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Vážení čtenáři,

uplynul další rok a my máme příležitost ve Vámi právě otevřené Výroční zprávě shrnout ty 

nejdůležitější události za rok 2017.

V krátkosti  bych jen zmínila, že v plném provozu běží 4 Integrační školičky Smíšek, Klub 

Smíšek a další přídavné aktivity. Nově nám přibyly 3 projekty MPSV Mikrojesle Praha 3, 8, a 9.  

Jedná se o projekty EU ESF – OPZ. 

Pro každého z našich zaměstnanců to znamenalo odvést velký kus práce, za což jim 

děkujeme. I přesto jsme si vědomi, že je před námi velká spousta práce a stále je se co učit 

a vylepšovat. 

V úvodu bych také ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se v průběhu roku aktivně 

podíleli na chodu organizace ať svou prací, či poradenstvím, účastí na průběhu Benefiční 

přehlídky, Stromu přání, či jiných aktivit a pomáhají takto naplňovat společně cíle organizace. 

Velký dík patří našim patronům Marcele Březinové, Honzovi Musilovi a Pavlínce Matiové 

a nově Standovi Čermákovi, kteří nás neúnavně stále podporují.

Děkuji i všem dárcům a sponzorům a přeji jim i Smíšku, aby je neopouštěla důvěra v činnost 

naší organizace, kterou oni svými dary pomáhají rozvíjet a budovat.

Vladislava Táčnerová 
ředitelka Občanského sdružení Smíšek
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

MISE: JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ POMÁHÁ DĚTEM PROPOJENÍM JEJICH 
SOCIÁLNÍCH, VZDĚLÁVACÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT.

VIZE: VŠEM DĚTEM VE SMÍŠKU CHCEME INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM GARANTOVAT 
ZAŘAZENÍ DO BĚŽNÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU NEBO ZAŘAZENÍ DO SPECIÁLNÍ ŠKOLY 
ODPOVÍDAJÍCÍ JEJICH INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM.

Poskytované služby:

 ~ Integrační školky Smíšek

 ~ Mikrojesle Smíšek

 ~ Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)

 ~ Smíškoviny a další podpůrné aktivity

 ~ Klub Smíšek a dílničky pro rodiče

O. s. Smíšek bylo založeno roku 2006. Mezi prvotní aktivity patřily ozdravné pobyty a letní tábory pro děti 
s postižením. Cílová skupina se postupně rozrůstá o děti ze znevýhodněného prostředí a děti z dětských 
domovů. O. s. Smíšek organizoval ozdravné pobyty u moře, letní tábory, „Smíškoviny“, „Šikovné ručičky“ 
(aktivity pro rodiče s dětmi 3–15 let).  V roce 2011 zahájilo projekt „Naše rodina pro naše děti“ (zaměřujeme 
se na podporu a pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – besedy, přednášky 
s odborníky, vzdělávací a sportovní aktivity). V této době jsou všechny aktivity pořádány pouze dobrovolníky.
V září 2012 otvíráme první Integrační školičku Smíšek ve Vysočanech (pro děti ve věku 2–6 let ze 
znevýhodněného prostředí nenavštěvující žádné předškolní zařízení), dále Integrační centrum Smíšek 
s registrací sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (terénní a ambulantní služba). 

Na podzim 2013 se Občanské sdružení Smíšek stává členem Asociace společenské odpovědnosti a začíná se 
ucházet v rámci této asociace o titul Odpovědná škola, který jsme, jako jedna z prvních, získali v následujícím 
roce.  Díky navázané spolupráci s MČ Praha 2 a starostkou Janou Černochovou se nám daří nalézt prostory 
na další školičku. 

Zvrat přichází s podporou Nadace Velux v roce 2014 a v průběhu dalších dvou let rekonstruujeme prostory 
a otvíráme další 3 Integrační školičky Smíšek. Získáváme nové patrony Pavlínku Matiovou a Honzu Musila. 
Rozšiřujeme Klub Smíšek o Dílničku Smíšek a stáváme se členy Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků a členy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Máme nové logo. 

