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3. ÚVODNÍ SLOVO
12. výroční zpráva … neskutečně to letí … naši první návštěvníci už mají občanku
…..
Rok 2019 byl rok plný radostí, novinek, ale i starostí. Během prázdnin proběhla
celková rekonstrukce prostor na Střední zemědělské škole, kam jsme přestěhovali
Školičku Žatec, která sídlila na Náměstí Svobody v Žatci. Byla to velmi náročná
akce, kterou jsme zvládli za dva měsíce. S velkým potěšením jsme Školičku
slavnostně otevřeli v září. Bohužel jsme kromě velké radosti dostali vzápětí i
jednu velmi nešťastnou zprávu. Bylo to kompletní vytopení mateřského centra,
které nabízí veškeré volnočasové aktivity, kulturní a společenské akce a oslavy.
Vytopení to bylo kompletní. Čekalo nás vysoušení a celková rekonstrukce.
Aktivity jsme museli přesunout na různá pronajatá místa. Předpokládaný termín
znovuotevření byl plánovaný za cca 6 měsíců. Věděli jsme, že by to pro mateřské
centrum mohlo být likvidační. Spojili jsme všechny síly a mateřské centrum se
otevřelo v listopadu.
Byla to cesta náročná, ale bylo nám velkým potěšením přivítat zpět malé i velké
návštěvníky. Když se Sedmikráska opět zaplnila radostí, uvědomili jsme si, že má
naše práce smysl.
I po 11 letech platí, že vše co Sedmikráska dělá, dělá s láskou k rodině

Děkuji své rodině za stálou podporu a pomoc, děkuji svým přátelům za to, že jsou,
děkuji za své úžasné kolegyně a kolegy
No a velký dík patří rodičům …. dětem …. babičkám … dědečkům …. tetičkám ….
strýčkům …. Prostě vám všem, kteří jste s námi … bez vás by Sedmikráska neměla
smysl !!!

Michaela Hradcová
předseda z.s.

4. O NÁS
Občanské sdružení Sedmikráska bylo založeno 28.7.2008
a 1.10.2008 slavnostně otevřelo historicky první Mateřské centrum Sedmikráska
Žatec o.s. Vznik Mateřského centra byl podporován komunitním plánem města
Žatec.
1.9.2009 otevření „Malé Sedmikrásky“
1.4.2011 změna názvu o.s. z Mateřské centrum Sedmikráska Žatec o.s. na
Rodinné centrum Sedmikráska Žatec o.s.
2011
vznik sociálního centra Sedmikráska
1.1.2016 jsme se přejmenovali a je z nás pouze Sedmikráska Žatec
9.9.2013 otevření Baby klubu na Střední zemědělské škole
1.9.2016 otevření Dětského klubu Sedmikráska Chomutov
1.12.2017 ukončení sociálního centra pro rodinu
1.9.2017 otevření Dětské skupiny s názvem „Školička Na Náměstí“
1.10.2017 otevření Kreativního obchůdku
1.9.2018 uzavření Kreativního obchůdku
1.4.2019 otevření Kreativní dílně na Hošťálkově náměstí
1.9.2019 přestěhování Školičky do Střední zemědělské školy

Posláním je posilovat rodinné vztahy a odstraňovat sociální izolaci rodičů na
mateřské či rodičovské dovolené, zvyšovat jejich sebevědomí a profesní orientaci, a to
pomocí nabídky rodinných, výchovně- vzdělávacích a kulturních programů pro rodiče
a děti. Prostřednictvím svých aktivit se Sedmikráska snaží podpořit smysluplné
trávení volného času celé rodiny. Posláním je podpora mezigeneračního soužití a
porozumění, vytvoření činnosti a aktivity, které budou určeny pro dané skupiny i
skupiny společné.

