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Výroční zpráva 2020 
Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 

"Bludiště jsou většinou složitě prolamované systémy pásů pečlivě sestřižených a nepropustných 
křovin. Vejdete dovnitř a nejdřív vesele s radostí procházíte úzkými neočekávaně zalomenými 
uličkami. Po jisté době dojdete k závěru, že všeho moc škodí a že přece jen není nad volný přehledný 
terén.  A v té chvíli to začne. Pokoušíte se najít východ, ale ať děláte, co děláte, vždycky se jaksi 
zákonitě ocitnete ve středu bludiště. Jste rozumný člověk a je vám jasné, že vám nehrozí skutečné 
nebezpečí, že se dříve či později vlastním přičiněním nebo s pomocí jiných určitě dostanete ven, ale 
přesto po několika nezdařených pokusech pocítíte cosi jako hrůzu z vlastní bezmoci..." Karel Kyncl: 
Moje Británie 

Takové bludiště je i náš život. Vcházíme do něj naplněni radostí a očekávání. Po jisté době dojdeme k 
závěru, že péče rodičů unavuje a svazuje a že není nad svobodu. V té chvíli to začne. Pokoušíme se 
najít materiální, partnerské, pracovní, zdravotní, studijní uspokojení našich tužeb, ale ať děláme, co 
děláme, někdy se zákonitě ocitnete v bludném kruhu. 

Jsme rozumní a je nám jasné, že nehrozí skutečné nebezpečí, že se dříve či později vlastním 
přičiněním dostaneme ven. Nezdařené pokusy však umocňují náš strach z věcí příštích. Pokud právě 
teď pociťujete cosi jako hrůzu z vlastní bezmocnosti, nabízíme Vám pomocnou ruku.  

Posláním je pořádat volnočasové a vzdělávací aktivity všem věkovým kategoriím.  Zapsaný spolek se 
snaží o podporu osobnostního a sociálního rozvoje jedinců, poskytování odborných informací, 
vzdělávacích programů a prožitkových aktivit všem věkovým kategoriím. 

 Činnost v příslušném roce  

Další vzdělávání  
 

ZÍSKALI jsme akreditaci MŠMT pro tyto vzdělávací programy: 
Matematická 
pregramotnost v 
předškolním 
vzdělávání 

učitelé MŠ mateřské školy seminář 15 8 1410 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Co se skrývá za 
bludným kořenem 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

environmentální 
výchova – ochrana a 
tvorba život. prostředí 

seminář 15 8 1410 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Studánka víly 
Rozárky 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé MŠ 

environmentální 
výchova – ochrana a 
tvorba život. prostředí 

seminář a dílna 15 8 1410 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Metodická podpora 
pro učitele 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé gymnázií 
učitelé SOŠ a SOU 
výchovní poradci 
speciální pedagogové 

psychologie seminář 10 6 1245 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Od rozcvičky k pódiu 
učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
pedagogové volného času 
učitelé ZUŠ a SUŠ 

hudební výchova seminář a dílna 15 5 680 11.9.2020 32712/2020-4-
689   
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Co nám říká písnička 
– tvořivá práce s 
písní v hodinách 
hudební výchovy 

učitelé ZUŠ a SUŠ 
pedagogové volného času hudební výchova seminář a dílna 15 5 690 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Základy dirigování 
žákovského sboru a 
orchestru 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé ZUŠ a SUŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé – vedoucí školních 
zájmových kroužků a klubů 

hudební výchova seminář a dílna 15 5 680 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Umění koncentrace 
– cesta ke klidu a 
úspěšnému učení 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
speciální pedagogové 
výchovní poradci 
učitel – metodik prevence 

pedagogika seminář a dílna 15 16 1800 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Duševní hygiena. 
Jak být psychicky fit 
při náročné profesi 
pedagoga 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé gymnázií 
učitelé SOŠ a SOU 
učitel – metodik prevence 
výchovní poradci 
psychologové 

psychologie seminář 15 6 1100 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

100 dní v nové funkci 
ředitele 

ředitelé škol a školských 
zařízení řízení školy seminář 15 6 880 11.9.2020 32712/2020-4-

