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Poslání a cíle organizace
Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v
roce 1991, registrované podle zák.č.83/1990 Sb. MV ČR dne 8.3.1991 pod č. VS/1-5 781/91R. Sdružuje odborné pracovníky škol a školských zařízení, kteří se věnují edukaci a inkluzivní
podpoře dětí, mladistvých i dospělých s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním, s
cílem podporovat ucelenou rehabilitaci těchto osob. V současné době tvoří členskou základnu
Somatopedické společnosti přes 200 členů. Sídlem Somatopedické společnosti o.s. je ZŠ při
FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, Česká republika.

Základní údaje o činnosti v r.2009
V souladu se záměrem Společnosti pořádat pro své členy tématicky zaměřená
interaktivní setkání sekcí na hostitelských zařízeních v zájmu zajištění kontinuity kontaktů,
výměny zkušeností a řešení aktuálních problémů na poli somatopedické praxe proběhla
v r.2009 metodická setkání členů a hostů Somatopedické společnosti, o.s. ve dnech 22.5.2009
(SPC a Školy pro tělesně postižené Teplice, Trnovanská 1331 ) a 13.11.2009 ( v Jedličkůvě
ústavu a školách v Praze 2 na Vyšehradě). Další setkání členů Somatopedické společnosti, o.s.
s odborníky v oblasti pedagogické rehabilitace dětí a žáků s tělesným postižením proběhlo
dne 13.11.2009 v ZŠ Zahrádka v Praze 3.
Interaktivní setkání byla provázena menší exkurzí po hostitelském zařízení, neformální
debatou členů společnosti o společných odborných zájmech a problémech speciálně
pedagogické (somatopedické) praxe.

Celostátní odborný seminář:
Somatopedická společnost,o.s. uspořádala s využitím účelové dotace MŠMT,
poskytnuté v rámci „Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti
regionálního školství v r. 2009, podprogramu Podpora občanských sdružení pedagogických
pracovníků v regionálním školství, modulu A5 směrovaného na podporu inkluzívního
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vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dne 13.11.2009 na
PedF UK v Praze celostátní odborný seminář na téma „Děti a žáci s centrální poruchou
hybnosti v procesu vzdělávací inkluze“ s 244 účastníky z řad speciálních pedagogů – členů
společnosti, pedagogů běžných základních škol, asistentů a pečujících osob.
Celostátního semináře se zúčastnili ve větším počtu i pedagogové běžných základních škol
(zejména 1.stupně), aby společně se speciálními pedagogy diskutovali o možnostech podpory
speciálních vzdělávacích potřeb dětem a žákům s tělesným postižením a zdravotním
znevýhodněním v nerestriktivních edukačních podmínkách běžných škol.

Projektová činnost v r.2009
Somatopedická společnost, o.s. se v r.2009 věnovala přípravě dvou projektových
žádostí OPVK prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti
dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, financovaného z
Evropského sociálního fondu ( ESF) a ze státního rozpočtu ČR.
CZ.1.07/1.2.00/14.0130 Školou bez překážek
CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Modely inkluzivní praxe v základní škole
Obě projektové žádosti byly zaměřeny na odbornou přípravu pedagogů základních škol v
regionech ČR pro plně individualizovanou a týmově prováděnou podporu vzdělávacích
potřeb žáků rozdílných schopností a dispozic, na vytvoření obecně využitelných modelů
vzdělávací inkluze na školách, optimalizaci sociálního klima škol, na posílení odborné
kapacity škol pro vznik interního systému inkluzivní metodické podpory a interiorizaci
inkluzivně orientovaných poradenských služeb žákům a jejich rodinám.
Somatopedická společnost, o.s. se v r.2009 stala partnerem projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00083
UČÍME SE ZVLÁDAT SMA ( partnerství bez finanční spoluúčasti). Projekt je zaměřen na
podporu sociálního začleňování, usnadnění pracovního uplatnění a seberealizace osob
pečujících o osobu blízkou s onemocněním SMA (spinální muskulární atrofie). Řešitelem
projektu je Kolpingova rodina Smečno.

Další činnosti
Metodická a publikační činnost:
Somatopedická společnost, o.s. vydala s podporou MŠMT č. rozhodnutí 12394/200922 v r.2009 soubor metodických materiálů Mezioborová spolupráce v procesu vzdělávací
inkluze osob s DMO , který poskytuje řadu nových informací o aktuálních trendech v oblasti
výchovy, vzdělávání a profesní přípravy znevýhodněných dětí a žáků s DMO v přímé vazbě
na aktuální cíle národní vzdělávací politiky a nově utvářený systém jejich inkluzivní podpory
ve školách hlavního vzdělávacího proudu.
V publikované problematice jsou zahrnuta témata:
• Zkušenosti se vzděláváním žáků s dětskou mozkovou obrnou na
počátku školní docházky
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Edukační specifika pedagogické práce s integrovanými žáky s DMO
Speciálně pedagogická diagnostika dítěte s DMO v předškolním věku
Stabilizovaný sed při školní práci žáků s DMO
atd.

