopedů                     

a ergoterapeutů, vytvoření dalších aktualizovaných protiepid. a dezinf. pravidel              

a zajištění ochranných pomůcek a dezinfekce. 

 

11. 5. 2020 - dřívější otevření Integrační školky z důvodu požadavků rodičů 

s dětmi s handicapem (na naši žádost - jednání se zřizovatelem, Krajskou 

hygienickou stanicí, vytvoření protiepid. a dezinf. pravidel (nepotkání se rodičů, 

zajištění dostatečného personálu, dez. prostředkůa aj.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUZIKOTERAPIE 
 

Během roku 2019/2020 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 16 terapií. 

Individuální muzikoterapie byla aplikována u dětí, které potřebují specifické 

podmínky a přístup terapeuta, s pravidelností jednou za 14 dní (celkem cca 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. Probíhala ve spolupráci s Rodinným Integračním Centrem. 

 

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 Individuální terapie pro děti  

• Určená pro všechny děti na jednotlivých třídách  

Červené, Oranžové, Zelené, Žluté lentilky v dopoledních 

hodinách. 

• V jednom týdnu určená pro jednu třídu po dobu tří dnů,  

průměrně 6 dětí za den.                                 

Artehrátky                                          

• Relaxační a tvořivá činnost pro děti, které po obědě nespí. 

• 3 dny v týdnu, průměrně 1 – 2 děti za den. 

Šikovné ručičky 

• Výběrová, hrazená aktivita rodiči určená především pro děti předškolního 

věku v odpoledních hodinách. 

• 3 dny v týdnu, průměrně 4 – 5 dětí za den. 

 

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.  

 

 

 
 

 

 

 



SNOEZELENOVÉ CENTRUM PRO DĚTI S HANDICAPEM 

 
Z uvolněných prostor Modrého pavilonu bychom rádi vytvořili nové Snoezelenové 

centrum pro děti s handicapem.  

V srpnu 2020 jsme proškolili celý tým v tomto konceptu. Školila nás paní ředitelka 

Mgr. Filatová, prezidentka mezin. asociace ISNA-MSE a garantka Snoezelenu        

v ČR, která nám zároveň vytvořila návrh Snoezelenové místnosti viz. obr.  

                         
 

Do celého konceptu Snoezelenu jsme se rozhodli zapojit z důvodu velké potřeby 

vzdělávat multismyslově naše děti s postižením. Pro tyto děti s poruchami 

smyslového vnímání a celkovou nezralostí mozku je velmi náročný každodenní 

pobyt ve třídě plný různých ruchů. Děti jsou rychleji přetížené, často pak jednají 

velmi hyperaktivně až afektovaně ke svým kamarádům, což často vede ke 

konfliktům mezi dětmi. Vysoce podnětné prostředí s kompenzační, ale zároveň        

i relaxační pomůckou s tématickým zaměřením (např. vizualizace stromu                    

s optickými vlákny) jim umožní si odpočinout, snížit emoční napětí, ale i rozvíjet 

jejich narušené smysly. 

Návrhy snoezelenové místnosti:   

 

                            
                                

 

 

 

 



3. ZÁZEMÍ LENTILKY:  
 

Zázemí LENTILKY je tvořeno čtyřmi pavilony a zahradou s herními prvky                    

pro děti.  

Žlutý pavilon - přízemí   

• Oranžová lentilka – třída s podporou pro děti s PAS ve věku 3-7 let 

• Žlutá lentilka – třída pro děti ve věku 5-7 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 – třída pro děti ve věku 1,5-3 roky 

• cvičebna fyzioterapie 

• ARTETERAPEUTICKÁ DÍLNA  

 

 Zelený pavilon 

• Zelená lentilka – třída pro děti ve věku 3-5 let 

• cvičebna fyzioterapie 

• NÁCVIKOVÁ MÍSTNOST  

   

Modrý pavilon 

• prostory pro canisterapii (terapie se psem) 