V roce 2016 ukončujeme sociálně aktivizační služby (SAS) a registrujeme Sociálně právní ochranu dětí (SPOD).
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INTEGRAČNÍ ŠKOLIČKY
SMÍŠEK
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Poskytují primárně podporu a pomoc dětem, které neměly lehký start do života, mají malý nebo žádný 
kontakt s vnějším prostředím, trpí nedostatkem podnětů. Tento stav se negativně odráží na jejich vývoji 
a připravenosti na vstup do prvního ročníku ZŠ. 

V současnosti provozujeme 4 Integrační školičky Smíšek – projekt je částečně podporován z dotačního 
programu ESF – Podpora dětských skupin. 

Integrační školička Vysočany – Na Harfě 4, Praha 9 – kapacita 10 
Integrační školička Vinohrady – Bělehradská 25, Praha 2 – kapacita 12 dětí
Integrační školička Jarov – U Kněžské louky 55, Praha 3 – kapacita 15 dětí
Integrační školička Karlín – Pernerova 50, Praha 8 – kapacita 12 dětí

Kapacita jednotlivých školiček byla v průběhu roku 2017 stále naplněna a děti byly zapisovány do pořadníku. 

V roce 2017 děti ze školiček zažily 48 výletů, akcí, sportování. Vyrazili jsme na školku v přírodě, 
stanovat, prošli jsme bojovkou, kterou pro nás připravily děti ze Základní školy Kozinova, vystupovali 
jsme v Domově pro zdravotně postižené Sulická a mnoho dalšího.

Provoz školiček je od pondělí do pátku v čase 8.00–17.00 hodin. Denní činnost se řídí dle platného rámcově 
vzdělávacího plánu MŠMT pro předškolní vzdělávání, vzhledem k naší specifické cílové skupině vždy bylo 
a je k dětem přistupováno individuálně s důrazem na jejich konkrétní potřeby. 
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INTEGRAČNÍ ŠKOLIČKY
SMÍŠEK
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V rámci Integračních školiček nabízíme služby speciálních pedagogů, které se staly již nedílnou součástí 
našich zařízení. Speciální pedagog se zaměřuje na co nejintenzivnější práci s dětmi a rodiči, ale je velkou 
oporou i vychovatelům školiček.  

Mnoho dětí docházejících do školiček je pod dozorem sociálních pracovníků OSPOD, některé rodiny mají 
určen soudní dohled vzhledem k nedostatečné péči o dítě a nedostatku rodičovských kompetencí.  Jedná 
se o rodiny po léčbě závislosti, s neznalostí nebo nedbalostí a nezájmem o dítě.

Celkový počet dětí za 6 let činnosti 178 dětí

Z toho s doporučením OSPOD 132 dětí

Děti z běžných rodin 46 dětí

Přechod do běžného 0 a 1 ročníku ZŠ

Přechod do speciální školky či školy (díky určené konečné diagnóze) 12 dětí

Odebrání dětí docházejících do školiček rodině do ústavní péče
(nechuť spolupráce ze strany rodiny) 8 dětí
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
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Navštívili jsme Zlatou uličku. 

Poznáváme zvířátka v zimě.

Vyrážíme bruslit.

Navštívili jsme jízdní oddíl Městské policie, kde
jsme se seznámili s koníčky a dokonce se svezli
v policejním voze…

Díky podpoře pana Kočky vyrážíme na Matějskou 
pouť v Praze – už se nemůžeme dočkat.



Výroční zpráva Smíšek 2017

ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
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Staré hrady

Zoo

Chodíme plavat

Trnkova zahrada

Království železnic
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
Bojovka v Praze ve Stromovce
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Moc děkujeme dětem ze Základní školy Kozinova za uspořádání Cesty za pirátským pokladem. 

Nejdříve jsme museli splnit úkoly, za které
jsme obdrželi penízky. Když jsme jich měli
dost, vyrazili jsme za pirátem a přesvědčili
ho k výměně penízků za mapu k pokladu. 

Našli jsme poklad – huráááááá!
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
Vyrážíme na Konzervatoř
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Už se moc těšíme na naši úžasnou patronku
 „tetu“ Marcelu – vyrážíme na Konzervatoř.
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U poníků

Vyzkoušíme si spinkání v lese.