689   
Public relation, aneb 
jak zviditelnit a 
propagovat svoji 
školu na veřejnosti 

ředitelé škol a školských 
zařízení řízení školy seminář 15 6 880 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Nejlepší nápady do 
hodin prvouky, 
přírodovědy a 
vlastivědy 

učitelé 1.stupně ZŠ 
předměty a metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní školy 

seminář 15 4 720 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Literární fantastika v 
minulosti a 
současnosti 

učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a SOU 
učitelé gymnázií 

český jazyk seminář 15 5 680 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Kázeňské problémy 
a neprospěch u žáků 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
speciální pedagogové 
výchovní poradci 

pedagogika seminář 15 6 980 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Diagnostika třídních 
kolektivů 

učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé gymnázií 
učitelé SOŠ a SOU 
učitel – metodik prevence 
výchovní poradci 

psychologie seminář 15 8 1100 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Autorské právo v 
kostce 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé gymnázií 
učitelé ZUŠ a SUŠ 
učitelé SOŠ a SOU 
ředitelé škol a školských 
zařízení 

ostatní seminář 15 4 670 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Personální práce na 
mateřských a 
základních školách 

ředitelé škol a školských 
zařízení řízení školy seminář 15 6 890 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Pedagogická 
diagnostika úrovně 
čtení, psaní a 
počítání a prevence 
výukových 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
výchovní poradci 

speciální pedagogika seminář 15 8 1090 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Jak zvládat poruchy 
emocí a chování u 
žáků v inkluzivní 
škole 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
speciální pedagogové 
výchovní poradci 

inkluze seminář 15 6 830 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

ADD a ADHD v teorii 
a praxi 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
výchovní poradci 
speciální pedagogové 
učitel – metodik prevence 

speciální pedagogika seminář 15 6 890 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Dyslexie v 
předškolním věku? 

učitelé MŠ 
speciální pedagogové speciální pedagogika seminář 15 6 890 11.9.2020 32712/2020-4-

689   
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Emoční školička. 
Emoční inteligence 
dětem. 

učitelé MŠ 
učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
výchovní poradci 
učitel – metodik prevence 

Osobnostní a sociální 
výchova seminář a dílna 15 16 1800 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Jak vyučovat 
pravopisné učivo na 
1. stupni ZŠ? 

učitelé 1.stupně ZŠ 
předměty a metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní školy 

seminář 15 4 720 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Specializační 
seminář pro školní 
metodiky prevence 

učitel – metodik prevence prevence sociálně – 
patologických jevů seminář 15 10 1100 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Strategie vyšetřování 
šikany – úvod do 
problematiky 

učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a SOU 
učitelé gymnázií 

prevence sociálně – 
patologických jevů seminář 15 10 790 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Jak reagovat v 
zátěžových situacích 
– problémové 
situace ve škole 

učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé gymnázií 
učitelé SOŠ a SOU 
výchovní poradci 
učitel – metodik prevence 

psychologie seminář 15 8 1100 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Hlava ramena, 
kolena, palec aneb s 
jógou od hlavy až k 
patě v pohybu 

učitelé MŠ 
učitelé 1.stupně ZŠ tělesná výchova dílna 15 5 670 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Práci se žáky se 
speciálně 
vzdělávacími 
potřebami na 
základních a 
středních 

učitelé ZUŠ a SUŠ 
pedagogové volného času 
učitelé – vedoucí školních 
zájmových kroužků a klubů 

speciální pedagogika seminář 15 5 520 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Specializační 
seminář pro 
výchovné poradce 

výchovní poradci výchovné poradenství seminář 15 10 1100 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Psychodidaktika. 
Metody efektivního a 
smysluplného učení. 

učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé gymnázií 
učitelé SOŠ a SOU 

pedagogika seminář 15 10 790 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Metody nácviku čtení učitelé 1.stupně ZŠ 
speciální pedagogové 

předměty a metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní školy 

seminář 15 14 900 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Genetická metoda 
čtení 

speciální pedagogové 
učitelé 1.stupně ZŠ 

předměty a metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní školy 

seminář 15 8 670 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Rozvoj grafomotoriky 
u dětí předškolního 
věku, mladšího 
školního věku 

učitelé MŠ 
učitelé 1.stupně ZŠ 
speciální pedagogové 

předměty a metodiky 
předmětů pro 1. 
stupeň základní školy 

seminář 15 8 940 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

Cesta k sobě 

učitelé 1.stupně ZŠ 
učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé gymnázií 
učitelé MŠ 
učitelé ZUŠ a SUŠ 
učitelé SOŠ a SOU 
speciální pedagogové 
učitel – metodik prevence 
výchovní poradci 

