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Vážení, 
 
předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám 
chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování. 

Velice nás těší, že již v průběhu prvního roku prošla naše společnost rychlým vývojem a že jsme 
mohli realizovat mnoho z našich zamýšlených aktivit. Naše společnost v prvních měsících svého 
fungování získala akreditaci vzdělávací instituce MŠMT k provádění vzdělávacích programů                
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, získala také pověření Krajského úřadu               
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

Jsme vděčni, že jsme díky podpoře města Tábor a Jihočeského kraje mohli kromě vlastní činnosti 
realizovat tři projektové aktivity.  

Moje poděkování hned v úvodu patří zejména zakladatelům společnosti, za jejich enormní 
pracovní nasazení bez nároku na odměnu, všem spolupracovníkům a odborníkům, kteří byli 
ochotni s námi "do toho jít", všem dárcům a podporovatelům hmotnými i morálními statky.  

Nemalý dík patří také členům Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Táboře,                   
v jejichž objektu jsme našli ideální prostor pro naše aktivity, za jejich vstřícnost a důvěru v náš 
záměr. 
 
PhDr. Miroslava Horecká 
ředitelka společnosti PorCeTa, o.p.s. 
 



DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s. 
 

Obecně prospěšná společnost, dle smlouvy o založení a zápisu v rejstříku obecně prospěšných 
společností, poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 
 
Hlavním cílem společnosti je zajišťovat odbornou poradenskou, preventivní, intervenční             
a vzdělávací činnost pro děti, žáky a studenty, rodiče a pěstouny a učitele a školská zařízení 
v oblasti specifických vývojových poruch učení a chování, syndromu školní neúspěšnosti             
a rizikového chování.  

 
Společnost vykonává zejména tyto činnosti:  

a) práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami zařazenými do hlavního 
vzdělávacího proudu, s jejich rodiči a pedagogy, 

b) preventivní, intervenční a rehabilitační činnost pro třídní kolektivy včetně programů 
specifické primární prevence zaměřených na rizikové chování, závislostní chování, 
extremismus a xenofobii, 

c) speciálně pedagogická diagnostika individuální a skupinová, 
d) speciálně pedagogická terapie individuální a skupinová, 
e) terénní práce ve školských zařízeních,  
f) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogickou veřejnost v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
g) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro rodiče a pěstouny, 



h) provoz centra  pro děti v předškolním věku s vysoce funkčním autismem, s ADHD                   
a s ADD,  

i) provoz volnočasového a vzdělávacího centra pro děti předškolního a mladšího školního 
věku s PAS, ADHD, s ADD  a pro děti v náhradní rodinné péči,  

j) organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen, 
k) pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí zaměřených na prevenci rizikového 

chování a sociálně negativních jevů a předcházení syndromu školní neúspěšnosti, 
l) rehabilitace a relaxační cvičení, 
m)  finanční a dluhové poradenství, 
n) zprostředkování služeb poskytovaných jinými subjekty s obdobným zaměřením. 

 
 
ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Statutární orgán: PhDr. Miroslava Horecká, ředitelka společnosti 
 
Správní rada:  Ing. Petr Kropík, MBA - předseda správní rady 
                       JUDr. Miloš Tuháček 
                       Ing. Lucie Wiererová 
 
Dozorčí rada:  MUDr. Světlana Holubová - předsedkyně dozorčí rady 
                       Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
                       Michaela Fialová 



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI - STŘEDISKA 
 

Institut vzdělávání:  

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
• Přednášky pro rodiče a veřejnost 

Práce s dítětem:  

• Nápravy specifických poruch učení 
• Nácviky sociálních dovedností 
• Volnočasové aktivity pro děti s PAS, ADHD, SPU a SPCh a děti z pěstounských rodin 

Sociálně-právní ochrana dítěte: 

• Vzdělávání pěstounů dle § 47 zákona č. 359/1999 Sb. v aktuálním znění 
• Poradenství 
• Náhradní rodinná péče 

Primární prevence: 

• Všeobecná, selektivní a indikovaná prevence 
• Adaptační programy 
• Intervenční programy 

 



CÍLOVÁ POPULACE 
 
Program mohou využívat všichni klienti, pro které jsou nabízené služby realizovány, bez ohledu 
na rasu, politické či náboženské přesvědčení, pohlaví, národnost.  
 