5. Pracovní tým Sedmikrásky

Michaela Hradcová – zakladatelka, předsedkyně, vedoucí pracovník, lektorka,
fundraiserka, vedoucí Mateřského centra, Baby klubu, Dětského klubu, Školičky Na
Náměstí
Ing. Zdeňka Soběslavová – místopředseda, vedoucí Kreativního obchůdku, lektorka,
asistent
Bc.Denisa Hradcová – výkonný tým, marketing
Renata Hamalová – administrativa
Jiřina Vimpelová – účetní
Monika Henlínová – asistent RC Sedmikráska, lektor
Jitka Poustecká – lektorka, chůva
Bc. Lucie Bažoutová – speciální pedagog
Veronika Petráková– chůva
Bc. Hana Černá – těhotenství, zdravotní sestra
Lenka Hrubá – pedagog
Ing.Zlatuše Glocknerová – chůva
Gábina Štrasserová – fyzioterapeut
Aneta Pirožková – chůva
Kristián Rába – lektor cvičení
Nikola Průchová – chůva
Bc. Julius Holák – lektor
Bc. Natálie Jančiová – speciální pedagog
PhDr. Eva Anna Popíková - psycholog
Pavlína Hejzlarová – chůva
Ing. Tomáš Zach – finanční poradce
Mgr. Petra Sekretová – lektor
Martina Melounová – lektor
Josef Gurecký – lektor
Bc. Rudolf Hemelík – lektor

6. Mateřské centrum
Služby v oblasti podpory rodiny jsou poskytovány dle následujících typů:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pravidelné výtvarné, pohybové, hudební, dramatické a taneční kurzy
péče o těhotné – laktační poradna, cvičení, předporodní kurzy
odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou problematiku
odborné přednášky na téma finance
odborné přednášky na téma závislosti
odborné přednášky na téma zdraví
víkendové pobyty pro rodiče s dětmi
rukodělné a tvůrčí kurzy pro rodiče
příměstské tábory
pravidelné hlídání dětí
kulturní akce
pobyty pro děti
tábor pro seniory
výlety po ČR
Funny club – aktivity pro seniory / jazykové, pohybové, tvořivé dílny,
aromaterapie, pobytové a vzdělávací /

Naše aktivity:
1.

Volná herna

2.

Cvičení 3-6m.

3.

Cvičení 6-12m.

4.

Cvičení 1-2 roky

5.

Cvičení 3-5 let

6.

Výtvarné kurzy 1,5 +

7.

Cvičení pro seniory

8.

Tvořivé dílny pro školní děti

9.

Hudební kurzy

10.

Angličtina pro seniory

11.

Jóga pro dospělé

12.
13.
14.
15.

Předporodní kurzy

16.

Předškolkáček

Cvičení pro těhotné
Jazykové kurzy pro děti
Tvořivé dílny pro seniory

Akce, které proběhly v roce 2019:
Kulturní akce: Karneval, Putování, Stezka odvahy, Hudební divadlo Hnedle Vedle,
klauni Pepe a Pipi, Silvestr pro děti, Mikuláš, Velikonoční stezka kolem řeky
Volnočsové aktivity:
Nocování v Sedmikrásce, volná herna, tradice a tvoření, tematické focení rodin,
příměstské tábory, pobytové tábory, tábor pro seniory, Funny club – tvoření pro
seniory, čtení babiček dětem, odpoledne plné krásy

Vzdělávací aktivity:

Pravidelné přednášky a besedy
Výchova a rodinné vztahy – pravidelné setkávání s psychologem, speciálním
pedagogem, individuální poradna
Hendikep a rodina – besedy, svépomocné skupiny, individuální poradna
Finance – přednášky, individuální poradna
Zdravý životní styl – kurzy vaření, bylinková lékárna, zdravá páteř, bolesti hlavy,
kurzy první pomoci
Péče o těhotné – předporodní kurzy, kurzy šátkování, svépomocné skupiny,
pohybové aktivity
Právník – přednášky, individuální poradna
Zaměstnání a rodina – přednášky, besedy, individuální poradna
Závislosti – přednášky, besedy, svépomocné skupiny, pobytové vzdělávání

Všechny kulturní, sportovní i vzdělávací akce jsou pořádané mimo
běžný provoz Sedmikrásky.

Na akcích se podílejí nejen
zaměstnanci,
ale i dobrovolníci
a příznivci Sedmikrásky.