Osobnostní a sociální 
výchova dílna 15 15 630 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Strategie vyšetřování 
šikany – kroky 
vedoucí k vyšetření 
šikany 

učitelé 2.stupně ZŠ 
učitelé SOŠ a SOU 
učitelé gymnázií 
výchovní poradci 
učitel – metodik prevence 

prevence sociálně – 
patologických jevů seminář 15 10 790 11.9.2020 32712/2020-4-

689   

Práce s třídním 
kolektivem 

učitelé 2.stupně ZŠ 
učitel – metodik prevence 
výchovní poradci 

pedagogika seminář a dílna 15 8 1410 11.9.2020 32712/2020-4-
689   

 

Letošní rok byl natolik poznamenaný koronavirem, že jsme nakonec nerealizovali žádný z plánovaných 
seminářů DVPP. Nyní jsme už ale připraveni a zorientovali jsme se v nástroji ZOOM, který nás případně 
zachrání   
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Stali jsme se autorizovanou osobou pro rekvalifikační kurz Chůva do zahájení povinné školní docházky a 
také jsme ho hned v listopadu spustili, úspěšně jím prošlo již 11 žen. 
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Zdravé rodičovství 
Aktivity našeho projektu 
byly zaměřeny na 
specifické potřeby rodin 
obce Hory. V 
selektivnosti 
obyvatelstva mezi 
původními rodinami a 
příchozími rodinami jsou 
velké rozdíly. Nově 
přistěhovalí jsou 
většinou rodiny s malými 
dětmi a patří spíše do 
vyšších příjmových 
kategorií s vyšší 
vzdělanostní úrovní.  
Nové rodiny mají 

potřebu být aktivnější a přináší s sebou jiné způsoby chování, než mají původní rodiny. Přistěhovalé 
rodiny, kladou důraz na ozdravování zeleně, byl to jeden z důvodů proč se do obce nastěhovali, původním 
stačí ke štěstí jejich zahrádka. Nové rodiny většinou mají zájem o aktivity podporující zdravý životní styl a 
celoživotní vzdělávání, včetně posilování rodičovských kompetencí, chtějí poznat místo kde žijí. 

 Původním rodinám vadí intenzita nové bytové zástavby, úbytek soukromí, jiný životní styl přistěhovalých. 
Velké procento původních rodin, nemá tendenci nic měnit, stačí jim zachování jednoduššího vyloženě 
venkovského způsobu života. Cílili jsme proto aktivitami na zvyšování sociální soudržnosti v obci s 
důrazem na posilování psychické i fyzické odolnosti všech rodin žijících v místě. Během aktivit jsme 
pracovali s nácvikem dovedností, které v životě slouží jako ochranné faktory ke zvládání těžkých rodinných 
situací. Naše tréninkové a interaktivní semináře směřovaly ke zvyšování rodičovských kompetencí, 
informovanosti o možnostech využití služeb v našem kraji a následné nasměrování na odbornou péči. 

Klíčové aktivity projektu 

Semináře 
Bylo realizováno 12 seminářů, vzhledem ke snížení rozpočtu byli kontaktováni především lektoři z blízkého 
okolí, kteří byli ochotni realizovat seminář za nižší finanční odměnu. Výše odměny na DPP byla 2000,-Kč za 
1 seminář. Požadovaná výše finanční podpory je 18000,-. Zavázali jsme se k tomu podpořit každým 
seminářem průměrně 5 účastníků, což bylo naplněno. 

Byli vytipovány semináře reagující na aktuální potřeby účastníků projektu.  