Duhový park

Školka v přírodě

Park Fábula

ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
Park Fábula
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
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Park Mirakulum

Výlet za vodníkem

Farma Blaník

Park Mirakulum

Olympiáda – velký den – vyrážíme k Vltavě plnit 
úkoly Olympiády – všichni jsme vyhráli a získali 
krásný diplom…
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
Spartan run
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Sportujeme – děkujeme kamarádům 
sportovcům ze Spartan run, kteří se rozhodli
s námi sportovat…

Spartan run
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
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Slavíme narozeniny.

Slavíme narozeniny.

Městská knihovna

I my víme, že pomáhat se musí – vyrážíme na akci 
Hýbeme Prahou Nadace Terezy Maxové.  Byli jsme 
šikulky – nachodili jsme hooodně km a podpořili děti 
v nouzi…

Strašidelná Čertovka
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
Vyrážíme stanovat 
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Vyrážíme stanovat – ani my, ale ani tety a strejdové nevědí, co nás čeká…
Děkujeme manželům Ščukovým za půjčení školicího střediska Hájemství…
                                                                                                        Postavili jsme stan, cestovali lesem, spinkali ve
                                                                                                        stanu, měli jsme bojovku, hledali jsme poklad,
                                                                                                        plnili spoustu úkolů – užili jsme si nádherný týden…
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK
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Návštěva Sulické 
a Dlabání dýně

Vystupujeme u vánočního stromečku u kamarádů
v Domově pro zdravotně postižené Sulická.

Návštěva Sulické
a Dlabání dýně

Učíme se, jak se vyhnout úrazům.
Děkujeme za podporu VZP.
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MIKROJESLE SMÍŠEK
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V lednu 2017 jsme začali realizovat 3 projekty MPSV podporované EU ESF – OPZ.

Jedná se o projekty mikrojeslí – Jesličky Smíšek Praha 3, Praha 8, Praha 9.   
Na adresách:  Kolmá 8, Praha 9
             Thámova 19, Praha 8; 
             Krásova 19, Praha 3.

Jesličky jsou otevřeny od 8 do 17 hodin pondělí–pátek. S kapacitou 4 děti v danou chvíli, s péčí 1 a ½ 
vychovatele. 

Cílem projektů je zlepšení podmínek pro zaměstnávání rodičů s malými dětmi. Projekty jesliček tak podporují 
rovné příležitosti při vstupu na trh práce. Cílovou skupinou jsou děti od 0,5 do 3 let. Pro zařazení do projektu 
musí být splněna podmínka vazby na trh práce obou rodičů. Školné je díky projektu MPSV zdarma. 
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
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V rámci pověření SPOD poskytujeme: 

 ~ Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 

 ~ Poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

 ~ Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.

 ~ Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
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DALŠÍ VEDLEJŠÍ AKTIVITY 

Klub Smíšek
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V návaznosti na sociálně právní ochranu dětí je neméně důležitá osvěta a informovanost rodin. 

Klub Smíšek 
 ~ podpůrná činnost, jako jsou besedy a přednášky s tématy zaměřenými na problémy denního života: 

vývoj, potřeby a výchova dětí, podpora zkvalitňování vzájemných vztahů v rodině a podpora řešení 
problémů; Proběhlo 10 přednášek a besed s odborníky za podpory 76 osob. 

Proběhlé semináře a workshopy:
 y Pediatr, náš partner
 y Speciální pedagog pomáhá
 y Jak na sociální dávky – na co mám nárok
 y Exekuce není konec
 y Zpět do práce (nácvik CV)
 y Infekční nemoci (svrab, vši atd.)
 y Stomatolog a děti předškolního věku
 y Policie a domácí násilí 
 y Psycholog – vývoj dítěte v předškolním věku
 y Logopedie – jak narovnat chyby

 ~ Odborná knihovna
 ~ Přístup na PC s připojením na internet a možností tisku
 ~ Dílnička Smíšek – aktivizační dílnička pro dlouhodobě nezaměstnané rodiče (matky). S možností 

absolvování různých školení a workshopů zaměřených na výuku různých technik pracovních činností 
(šití, háčkování, výroba šperků atd.) a zaměřených na možnost budoucí drobné výroby na ŽL a přivýdělek. 

Jedná se o volnočasové aktivity pro celé rodiny, pořádané min. 1× měsíčně. V rámci této aktivity je kladen 
důraz na aktivní a smysluplné trávení volného času rodiči s dětmi. Vzájemně se učí komunikaci, sdílení zážitků 
a informací. Proběhlo 10 akcí (výletů či setkání v dílničkách) za účasti 72 rodin. 