Institut vzdělávání:   

DVPP: 

• pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ 
• metodici prevence a výchovní poradci, školní psychologové 
• asistenti pedagoga 
• ředitelé škol 

Přednášková činnost:  

• rodiče 
• široká veřejnost 

 
Práce s dítětem: 

Primární cílová skupina: 

• děti a mládež ohrožené syndromem školní neúspěšnosti od 3 do 18 (19) let 

Sekundární cílová skupina: 

• rodiče a pěstouni 
• pedagogové 



Sociálně právní ochrana dětí: 

Primární cílová skupina: 

• ohrožené děti a mládež od narození do zletilosti nebo ukončení přípravy na povolání 
• děti v náhradní rodinné péči 
• rodiče a pěstouni, poručníci  
• celé rodiny 

Sekundární cílová skupina: 

• pedagogové 
 
Primární prevence: 

Primární cílová skupina: 
• děti a mládež od 3 let do ukončení studia  
• třídní kolektivy 
• rodiče 

Sekundární cílová skupina: 

• rodiče 
• pedagogové 

 
 
 
 



VÝVOJ ČINNOSTI A AKTIVIT SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 
 
Společnost vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeného krajským soudem v Českých Budějovicích.  
 
První nabízenou a realizovanou službou společnosti byla individuální práce s dítětem a speciálně 
pedagogická poradenská činnost pro rodiče. Tato služba byla a doposud je službou za úhradu od 
klienta.  
 
Další rozvíjející se aktivitou hned od počátku fungování společnosti bylo pořádání vzdělávacích 
programů pro pěstouny a poručníky. Tyto programy byly objednávány orgány sociálně-právní 
ochrany dítěte a hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče objednávajícími 
OSPOD.  
 
V souvislosti z touto činností v oblasti sociálně právní ochrany jsme požádali Krajský úřad, odbor 
sociálních věcí  zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany, o udělení pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dítěte. Dne 7. 5. 2013 nám pod č. j.: KUJCK/23706/2013/OSVZ bylo 
uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: 

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 
• poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte             

a při péči o dítě zdravotně postižené, 
• pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů související s péčí o dítě a jeho výchovu, 



• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, 
• zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 
• poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte 
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, 

 
a pod č. j. KUJCK/34334/2013/OSVZ ze dne 27. 6. 2013 v tomto rozsahu: 

• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, 
• poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče. 

 
Na jaře roku 2013 jsme také požádali o akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR k provádění vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  
Společnost získala akreditaci vzdělávací instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ze dne 3. 5. 2013 pod č. j.: MSMT–12522/2013–201, spolu s deseti akreditovanými vzdělávacími 
programy programy. Dalších deset vzdělávacích programů bylo zaakreditováno 24. 10. 2013.  

Díky získaným finančním prostředkům z Protidrogového fondu města Tábora a grantového 
programu Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky v Jihočeském kraji jsme 
mohli nabízet programy specifické primární prevence zaměřené na oblast drogových závislostí 
základním a středním školám v regionu Táborska.  



Díky prostředkům ze Sociálního fondu města Tábora jsme pracovali s dětmi ze sociálně 
znevýhodněného prostředí v oblasti náprav specifických poruch učení. 
 
V květnu jsme ve spolupráci s Městem Tábor a pod záštitou místostarosty města Mgr. Emila 
Nývlta zorganizovali panelovou diskusi pro pedagogickou a rodičovskou veřejnost, za účasti 
předního českého odborníka na agresivní chování dětí, PaedDr. Zdeňka Martínka, na téma: 
Problémy dítěte ve škole aneb Dítě ohrožené syndromem školní neúspěšnosti 

 
 
Během roku jsme napsali celkem 13 žádostí o dotace, ve 3 řízeních jsme byli úspěšní. 
 

Koncem roku jsme se začali připravovat na certifikační řízení v oblasti programů primární 
prevence rizikového chování, které chceme absolvovat v roce 2014. Připravujeme společnost tak, 
aby vyhověla standardům odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské prevence 
rizikového chování. 
 

V posledních měsících roku 2013 jsme po dohodě s pronajímatelem prostor začali upravovat 
prostory ve 2. patře objektu Masarykova domova, které se pro naše rozrůstající se aktivity jevily 
velikostí i dispozičně vhodnější. Koncem roku jsme se do opravených prostor  - na stejné adrese, 
jen o patro výš - s celým provozem společnosti přestěhovali.    
 
 



ČINNOST JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
 
Středisko Institut vzdělávání: 
 
Středisko zajišťuje organizaci a realizaci vzdělávacích programů pro cílové skupiny pedagogů                   
a rodičů. Programy jsou realizovány v přednáškové místnosti v prostorách společnosti                   
v PorCeTa, o.p.s. ve Smetanově ulici. V případě požadavku objednavatele vzdělávacího 
programu může být program realizován v místě dohodnutém s objednavatelem.  
 
Činnost tohoto střediska ze začala rozjíždět až na počátku školního roku 2013/2014, tedy od září 
2013. V období do konce roku byly realizovány pouze dva vzdělávací programy pro pedagogy                  
a jeden program pro rodiče, ačkoli nabídka programů byla větší. Existence akreditované instituce 
se teprve dostává do povědomí škol a pedagogů. 
 