7. DS BABY KLUB SEDMIKRÁSKA
Dne 9.9.2014 jsme otevřeli již třetí prostor Sedmikrásky Žatec.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 1 roku. Využíváme krásné prostory na
Střední zemědělské škole, dále přilehlé hřiště a pergolu pro letní posezení a trávení
volného času v bezpečném prostředí.
Otevřeno je po celý rok - pondělí až pátek od 7:00 – 16:00.
Kapacita je 15 dětí. Jedná se o registrovanou dětskou skupinu.
Nejdůležitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí, klademe důraz na
individuální přístup.
Baby klub za celý rok uskutečnil velkou řadu akcí pro děti, ale i rodiče. Rodiče se
pravidelně setkávají při společných tvořivých dílnách, besídkách. Mezi největší akci,
která v Baby klubu proběhla bylo týden IZS. Každý den se děti setkaly s jednou složkou
záchranného systému. Děti se učily telefonní čísla, vyzkoušely si přímé volání, naučily
se jak postupovat, prohlédly si auta, vybavení – navštívili nás hasiči, MP, státní police,
záchranáři a vojáci. Děti se ve školičce učí anglickému jazyku, probíhají zde i zájmové
kroužky – dramatický, hudební a pohybový.
Každý rok se snažíme vylepšovat naši zahradu, kde mohou děti trávit většinu času.
V letních měsících zde mají bazén, mohou svačit venku. Zakládáme zde i malou
zahradu, kde se děti učí pěstovat zeleninu a ovoce. Práce s dětmi nám přináší velkou
radost, snažíme se dětem vytvořit co nejvíce přirozené prostředí. Individuální přístup
je u nás na prvním místě. Spolupráce s rodiči je nedílnou součástí naší práce.
Naší kolegyňce Janě se narodila Karolínka
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti
předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Od 1.3.2016 – 28.2.2018 je projekt financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Název projektu : Zařízení péče o děti při RC Sedmikráska
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001365
Od 1.3.2018 je provozováno pod registračním číslem projektu :
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008447

8.

8. DS JITŘENKA
Dne 1.9.2016 jsme otevřeli již čtvrtý prostor Sedmikrásky Žatec.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 1 roku. Využíváme krásné prostory
v centru Jitřenka, využíváme přilehlé hřiště a krásné okolí na vycházky.
Otevřeno je po celý rok - pondělí až pátek od 7:00 – 16:00.
Kapacita je 15 dětí.
Nejdůležitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí, klademe důraz na
individuální přístup.
Naše DS již nalezla stabilní místo poskytování služeb péči o dítě v Chomutově. Kapacita
naší školičky je plně obsazena. V naší školičce máme převážně děti mladšího věku a to
kolem 1 – 2 let. Možnost individuálního přístupu je zde na prvním místě. Pravidelně
zde probíhají tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi, besídky, Mikulášské a vánoční
besídky. Snažíme se spolupracovat s místními organizacemi – je to například ZŠ
Jiráskova, MŠ a ZŠ Svět, DDM a pravidelně k nám do školičky jezdí místní divadelní
klub. Snažíme se dětem vytvořit příjemný prostor pro trávení času mimo rodinu.

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního
věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Od 1.5.2016 – 31.8.2018 je projekt financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Název projektu : Vybudování nového zařízení péče o děti při RC Sedmikráska
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001364
Od 1.9.2018 je provozováno pod registračním číslem: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008640

9. ŠKOLIČKA ŽATEC
Dne 1.9.2017 jsme otevřeli již pátý prostor Sedmikrásky Žatec.
Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 1 roku do zahájení předškolní docházky.
Využívali jsme prostory na náměstí Svobody v Žatci, využíváme přilehlé hřiště a krásné
okolí na vycházky.
Otevřeno je po celý rok - pondělí až pátek od 7:00 – 16:30.
Kapacita je 15 dětí.
Nejdůležitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí, klademe důraz na
individuální přístup.
Naše DS Školička je určena pro starší děti, které do školičky přecházejí z Baby klubu.
V tomto roce máme již 4 předškoláky. S těmi pilně pracujeme na přípravě pro vstup do
ZŠ. Díky možnosti individuálního přístupu se nám to daří. Školička se v září stěhovala
do nově připravených prostor Střední zemědělské školy, které prošly celkovou
rekonstrukcí. Podařilo se nám tím spojit obě naše DS. Každá má své vlastní zázemí,
zahradu využívají společně. Děti se navzájem znají a zažívají společné chvilky u her.
Školička pravidelně navštěvuje divadlo a různé akce. Děti zastávají pracovní činnosti
na zahradě, pomáhají mladším kamarádům. Pravidelně se schází rodiče s dětmi ve
školičce při různých tvořivých či kulturních akcích.