• MUZIKOTERAPEUTICKÁ DÍLNA 

• provozní zázemí - kuchyň, prádelna, jídelna / 

školicí místnost 

• tělocvična Senzorické integrace 

• prostory pro SNOEZELEN 
 



4. POČTY DĚTÍ V INTEGRAČNÍ ŠKOLCE: 
 

Počet míst v zařízení: 46 

 

Celkově přijatých dětí ve školním roce 2019/2020: 51 

 

Opožděný vývoj řeči – 4 

Vývojová dysfázie – 8 

Koktavost - 1 

Autismus (sups. Autismus) – 11 

ADHD – 2 

Williamsův syndrom – 1 

Downův syndrom – 1 

Diabetes Mellitus 1. typu – 2 

Tuberozní skleróza – 1 

Pierre - Robinova sekvence – 1 (výživa PEG) 

Dětská mozková obrna – 1 

Angelmanův syndrom – 1 

Opožděný psychomotorický vývoj – 3 

Epidermolysis bullosa congenita (Nemoc Motýlích křídel“) – 1 

Svalová dystrofie – 1 

Nádorová onemocnění - 1 

Integrační děti (sourozenci, děti v pěst. péči, lehčí handicap) – 11 

 

- 6 dětí mělo osobního asistenta z důvodu vážného zdravotního postižení (těžké 

pohybové postižení, vážné behaviorální důsledky PAS) 

 

Celkem za rok 2019 navštívilo LENTILKU 61 dětí. 



    

5. REHABILITAČNÍ CENTRUM: 
 

Rehabilitační centrum jde s  LENTILKOU proudem času již od počátku jejího 

fungování. Stejně tak jako LENTILKA zažilo mnoho organizačních a provozních 

změn, které vedly vždy k lepšímu, jak v otázkách modernizace interiérů, tak 

v oblasti profesionalizace a vzdělanosti jeho pracovníků.  

V hodnoceném období zde pracovali 3 fyzioterapeuti s nejvyšší profesní 

kvalifikací K3, 2 ergoterapeutky, taktéž s nejvyšší kvalifikací S3 a 3 logopedky- 

jedna s kvalifikací K3 a 2 logopedky ve zdravotnictví, které tento rok zdárně 

zakončily základní kmen specializační přípravy v oboru klinická logopedie. Jeden 

fyzioterapeut pokračuje v certifikovaném kurzu Vojtovy reflexní terapie. 

Díky nečekané krizi, plynoucí z 1. koronavirové vlny se i rehabilitační centrum 

muselo přizpůsobit vládním nařízením, a to zejména v oblasti péče o klienta.            

Po určitou dobu byly veškeré provozy LENTILKY zavřeny a bylo nutné se 

pracoviště přizpůsobit možnosti poskytování péče distanční formou. Pracoviště 

byla v dubnu dovybavena technickým zázemím pro poskytování distanční terapie 

během těchto koronavirových opatření. Péče o klienty probíhala telefonicky či 

pomocí telemedicíny, kde se realizovala nejsnáze péče logopedická. Zaměstnanci 

centra si také vytvářeli nejen pro své klienty rozličné edukační materiály                   

a poskytovali odkazy na odbornou literaturu vhodnou pro rodiče našich klientů.  

Logopedky vytvořily edukační materiály pro podporu domácí logopedické péče.  

Naši fyzioterapeuti vytvářeli a sdíleli odborné materiály a videa prostřednictvím 

webových stránek LENTILKY, aby alespoň částečně nahradily tolik potřebný 

kontakt s  klientem a jeho rodiči. Oddělení fyzioterapie urgovalo výjimku                  

v obnovení péče o zvláště urgentní pacienty, zejména o rizikové novorozence            

a také jako první v Pardubicích péči o tyto pacienty znovu zahájilo.  

Oddělení ergoterapie bylo nejvíce oslabeno, obě ergoterapeutky čerpali OČR,          

i přesto připravily pro své klienty videomateriály a udržovaly telefonický kontakt 

s rodiči klientů.  

V době omezení provozu centra všichni přítomní zaměstnanci pomáhali                        

s údržbářskými, zahradnickými a dekoračními pracemi. 