Celkem: 54 podpořených osob 

Počet podpořených rodin: 41 

 

Poradenství  
DPP výše požadované částky z projektu: 18000  

Aktivitou Poradenství podpořeno celkem 14 rodin. Cílem bylo podpořit rodiny při řešení konkrétních 
individuálních problémů, které komplikují rodinné klima, případně znesnadňují soužití v obci. 
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Celkem poskytnuto 52 hodin cílené podpory, dále s účastníky 
pracoval odborný asistent a koordinátor projektu (osobní 
poradenství, nabídka vhodných poradenských pracovníků, 
pojmenování potřeb a jejich saturace prostřednictvím aktivit 
projektu):  

 

Manuál zdravého rodičovství 
Brožura byla rozdána účastníkům projektu, zastupitelům obce 
Hory k dalšímu šíření.  Je k dispozici na webových stránkách 
představujících projekt: http://www.bludistekv.cz/projekty 

 

Propagace projektu 
 

1) Webové stránky 

Informace o projektu a jeho aktivitách včetně rezervačního 
systému na semináře.  

http://www.bludistekv.cz/projekty 

2) Leták 

Tento leták byl rozdán všem obyvatelům Hor do poštovních 
schránek, dále byl vyvěšen na zastupitelstvu obce Hory, tabuli 
obce Hory, v Krajské knihovně v Karlových Varech a rozdáván 
zájemcům o vstup do projektu.  

http://www.bludistekv.cz/gallery/Projekty/Let%C3%A1k%20Zdrav%C3%A9%20rodi%C4%8Dovstv%C3%A
D.pdf 

3) Facebook www.facebook.com/bludistekv 

 

4) Propagace v Radničních listech (dostává každá domácnost v Karlových Varech) 

https://mmkv.cz/sites/default/files/krl/krl_2020_09_web.pdf 
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5) Propagace projektu v Chodovském zpravodaji (dostává každá domácnost v Chodově u Karlových 
Varů) 

http://archiv.kasschodov.cz/domains/archiv.kasschodov.cz/public/kcfinder/upload/files/zpravodaj/2020/
2020_09.pdf 

strana 9 

6) Osobní schůzky s účastníky a zastupiteli měst a obcí (Karlovy Vary, Chodov, Hory)  
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Projekt Zpět do práce 
 

Pokračujeme s realizací projektu "Zpět do práce", 
cíleného na pomoc při hledání zaměstnání v 
našem regionu. Tento projekt je financován z 
prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
Je určen pro rodiče s dětmi do 15 let (dále R) a 
lidem 54+ (dále 54+).  Aktivity projektu posilují 
psychickou a fyzickou odolnost klientů a pomáhají 
najít pracovní příležitosti. Činnost je zaměřena na 
poradenské, informační a motivační aktivity. 
Hlavním pilířem projektu jsou akreditované 
rekvalifikační kurzy Základy obsluhy PC, Poradce 
pro zdravý životní styl, chůva a marketingový 

specialista. Projekt je tříletý, byl spuštěn 1.4.2018.  

 

Oslovování a práci s klienty zkomplikovala celostátní hygienická opatření proti coronaviru. Ztížené 
podmínky, kdy se muselo pracovat v nezvyklém režimu ovlivnily počet klientů i podmínky pro jejich 
vstup na pracovní trh. Činnost přesto nebyla přerušena, většina seminářů, kurzů se přesunula do on-
line prostředí, dlouhodobý nouzový stav ovlivnil i duševní zdraví podpořených osob, získali větší míru 
individuální podpory. 

K 31.5.2021 bylo podpořeno minimálně 40 hodinami aktivit 63 osob (za 6. MO přibylo 12 osob), z 
toho 24 osob starších 54 let (za toto MO 7 osob).  Z celkového počtu byli minimálně 40 hodinami 
podpořeni 3 muži, všichni ze skupiny 54+. Účel projektu byl naplněn, podpořili jsme namísto původně 
plánovaných 47 osob 63 osob, kvalifikaci získalo 35 osob, prokazatelně je nyní zaměstnáno 22 osob – 
závazek byl zaměstnat minimálně 5 osob.   

9 osob si zvýšilo v 6. MO kvalifikaci v rekvalifikačním kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky. Celkově již získalo kvalifikaci od zahájení projektu 35 osob, z toho 32 žen a 3 muži. 

