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NAŠE VIZE 

• Zvýšit informovanost ohledně důležitosti vzdělávání dětí v raném věku (do 3 
let). 

• Podpora rodiny v širším slova smyslu. 

• Podpora rodin s dětmi s lehčí formou postižení. 

• Aktivní integrace dětí se speciálními potřebami do kolektivu. 

• Osvětová činnost  

• význam vzdělávání miminek a batolat 

• respektující přístup 

• Montessori pedagogika 

• přístup a péče o děti se speciálními potřebami 

• manipulace s miminky 

NAŠE ČINNOST 

• Provozování lekcí PlayWisely® pro děti od 4 měsíců do 6 let. 

• Sdílení znalostí a zkušeností na veřejných akcích, veletrzích a festivalech. 

• Pořádání vzdělávacích přednášek a workshopů. 

• Podpora podlicenčním centrům PlayWisely® v Plzeňském kraji. 



KLUB RUBIKON, Z.S.

PLAY WISELY® 

Naší hlavní činností je provozování lekcí PlayWisely® pro děti od 4 měsíců do 6 let.  

V čem spočívá přínos PlayWisely®? Odborníci se shodují, že časná stimulace odpovídající 
věku je pro rozvoj dítěte nevyhnutelně důležitá. Zkušenosti, které vaše miminko nebo 
batole získá v prvních letech života, utváří strukturu jeho mozku. Rodiče se naučí, jak 
tvořivým a zábavným způsobem rozvíjet u dětí tělesné a mozkové sebevědomí tak 
potřebné pro osvojení budoucích studijních a sportovních zkušeností. 

Naše metoda totiž vychází z přirozené postupnosti vývoje mozku v oblasti učení 
a  pohybu. Volíme vždy aktivity odpovídající aktuálnímu vývojovému stádiu dítěte. 
Zkušenosti s programem naznačují, že PlayWisely ® představuje účinný nástroj rané 
intervence pro děti s vadou zraku, řeči, poruchou autistického spektra, děti s Downovým 
syndromem, atp. 
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KLUB RUBIKON, Z.S.

Omezený provoz v roce 2020 

Vzhledem k pandemické situaci v ČR byly dveře naší 
učebny zavřené část března, celý duben a část května. 
Následně jsme pak zavřeli 12. října a do konce roku 
2020 již neotevřeli. I přes tyto nepříznivé události jsme 
zvládli uskutečnit vysoký počet lekcí PlayWisely (viz graf 
výše) i dalších akcí. 
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Lekce PlayWisely® podle věku dětí a typu spec. potřeb
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KLUB RUBIKON, Z.S.

Nové centrum PlayWisely v Horšovském Týně 

V roce 2020 bylo ve spolupráci a za podpory Klubu Rubikon otevřeno centrum PlayWisely 
v Horšovském Týně. Toto centrum funguje pod PW licencí Klubu Rubikon.  
Provozovatelem lekcí je RC Myška Lola.  

Tato spolupráce umožňuje nabídnout lekce PlayWisely i dětem, které by to měli do naší 
plzeňské učebny příliš daleko.  

PŘEDNÁŠKY 

Ve spolupráci se spolkem Uzlík, z.s. jsme uspořádali přednášky na různá osvětová témata 
týkající se vzdělávání a přístupu k dětem. Nabídli jsme také téma pro maminky. Cílem 
přednášek bylo přiblížit maminkám přínosy a výhody těchto směrů a zlepšit kvalitu života 
dětí i rodičů. 

1/ Využití základních Montessori principů v domácím prostředí 

2/ Domácí vzdělávání v praxi 

3/ Vědomý time-management (jak si efektivně zorganizovat čas) 
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KLUB RUBIKON, Z.S.

DALŠÍ PROJEKTY A AKTIVITY 

Sbírka na pomoc dětem se speciálními potřebami 

V lednu 2020 jsme zorganizovali sbírku pomocí portálu darujme.cz. Jednalo se o báječný 
projekt na pomoc dětem se speciálními potřebami. Finální částku ve výši 8.557,35 Kč jsme 
rozdělili mezi naše klienty - děti se speciálními potřebami, které tato podpora umožnila 
docházet jeden měsíc na lekce PlayWisely zdarma.  