 

 

 
 



V době, kdy pominula koronavirová opatření, se chod centra nezvládl zcela 

zastabilizovat z důvodu rozsáhlé rekonstrukce elektrických rozvodů, která 

zasáhla i hlavní budovu, kde sídlí rehabilitační centrum. 

Zaměstnanci pracovali v improvizovaných podmínkách, zejména v budově modrého 

pavilonu. Veškeré výše jmenované faktory vyústily v částečný pokles počtu 

ošetřených pacientů fyzioterapie a ergoterapie, zejména pak došlo ke snížení 

počtu návštěv realizovaných těmito klienty v hodnoceném období, který 

samozřejmě kopíruje i významné snížení financí ze zdravotních pojišťoven. 

V odbornosti klinické logopedie evidujeme nárůst poptávky o naše služby (vyšší 

počet zaregistrovaných klientů než minulé období), ale obrovský propad vykázané 

péče z důvodu koronavirové epidemie (zavření centra, OČR logopedek, snížení 

zájmu klientů o osobní návštěvu u nás). 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

V srpnu došlo k proškolení veškerého personálu v konceptu Snoezelen – 

certifikovaný kurz I. a II. stupně. Školení se zhostila certifikovaná lektorka Mgr. 

Renata Filatová, jedna ze zakladatelek konceptu Snoezelen v České republice.   

Směr, kterým se LENTILKA bude v budoucnu realizovat, byl tímto školením 

vytyčen a nyní závisí na financích a nasazení a ochotě našich zaměstnanců tento 

směr zdárně dovést do cíle. 

 

 
 

 
                         Ilustrativní fotografie – snoezelen 

 

 

 

 



6. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ: 
 
 

ZÁŘÍ 2019 

Sebeobslužné dovednosti – 3 osoby 

 

ŘÍJEN 2019 

Kurz Balbuties A – 2 osoby 

Kurz VRL část B, B1, B2 - 1 osoba 

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga – 1 osoba 

Základy Handle přístupu – 1 osoba 

Mezinárodní konference Snoezelen – 1 osoba 

Workshop s minimálními nároky na vybavení – 2 osoby 

Logopedická konference – Den koktavosti – 2 osoby 

Seminář pro zástupkyně ředitelek – 1 osoba 

Školení na obsluhu plynového zařízení a kuchyňských nástrojů – 7 osob 

 

LISTOPAD 2019 

Kurz Balbuties B – 2 osoby  

Supervize ředitelek – 1 osoba 

Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem –  

2 osoby 

Seminář pro zástupkyně ředitelky – 1 osoba 

Kurz – Vývojová dysfázie v klinické praxi – 1 osoba 

Kurz – Dítě s vadou sluchu – IPVZ – 2 osoby 

Konference AKL – 1 osoba 

 

PROSINEC 2019 

Supervize ředitelek – 1 osoba 

Školení VEMA - 1 osoba 

 

LEDEN 2020  

Snoezelen v praxi – 2 osoby 

Získané dysartrie – 1 osoba 

Roční zúčtování – 1 osoba 

Seminář VEMA 35.00 – 1 osoba 

 

ÚNOR 2020 

Vývoj artikulace dítěte – 1 osoba 

Seminář pro kuchařky a vedoucí školních jídelen – 2 osoby 

Školení hygienického minima – 2 osoby 

Specializační kurz v klinické logopedii – 1 osoba 

Stáž – neurologické oddělení Nový Jičín – 1 osoba 

 



 

BŘEZEN 2020 

Vojtova metoda „C“ – 1 osoba 

Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového 

konceptu – 3 osoby 

Včasný záchyt poruch autistického spektra – 2 osoby  

 

KVĚTEN 2020 

Odborná stáž – Nový Jičín – 1 osoba 

 

ČERVEN 2020 

Vývoj artikulace dítěte – dyslalie – 1 osoba 

Supervize ředitelek – 1 osoba 

Základy zdravotnické legislativy – 1 osoba 

Odborná stáž – Nový Jičín – 1 osoba 

Vývojová dysfázie II. – 1 osoba 

Kurz Snoezelen – 14 osob 

Prevence rizik PO – 25 osob 

Vady a poruchy sluchu – 2 osoby 

ZOOM – 2 osoby 

 