Celkový počet cílové skupiny: 23 pedagogů 
                                             12 rodičů 
 
 
Středisko Práce s dítětem: 
 
Středisko zajišťuje individuální speciálně pedagogickou činnost s dětmi se specifickými 
poruchami učení formou náprav specifických poruch učení a reedukací. Individuálně pracuje                   
s dětmi se specifickými poruchami chování na bázi ADHD, s dětmi s poruchou autistického 



spektra a dalšími neurologickými či psychiatrickými poruchami formou nácviků sociálních 
dovedností. Těmto dětem nabízíme také volnočasové aktivity zaměřené na nácviky pracovních 
dovedností  (práce se dřevem, výtvarné techniky, fotografování apod.) 

Individuální práci s dětmi zajišťují dva speciální pedagogové s dlouholetou praxí, volnočasové 
aktivity zajišťuje student VŠ sociálního zaměření. 

V rámci tohoto střediska byl realizovaný program  Individuální speciálně pedagogická činnost           

s dětmi ze sociálně slabých a nepodnětných rodin, které jsou ohroženy školní neúspěšností                 

z důvodu nekvalitního rodinného prostředí, nedostatečné domácí přípravy v kombinaci se 

specifickými vývojovými poruchami učení a chování (dyslexie, dysgrafie, ADHD, atd.) 
podpořený ze Sociálního fondu městě Tábora. Do tohoto projektu bylo zapojeno 5 dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. 

Na individuální práci formou nácviků a náprav v roce 2013 docházelo dlouhodobě 10 dětí. 

Volnočasových aktivit, pracovních činností a fotografického kroužku se účastnilo 6 dětí.  
 
V průběhu letních prázdnin byly v rámci tohoto střediska realizovány dva týdenní příměstské 
tábory zaměřené na fotografování. 

Fotografických příměstských táborů se zúčastnilo celkem 7 dětí. 

 

Pod tímto střediskem proběhly během letních prázdnin také dva příměstské tábory pro děti ze 
sociálně znevýhodněného prostředí a pro děti z pěstounských rodin.  



Těchto táborů se zúčastnilo celkem 5 dětí.  

 
Celkový počet cílové skupiny: 23 dětí 

 

Středisko Sociálně-právní ochrana dětí: 
 
V rámci tohoto střediska jsou organizovány a realizovány vzdělávací programy pro pěstouny                 
a poručníky podle § 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte ve znění 
pozdějších předpisů. 

V průběhu roku 2013 bylo realizováno celkem 8 vzdělávacích programů, kterými prošlo celkem 
106 pěstounů a poručníků. 

Poradenství v rámci tohoto střediska probíhá souběžně s realizací vzdělávacích programů pro 
pěstouny a současně s individuální činností s dětmi. 
 
Ačkoli společnosti PorCeTa, o.p.s. bylo uděleno povření k uzavírání dohod o pěstounské péči                   
a k sledování výkonu pěstounské péče, neuzavřela společnost v roce 2013 dohodu s žádným 
pěstounem. 
 
Celkový počet cílové skupiny: 106 pěstounů a poručníků 
 



Středisko Primární prevence: 
 
Činnost tohoto střediska se mohla začít rozvíjet díky podpoře Jihočeského kraje a dotace                   
z Protidrogového fondu města Tábora.  

V rámci projektu Programy specifické primární protidrogová prevence pro žáky, studenty                  

a rodiče v regionu Táborska podpořeného z grantového programu Podpora a rozvoj protidrogové 
politiky JčK jsme realizovali 27 programů specifické primární prevence, z toho 23 programů pro 
žáky a studenty na šesti základních a středních školách a gymnáziích a 4 programy pro rodiče. 
Celkový počet kontaktů primární cílové skupiny žáků byl 515 žáků a studentů, rodičů 32                   
a sekundární cílové skupiny pedagogů 29. 

V rámci projektu Komplexní programy primární protidrogové prevence a prevence 

závislostního chování pro žáky 8. a 9. tříd základních škol v Táboře podpořeného                   
z Protidrogového fondu města Tábora byly realizovány čtyři program specifické primární 
prevence na jedné základní škole.  Celkový počet kontaktů primární cílové skupiny bylo 43 žáků, 
počet kontaktů sekundární cílové skupiny pedagogů byl 4. 

Kromě programů protidrogové prevence v rámci projektů byly realizovány 4 primární programy 
na základních školách v Milevsku, a to dva na téma Extremismus, rasismus a xenofobie a dva 
programy na téma Agrese a šikana. Těmito programy prošlo celkem 94 žáků, sekundární cílovou 
skupinu tvořili 4 pedagogové a 1 školní psycholog. 
 