Proběhlé akce dětí s rodiči – Smíškoviny: 
 y Poznáváme zimní Prahu
 y Vaříme s paní Vařečkou 
 y Masopust
 y Vítání jara (Toulcův dvůr)
 y Hledání lesních skřítků
 y Letní tvoření
 y Sportovní den
 y Hurá za podzimem
 y Vázání vánočních věnců
 y Výroba mýdel a vánočních ozdob

Smíškoviny
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„DÍTĚ MNOHA ROLÍ“
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„Dítě mnoha rolí“

Už se stalo tradicí na podzim pořádat benefiční akci, módní přehlídku s názvem „Dítě mnoha rolí“, kde se 

předvedly naše děti spolu s umělci. Velké poděkování patří všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku 

na honorář a přišli ve svém volném čase podpořit činnost Integračních školiček Smíšek. Všem sponzorům 

a dárcům, co na benefiční akci přispěli nebo si nakoupili některý z mnoha výrobků dětí a maminek na našem 

stánku, děkujeme. 

Velký dík patří návrhářům a firmám, co nám propůjčili své modely a oblečení, firmě KIK textil a Non-Food, 

spol. s r.o., kolekci slušivých pruhovaných triček EDA Raná péče. Další velké díky patří všem, kdo benefiční akci 

podpořili: Hanka Kosové z Budu pomáhat, Casanova, Dragsterlady Patricie Baroňové a Asociace úspěšných 

žen BPWCR, dobrovolníkům, fotografům – Petr Mráček, Jiří Neuer, a všem, kteří na akci pomáhali. 
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HONZA MUSIL VÁNOČNÍM 
HOSTITELEM…
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V roce 2017 jsme dostali úžasné pozvání od našeho patrona Honzy Musila. Děti ze školiček byly pozvány do 
vánočního pořadu „Čekání na Ježíška aneb Bezpečné vztahy“, který se vysílal přímo na Štědrý den.

Pro děti to byl neuvěřitelný zážitek, natáčení bylo sice trošku delší a komplikovanější, ale už to, že se děti 
ocitly ve studiu, všude spousta přístrojů, kamer, lidí… 

A výsledné natáčení? Někdo nám děti během čekání asi vyměnil… naše malá zlobidla se chovala velmi 
svátečně. Honzovi děti přinesly dárečky a samy dárečky od Honzy dostaly – to bylo nadšení.

Pokud chcete vidět malé Smíšky, neváhejte si na internetu pořad pustit. 
https://www.youtube.com/watch?v=HArMiejKbn4
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
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Existuje Ježíšek?  Strom splněných přání

V rámci vánoční akce „Strom splněných přání“ se sešlo mnoho krásných dárků. Pracovna speciálního pedagoga 

na školičce se proměnila ve velký sklad plný dárků na 14 dní se zákazem vstupu dětem. Při předávání na 

Vánoční besídce bylo mnoho dětských dušiček v nedočkavém očekávání, jestli zrovna jim Ježíšek splní jejich 

přání. Rozzářené tváře a jiskřičky v očích malých i větších nezbedů byly tou největší odměnou nám všem. 

Velké díky patří všem Ježíškům, kteří nám pomohli splnit dětská přání. Mnoha dětem se aspoň na danou 

chvíli vrátil úsměv na tváře a mohly zapomenout na všechno zlo, které je potkalo v již tak raném věku. 

Moc Vám všem děkujeme…   
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PODĚKOVÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮM
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Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří nás přišli podpořit v rámci dnů dobrovolníků – z firmy Česká 
spořitelna.

Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří nám v průběhu roku vždy ochotně pomohou, poradí, vyrobí, 
opraví. Prostě jsou zde vždy, když je ve Smíšku potřeba něco udělat.  

DĚKUJEME, MOC SI VAŠÍ PRÁCE VÁŽÍME. 