 

 

 
 

 



7. OBLAST EKONOMICKÁ:  
 

LENTILKA - náklady a výnosy 2019 - 2020 

     

období 2019 2019 1-8 2020 1-8 2020 

  
Hlavní činnost 

Hospodářská 

činnost 
Hlavní  činnost 

Hospodářská 

činnost 

NÁKLADY         

501 - spotřeba materiálu 720 653,08 1 047,50 390 614,40 2 832,00 

502 - energie 636 358,84 251,00 369 545,20 700,80 

511 - opravy a udržování 71 541,69 52,50 290 964,11 144,00 

512 - cestovné 47 670,00   29 453,00   

513 - náklady na 

reprezentaci 8 695,00   2 749,00   

518 - ostatní služby 429 495,35  247 935,14   

521 – mzdy 9 032 288,50 607,50 5 868 163,00 2 170,00 

524 - zdrav. a soc. pojištění 2 902 488,00   1 808 236,00   

525 - ost. soc. náklady  41 206,41   27 606,55   

527 - ost. soc. náklady  312 150,71   285 824,54   

549 - jiné ostatní náklady 52 151,00   36 178,00   

551 - odpisy 23 209,00 35,00 29 962,00 18,00 

558 - náklady DDM 360 187,57   123 236,99   

NÁKLADY CELKEM 14 638 095,15 1 993,50 9 510 467,93 5 942,80 

          

VÝNOSY         

602 - z prodeje služeb 4 655 937,33 65 131,00 2 819 583,58 19 045,00 

648 - zúčtování fondů 98 139,00   30 000,00   

649 - jiné ostatní výnosy 2 466,00    24 271,05   

672 - dotace a příspěvky  10 147 579,00   7 337 693,00   

VÝNOSY CELKEM 14 904 121,33 65 131,00 10 211 547,63 19 045,00 

 
Dary finanční 2019: ČSOB  - zdravotnické pomůcky                        20 000,- Kč     

                                    Nadace ČEZ -  smyslové pomůcky                     80 000,- Kč  

                                    Dostál - činnost                                         5 000,- Kč 

                                    TEBIS - činnost                                                10 000,- Kč 

                                    Nadace O2 - vybavení řemeslné dílny                25 000,- Kč 

                                    Marková - didaktické a stimulační pomůcky        7 000,- Kč 

                         Celkem:                                       147 000,- Kč 
 

 

Dary finanční 2020: TEBIS                                     10 000,- Kč   

                          Elektrárny Opatovice              30 000,- Kč 

                          Geometry Prague                                27 400,- Kč 

                          Celkem:                                       67 400,- Kč 

 
 

 
                                    



8. OPRAVY:  
                                    

 

REKONSTRUKCE:  

 

• Projekt – kompletní výměna elektrických rozvodů 

ve 3 pavilonech (kromě provozního pavilonu) 

• Oprava probíhala za provozu od KVĚTNA DO ZÁŘÍ 

2020 

• 1. patro - rehabilitační centrum, což vedlo k nižším příjmům od 

zdravotních pojišťoven 

• 4 třídy, z toho 1 třída pro děti s autismem (velmi problematické přesuny 

dětí na jiné třídy, pobyt v provozním pavilonu) 

• Součástí rekonstrukce byla i nová pobočková ústředna (rozšíření o nová 

tel. čísla), nová PC a internetová síť (nová firma zajišťující bezpečné 

ukládání dat, cloudové řešení), nový systém alarmu (rozšířeno do dalších 

pavilonů) 

 

OPRAVY: 

 