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je projekt financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Název projektu : Vybudování dětské skupiny Sedmikráska
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006846
Od 1.9.2019 – 28.2.20200 je projekt financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Název projektu: Dětská skupina Sedmikráska 2
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/001198

10. KREATIVNÍ DÍLNA
V březnu jsme opět otevřeli naši Kreativní dílnu a to v prostorech Sedmikrásky na
Hošťálkově náměstí. Prostor prošel celkovou rekonstrukcí. V krásných prostorech
vznikla multifunkční dílna, kterou navštěvují při různých tvořivých aktivitách děti,
rodiče, rodiče s dětmi a senioři. Akce zde probíhají pravidelné, jako jsou například
večery pro ženy, tvořivé dílny pro děti či seniory, ale probíhají zde i různé semináře,
jako ten největší byl víkendový seminář EBRU - Turecká malba na vodní hladině.
Podobné tvořivé aktivity probíhají pravidelně každý měsíc v domovech
s pečovatelskou službou pod názvem Funny club. Kreativní dílna je otevřena i pro
jednotlivce, kteří chtějí přijít využít zázemí a materiál, aby si sami mohli něco vyrobit,
nebo třeba zabalit dárek. I v dílně se snažíme o propojování generací.
Spolupracují s námi:
KAMARÁD LORM, DOMOV PRO SENIORY ŽATEC

11. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Letos zaměstnanci absolvovali různá školení a kurzy pro zvyšování
profesionality organizace. Byl to například kurz marketingu pro vedoucí
pracovníky.
Pravidelně probíhá supervize dílčích týmů a hodnocení pracovníků.
Pravidelně se celý tým setkává na pracovní poradě.

12. PROPAGACE
webové stránky www.sedmikraskazatec.cz
FACEBOOK: Mateřské centrum Sedmikráska, Baby klub Sedmikráska, Dětský
klub Sedmikráska, Školička Žatec, Kreativní obchůdek
Natočené propagační video i s logy našich partnerů
Letáky, plakáty
Regionální noviny
Regionální televize

13. FINANČNÍ ZPRÁVA

14. PODPOŘILI NÁS
Bez podpory Vás všech by nebylo možné provozovat naší
Sedmikrásku Žatec

Vaší podpory si velice VÁŽÍME a DĚKUJEME
!!!!

MPSV rodina, Město Žatec, Komunitní plánování města Žatec, Ústecký kraj,
Grape, s.r.o, H-obaly, s.r.o, EkoStavby a.s.,
Fotospoušť Žatec, firma DAMM, Ing. Zdeňka Soběslavová,
VHV Žatec, Sklenářství a rámařství Žatec, Projekt konstrukt s.r.o., Josef Huttl
TV OK+, Regionální noviny, obec Holedeč, papírnictví Brázda, Tv OK+, Žatecké noviny
Velké díky patří Filipovi Urbančíkovi, který nám z ciziny zaslal finanční částku na pomoc
vytopenému Mateřskému centru

Pravidelně spolupracujeme:
Gymnázium Žatec, Církev bez hranic, Knihovna Žatec, nemocnice Žatec, Střední
zemědělská škola Žatec, Městská policie Žatec, Roztančená kolečka, Mateřské centrum
Rákosníček Děčín, Kamarád Lorm, Radka Kadaň, divadlo Žatec, mateřské a základní
školy, Síť MC, Domov pro seniory, Domy s pečovatelskou službou Žatec, odbory
sociálních věcí Žatec, Žatecké noviny, TV OK+, MŠ a ZŠ Žatec, MŠ Svět Chomutov

15. KONTAKTNÍ ÚDAJE
SEDMIKRÁSKA ŽATEC z.s.
Kadaňská 3225
438 01 Žatec
Mateřské centrum , Nám.Svobody 150/151, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Michaela Hradcová, tel.č. 776 322 176,
mcsedmikraska@seznam.cz
Baby klub Sedmikráska, Svatopluka Čecha 1140, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Michaela Hradcová
Dětský klub Sedmikráska, Jiráskova 4170, 430 01 Chomutov
Zodpovědná osoba: Michaela Hradcová
Školička Žatec, Svatopluka Čecha 1180, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Michaela Hradcová
Kreativní obchůdek, Hošťálkovo nám.137, 438 01 Žatec
Zodpovědná osoba: Ing. Zdeňka Soběslavová
www.sedmikraskazatec.cz
www.rcsedmikraska.webooker.eu
datum a číslo registrace
23.7.2008/VS/1-1/72349/08-R

Bankovní spojení
Komerční banka Žatec, č.ú: 43-2754630227/0100