Ostatní dobrovolníci, kteří nám pomáhali v průběhu roku 2017 – Vladimír Novák, Pavel Karásek, Patrik 
Táčner, Lucie Mádlová, Hanka Kosová, Petr Mráček, Alena Nováková, Lucia Vajdová, Jiří Neuer, Zuzana 
Fišerová Honzová, Hana Humpolíková, Pavlína Chvalinová a mnoho dalších; děkujeme i těm, kteří nechtějí 
být zveřejněni.
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KONTAKTY
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Občanské sdružení Smíšek 
Pešlova 359/18 

190 00 Praha 9 – Vysočany 
e-mail: info@os-smisek.cz 

internet: www.os-smisek.cz 

předseda sdružení: Novák Vladimír 

ředitelka sdružení: Táčnerová Vladislava 
tel: +420 608 036 519

e-mail: tacnerova@os-smisek.cz 

ekonom: Jana Karásková 
e-mail: karaskova@os-smisek.cz

číslo účtu: 107-7320340217/0100 
číslo sbírkového účtu: 107-9670430297/0100

Jesličky Praha 3
Krásova 19
Praha 3 – Žižkov
Tel: 792 318 751, email: jeslicky@os-smisek.cz 

Jesličky Praha 8
Thámova 19
Praha 8 – Karlín
Tel: 792 317 917, email: jeslicky@os-smisek.cz 

Jesličky Praha 9
Kolmá 8
Praha 3 – Vysočany
Tel: 792 317 947, email: jeslicky@os-smisek.cz 

Integrační školička Smíšek Vysočany 
Na Harfě 4/694 

190 00 Praha 9 – Vysočany 
tel.: +420 734 436 762, e-mail: harfa@os-smisek.cz 

Integrační školička Smíšek Vinohrady 
Bělehradská 25 

120 00 Praha 2 – Vinohrady 
tel.: +420 734 436 762, e-mail: vinohrady@os-smisek.cz 

Integrační školička Smíšek Karlín 
Pernerova 50 

180 00 Praha 8 – Karlín 
tel.: +420 733 671 817, e-mail: karlin@os-smisek.cz 

Integrační školička Smíšek
U Kněžské louky 55

130 00 Praha 3 – Jarov
tel.: +420 733 671 836, e-mail: jarov@os-smisek.cz
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PODPORUJÍ NÁS
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• Milena Schinková

• MPSV – Rodina

• Nadace Agrofert

• Městská část Praha 9

• Městská část Praha 10

• Městská část Praha 4

• Městská část Praha 8

• Nadace Agrofert

• Nadace umění pro zdraví

• Mezinárodní konzervatoř Praha  

• Novák – vratová technika 

• Petr Mráček – fotograf

• Jiří Neuer

• Petr Šustek – servis kávovarů

• LCM s.r.o.

• AS elektronika – Pavel Karásek

• Martin Kincl

• Zdeňka Bosáková

• Casanova Publishing s.r.o.

• Budu pomáhat.cz – Hanka Kosová

• FasTec s.r.o.
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FINANCE
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Náklady 5 253 744,00 100,00% 7 279 727,00 100,00%

Materiál  215 198,00 4,10% 504 159,00 6,93%
Opravy a udržování 93 710,00 1,78% 97 475,00 1,34%
Ostatní služby 1 274 794,00 24,26% 1 363 120,00 18,72%
Osobní náklady 3 664 102,00 69,74% 5 251 420,00 72,14%
Daně a poplatky 953,00 0,02% 15 100,00 0,21%
Ostatní náklady 4 987,00 0,09% 48 453,00 0,67%
Odpisy, 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00% 0 0

Výnosy 5 243 403,00 100,00% 7 320 385,00 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 465 102,00 8,87% 451 200,00 6,16%

Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Přijaté příspěvky 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Státní dotace 303 301,00 5,78% 298 000,00 4,07%
Provozní dotace ESF CR 3 104 265,00 59,20% 5 598 500,00 76,48%
Provozní dotace města a obce 216 535,00 4,13% 216 535,00 2,96%
Veřejné zdroje - státní, krajské a městské 3 624 101,00 69,12% 6 113 035,00 83,51%
Provozní dotace nadační příspěvky 1 154 200,00 22,01% 756 150,00 10,33%
Provozní dotace 4 778 301,00 91,13% 6 869 185,00 93,84%

Hospodářský zisk za období
-10 341,00

Hospodářský zisk za období 
40 658,00

2016 2017