• Oprava sporáku                        1.875,- Kč 

• Oprava vzduchotechniky         6.777,- Kč 

• Oprava Wifi               5.022,- Kč 

• Oprava desky kancelářského stolu  2.800,- Kč 

• Oprava telef. linky              1.500,- Kč 

• Oprava jídelního vozíku             4.672,- Kč 

• Oprava osvětlení ve výtahu   1.791,- Kč  

• Oprava pískoviště              5.400,- Kč 

• Instalatérské a demontážní práce         14.559,- Kč 

• Oprava rhb lehátka    2.493,- Kč 

• Výměna sítě proti hmyzu    1.210,- Kč 

• Oprava sušičky     1.506,- Kč 

• Montáž okna v relaxační místnosti         10.792,- Kč 

• Výmalba a opravy po el. rekonstrukci       106.950,- Kč 

• Výmalba a opravy po el. rekonstrukci         86.840,- Kč 

• Výmalba a opravy po el. rekonstrukci         41.375,- Kč 

 

Součet                 295.562,- Kč 
 

 

 

 

 

   



 9. VYBAVENÍ: 

 
skříň s nástavcem                14.000,- Kč 

vibro shaper - vibrační plošina               4.690,- Kč   

dětská kuchyňka                                 16.335,- Kč 

kávovar DeĽonghi                          8.598,- Kč 

iPad                            9.900,- Kč 

server                           39.426,- Kč 

tiskárna Brother                        12.589,- Kč 

nástěnná podložka – kde roste ovoce                        4.095,- Kč 

LED světelný panel                 4.654,- Kč 

hmatový chodníček - polštářky               6.371,- Kč 

LCD monitor   ;               6.037,- Kč 

LCD monitor                  3.618,- Kč 

PC HP Elitedesk                 6.703,- Kč 

vysavač Nilfisk                 3.590,- Kč 

4x notebook              74.951,- Kč 

vibrační polštář                 3.259,- Kč 

vibrační panel       13.856,- Kč 

vibrační nástroj Stivii      11.222,- Kč 
 

Součet                                                      243.894,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10. NAVÁZANÁ SPOLUPRÁCE A PROPAGACE:  
 

Úzká spolupráce s organizacemi pracující s dětmi se zdravotním postižením 

v Pardubicích: 

• 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, zajišťují pro nás 

canisterapii (terapie se psem), muzikoterapii, naši klienti využívají jejich 

další služby (doprovázení a péče o dítě = hlídání dětí, klub pro děti se ZP, 

integrační aktivity aj.), 

• Středisko rané péče v Pardubicích – nově osobní účast na konzultacích 

k dětem (Komplexní individuální plán rozvoje) 

• ZŠ a praktická škola Svítání, Speciálně pedagogické centrum – předávání 

našich klientů do jejich péče, konzultace společných klientů, konzultace 

ohledně nově přijatých dětí nejen s poruchami autistického spektra 

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

• ZŠ Do Nového – předávání a vymezení klientely 

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

s PAS a Canisterapie našimi pracovníky 

• Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. – spolupráce v oblasti péče o děti 

se sluchovými vadami (přednášky pro rodiče i odborníky)  

• 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. 

• HELP CENTRUM – spolupráce při doporučování vhodných zdr. pomůcek 

klientům, bezplatné zapůjčení zdr. pomůcek pro naše zařízení 

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

těchto skupin 

• Centrum pro zdr. postižené Pk – spolupráce při zajišťování osobních 

asistentů pro klienty Lentilky (v tomto školním roce to bylo celkem 6 os. 

asistentů) 

• Česká abilympijská asociace – spolupráce při zajišťování osobních asistentů 

• MŠ (nejvíce 5 vytipovaných z každého obvodu) – zajištění povinného 

předškolního vzdělávání, tzv. individuální vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 



11. PODĚKOVÁNÍ: 
 

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

autismu   
- Rodinné Integrační Centrum – úzká spolupráce a partnerství 
- Středisko rané péče v Pardubicích – nově úzká spolupráce 
- Individuálním a firemním dárcům, nadacím  
- Rodičům – za obětavou spolupráci a péči o děti 
- Skvělému týmu LENTILKY  

 

 

 
 

 

 

 

Zpracovala: 31. 10. 2020                                      Mgr. Gabriela Bělková, ředitelka                                                                                                                                                              

 

 
 