Celkový počet cílové skupiny: 652 žáků a studentů 
                                             32 rodičů a 38 pedagogů 



NÁVAZNOST NA OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ, SPOLUPRÁCE 

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 
• MŠ a ZŠ z Jihočeského a Středočeského kraje 

V oblasti individuální práce s dítětem: 
• OSPOD Soběslav 
• OSPOD Týn nad Vltavou 
• OSV Tábor 
• ZŠ a SŠ v regionu Táborska a Soběslavska 

V oblasti sociální právní ochrany dítěte: 
• OSPOD Soběslav 
• OSPOD Tábor 
• OSPOD Týn nad Vltavou 

V oblasti primární prevence: 
• Auritus - Centrum pro lidi ohrožené drogou, Tábor 
• CheironT, o.p.s. Tábor 
• JEKHETANE Tábor, o.s. 
• Rodičovské centrum Radost, Tábor 
• Rodičovské centrum Semaforáček, Veselí nad Lužnicí 
• ZŠ a SŠ v regionu Táborska a Soběslavka 



TÝM 
 
Tým pracovníků PorCeTa, o.p.s. je multidisciplinární tým tvořený ze speciálních pedagogů, 
učitelů prvního stupně, lektorů, terapeuta a psychologa a dalších odborníků, ale i studentů 
sociálních oborů VŠ. 

Vzhledem k finanční situaci společnosti v prvním roce fungování jsme si nemohli dovolit mít 
žádného stálého zaměstnance na pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti. Pracovníci 
PorCeTa, o.p.s. byli zaměstnání pouze na konkrétní a časově omezenou činnost na dohodu                   
o provedení práce, případně dodávali své služby jako OSVČ na svůj živnostenský list (to se týká 
zejména lektorské činnosti). 
 
Vedoucí týmu:  

• PhDr. Miroslava Horecká 

Členové týmu:  
• Mgr. Marika Kropíková     
• Mgr. Radim Fiala 
• Mgr. Jaroslava Smetková 
• Mgr. Dana Forýtková 
• PaedDr. Zdeněk Martínek 
• Mgr. Radka Šimonová 
• Mgr. Svatava Štrohmajerová 



• Ing. Lucie Wiererová 
• Michal Kaczor 
• Tereza Kašpárková 

 
 
FINANČNÍ ZPRÁVA 
 
Náklady na činnost společnosti PorCeTa, o.p.s. celkem 381 455,00 Kč 
Z toho: mzdové náklady 123 700,00 Kč 
            ostatní náklady 257 755,00 Kč 
 
Finanční zdroje: 
 
Státní finanční prostředky: 0,- Kč 
Nestátní finanční prostředky: 438 890,00 Kč 
 
Jihočeský kraj - GP: Podpora a rozvoj protidrogové politiky JčK 100 000,00 Kč 
Město Tábor - Protidrogový fond   5 000,00 Kč 
Město Tábor - Sociální fond 15 000,00 Kč 
Vlastní zdroje z poskytovaných služeb a činností 211 020,00 Kč 
Dary 21 870,00 Kč 
Dosud nesplacené půjčky 56 000,00 Kč 
Vklad zakladatelů 30 000,00 Kč 



PODĚKOVÁNÍ 
 
Náš dík patří následujícím jednotlivcům a organizacím za jejich podporu, vstřícnost, spolupráci                
a pomoc - finanční, hmotnou i nehmotnou. 
 
APSS ČR                                      Horecká Miroslava, PhDr.        Město Týn nad Vltavou 
Bastlová Olga, Ing.                       Horecký Jiří, Ing. Ph.D.,MBA           Nerud Marek, Mgr. 
Bílý Tomáš, Bc.                            Hrdličková Jana, Mgr.                       Nosková Miloslava, Mgr. 
Bozadžievová Jana, Mgr.             CheironT, o.p.s .                                 Nývlt Emil, Mgr.   
Brožová Jaroslava                        Jihočeský kraj - Krajský úřad             Smetková Jaroslava, Mgr.  
Čalounová Pavlína, Mgr.             Kolářová Libuše, PhDr.                      Šimonová Radka, Mgr.              
Černá Michaela, DiS.                   Kotalová Jůzová Kristýna, Mgr.         Štol Vladimír, Mgr. 
Drábová Světlana, Mgr.               Kropík Petr, Ing., MBA                      Štrohmajerová Svat., Mgr. 
Fiala Radim, Mgr.                        Kropíková Marika, Mgr.                     Táborsko 
Fialová Michaela                          Manková Lucie, Mgr.                         Tuháček Miloš, JUDr. 
Fialová Světluše, Bc.                    Martínek Zdeněk, PaedDr.                 Vojtěchová Hana, Mgr. 
Fišer Jiří, Ing.                                Město Milevsko                                 Wiererová Lucie, Ing. 
Forýtková Dana, Mgr.                   Město Soběslav          
Holubová Světlana, MUDr.           Město Tábor     
 

                                                                     