Vzdělávací aktivity
Somatopedická společnost,o.s. zažádala v roce 2009 MŠMT o akreditaci dvou vzdělávacích
programů DVPP. Tuto akreditaci získala a následně svým členům nabídla vzdělávací
programy Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole a
Možnosti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky, stimulace zrakové percepce u dětí
s těžkou poruchou hybnosti, jejichž pilotní běhy otevřela v listopadu a v prosinci 2009. Oba
programy byly připraveny se záměrem vzbudit zájem pedagogů běžných škol o vytváření
příznivých podmínek k inkluzi žáků se zdravotním postižením a představit praktické možnosti
speciálně pedagogické intervence při práci s těžce tělesně a kombinovaně postiženými jedinci.
Účastníci programů obdrželi osvědčení s náležitostmi DVPP.

Informační aktivity
Veškeré dokumenty k činnosti Somatopedické společnosti v r.2009 byly umístěny na
webových stránkách Somatopedické společnosti www.somspol.wz.cz
O svých aktivitách Společnost informovala v průběhu celého r.2009 i prostřednictvím
informačního portálu pro znevýhodněné osoby a osoby pečující www.alfabet.cz, vývěsek na
PedF UK, dopisů a informačních mailů svým členům. Společnost v průběhu roku 2009
informovala své členy o vzniku a aktuálních aktivitách ( konferencích, seminářích, výstavách
aj.) partnerských NNO, která se angažují ve prospěch tělesně postižených či
zdravot.znevýhodněných osob.

Spolupráce s ostatními subjekty
V roce 2009 Společnost spolupracovala s následujícími partnery:
– Česká asociace ergoterapeutů (ČAE)
– Dům rodin - Rodinné centrum Smečno
– Alfa Human Service – nezisková organizace v péči o pečující
– Pedagogická fakulta UK v Praze, spolupořadatel celostátních seminářů
– Jedličkův ústav a školy, Praha, hostitelská org.pro setkání sekce
– ZŠ Zahrádka , hostitelská org.pro setkání sekce
– ZŠ při Thomayerově nemocnici, Praha, administartivní a dokumentační sídlo
společnosti.
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Zpráva o hospodaření Somatopedické společnosti, o.s. v r.2009
Náklady 2009
poč.stav
501700 Kancelářské potřeby
513100 Náklady na reprezentaci
518300 Poštovné
518800 Ostatní služby
521100 Hrubá mzda MP a KP
549100 Poplatky bance
Náklady celkem

koncový stav

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

28 974,00 Kč
2 227,00 Kč
314,00 Kč
11 975,00 Kč
34 600,00 Kč
1 553,00 Kč
79 643,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

30 650,00 Kč
165,20 Kč
3 900,00 Kč
49 000,00 Kč
83 715,20 Kč

Výnosy 2009
602100 Příjem-semináře,
publikace
644100 Přijatý úrok
684100 Přijaté členské příspěvky
691100 Dotace MŠMT
Výnosy celkem

Personální obsazení
V r.2009 se na řízení a chodu Společnosti podíleli:
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. – čestná předsedkyně,Doc. PaedDr. Vanda Hájková,
Ph.D. předsedkyně , PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D. – místopředsedkyně, Mgr. Antonín
Herrmann – vedoucí sekce Škol a školských zařízení pro tělesně postižené, Mgr. Helena
Hrbáčová – vedoucí sekce Škol a školských zařízení při dětských léčebnách a ozdravovnách,
PaedDr. Iva Křivánková - vedoucí sekce Škol a školských zařízení při nemocnicích, PhDr.
Josef Novotný, CSc. – člen výboru,Dr. Dušana Chrzová, Ph.D. –člen výboru, Mgr. Olga
Ludvíková –člen výboru, PaedDr. Hana Šmejkalová, člen výboru, PhDr. Mgr. Dagmar
Opatřilová, Ph.D. –člen výboru.

Výroční zprávu na základě podkladů vedoucích sekcí společnosti a účetní firmy Jonášúčetnictví zpracovala k 30.12.2009
Doc.PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D.
předsedkyně Somatopedické společnosti,o.s.
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