Děkujeme všem, kteří se zapojili do projektu a darovali peníze na rozvoj dětí se 
speciálními potřebami. 

21.3. Podpora dětí s Downovým syndromem. 

Stejně jako každý rok jsme se i my, v klubu Rubikon, zapojili do ponožkové výzvy. Chceme 
tak podpořit naše kamarády, kteří k nám na lekce PlayWisely chodí.  

"Symbolem pro podporu tohoto dne jsou barevné ponožky. Ty totiž svým tvarem 
připomínají tvar chromozomů a pokud jsou pruhované, pak připomínají i jejich strukturu. 
No posuďte sami.” 
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KLUB RUBIKON, Z.S.

I v roce 2020 se k nám aktivně připojilo množství našich příznivců. A protože jsme se 
21.3.2020 - v mezinárodní den Downova syndromu - nemohli setkávat osobně, zasílali 
nám naši členové a klienti alespoň fotky.  

2.4. Den zvyšování povědomí o autismu. 

Aktivně se snažíme zvyšovat povědomí o autismu, a to nejen 2.4. V roce 2020 jsme se 
nemohli zapojit osobně, a tak jsme využili aspoň sílu sociálních sítí. 

“Jako každý rok bych dnes,  2. 4. hledala něco modrého na sebe. 

A tak jako každý rok, bychom dnes na lekcích PlayWisely rozdávali modré balonky a 
společně s dětmi, které jsou "na spektru", mají PAS bychom zvyšovali povědomí o 
autismu. Aby bylo vidět, že není čeho se bát, že autismus má mnoho podob a že je 
potřeba ho nejen respektovat, ale i vnímat a přijmout.  

Učím děti s autismem, ale každý den se učím především já od nich.”  

Pavlína Klepáčová, lektorka PlayWisely 
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KLUB RUBIKON, Z.S.

Vzájemná podpora našich příznivců a členů formou propagace. 

“Tak tohle je malý šéf firmy Brilliant brownies.  

Manu chodí k nám na lekce Play Wisely a tak 
známe i jeho maminku. A právě maminka 
Katka se nedávno zúčastnila soutěže Maminka 
roku a v kategorii Maminka podnikatelka 
vybojovala krásné druhé místo. Gratulujeme!  

S radostí budeme sdílet úspěchy a tvorbu 
"naš i ch" da lš í ch maminek , bab iček , 
tetiček...ale i tatínků, dědečků. 

Znáte nebo jste to právě vy? Napište nám, ať 
už t vo ř í te , vyráb í te , pečetě , š i j e te , 
malujete...podělte se s námi o vaše díla.  Rádi 
vás podpoříme ve vašem podnikání.“ 

  

LIDÉ V KLUBU RUBIKON 

Lektorky PlayWisely: Pavlína Klepáčová, Klára Nová, Šárka Škodová 

Management: Šárka Škodová 

Přednášky, osvěta: Šárka Škodová, Pavlína Klepáčová 

Administrativa: Zuzana Cízlová 

Další spolupracovníci: Tereza Vildová, Zdeňka Klepáčová, Libor Klepáč, Tomáš Škoda 
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KLUB RUBIKON, Z.S.

HOSPODAŘENÍ 

Vzhledem k nutnosti přerušit provoz na část roku a k pokračujícím měsíčním provozním 
výdajům (nájemné, internet, účetnictví, atp.), skončil výsledek hospodaření Klubu Rubikon 
za rok 2020 v mínusu (viz výkaz zisku a ztráty).   
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KLUB RUBIKON, Z.S.

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem našim příznivcům, členům i partnerům, kteří nám pomáhají v naplnění 
naší vize.  

KONTAKT 

Klub Rubikon, z.s. 

sídlo: Dnešice 273, 33443 

provozovna: Jiráskovo nám. 816/4, Plzeň Slovany 

IČ: 06331955 

www.klubrubikon.cz 

vypracovala dne: 18.5.2021  

Bc. Šárka Škodová (předsedkyně spolku)
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