Z celkového počtu podpořených osob jich získalo 14 dotované pracovní místo, v tomto MO doložila 1 
žena(rodič) a 1 muž (54+) novou pracovní smlouvu.  
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Celkem je nyní prokazatelně zaměstnáno 21 žen a 1 muž z celkového počtu 63 podpořených osob 
(počítáme-li ty, kteří dodali pracovní smlouvu, někteří s námi již po ukončení projektu nekomunikují, 
není tedy možné zjistit, zda získali zaměstnání). 
Kopie pracovních smluv jsou uloženy v osobních 
složkách podpořených osob v kanceláři projektu na 
adrese Hory 16, Hory.  

 

Průběžně jsou doplňovány webové stránky: 
http://zdp.bludistekv.cz/, vytváříme bulletiny, které 
inspirují příklady dobré praxe. 

Pro účastníky projektu i veřejnost je k dispozici 
Learning - http://zdp.bludistekv.cz/e-learning 

 

Farmářské trhy pro KV City, s.r.o. 
 

Pro organizaci KV City, s.r.o. jsme opět zorganizovali tradiční městské farmářské trhy. 

Místní farmářské trhy se staly již nedílnou součástí života v regionu. 

Farmářské trhy jsou oblíbeným místem návštěvníků všech věkových kategorií, snažíme se je 
obohacovat o osvětu zdravého životního stylu různými vzdělávacími aktivitami - např. Ryba na talíř, 
soutěže regionálních produktů, anketami atd.  

Termíny farmářských trhů v roce 2020 

20.3.2020,3.4. 2020 

24.4.2020,15.5.2020 

29.5.2020,12.6.2020 

26.6.2020,17.7.2020 

14.8.2020,11.9. 2020 

25.9.2020,9.10.2020 

23.10.2020,6.11. 2020 

20.11.2020,4.12. 2020 

18.12.2020 
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Veřejná zakázka pro Státní zdravotní ústav 
Vyhráli jsme naši první veřejnou zakázku na zajištění lektorských služeb pro Karlovarský kraj v celkové 
dotaci: 812 550,-Kč 

Projekt Státního zdravotního ústavu je z OP Zaměstnanost ESF „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených        
chudobou a sociálním vyloučením“ 

 Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439 

Cílem projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob 
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. 

Očekávaným dlouhodobým dopadem projektu je snižování nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví a zvýšení 
zaměstnanosti s následným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí.  

Předmětem projektu je zřízení 14 regionálních center podpory zdraví (dále jen RCPZ) v každém kraji jako 
odborné základny pro realizaci nově vytvořených intervenčních programů podpory zdraví a realizace 
těchto programů pro cílovou skupinu. 

Naším úkolem bude zajistit lektory pro tyto bloky:  

 

I.                        Osobní hygiena 

II.                       Zdravé bydlení 

III.                      Vyšetření základních tělesných a krevních parametrů 

IV.                      Výživa 

V.                       Prevence infekčních onemocnění 

VI.                      Prevence závislostí 

VII.                     Podpora zdraví prospěšné pohybové aktivity 

VIII.                    Duševní zdraví 

IX.                      Prevence nádorových onemocnění 

X.                       Prevence úrazů a dopravní výchova 

XI.                      Reprodukční zdraví 

Orgány organizace 

Orgány sdružení:  

Rada (statutární a výkonný orgán), 

Statutární orgán: Božena Turoňová 

1. místopředsedkyně: Mgr. Zuzana Týnková 

2. místopředsedkyně: Věra Bartošová 
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Valná hromada  

Valná hromada je nejvyšším orgánem o.s.,   

Valnou hromadu tvoří členové: Božena Turoňová, Zuzana Týnková, Věra Bartošová, Pavel Feigl, 
Tomáš Týnek, Hedvika Gabrielová 

Revizorem se stala Zuzana Týnková 

Kontaktní údaje 
Bludiště, z. s. 
Právní forma: zapsaný spolek 
náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 227 71 328 
DIČ: CZ227 71 328 
Účet: 2755762379/0800 
Česká spořitelna, pobočka Karlovy Vary, tř. TGM 14 

www.bludistekv.cz; zdp.bludistekv.cz 
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Účetní závěrky 
 

Středisko 2: Rodina 
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Středisko 1: Zpět do práce (od roku 2019) 
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Rok 2020 

 


