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Výroční zpráva o činnosti Klubu Rubikon  

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

▪ Podpora rodiny v širším slova smyslu. 
▪ Podpora rodiny 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 

 

• 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. 
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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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Vždy, když nám někdo z rodičů napíše zpětnou vazbu, jsme za ní moc rádi. Jednak 
víme, že svou práci děláme dobře a taky se tím znovu a znovu utvrzujeme, že naše 
práce má smysl. 
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SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU 

Tento rok se akce konala 17.-18. 5. 2019 v Moving Station v Plzni. Mimo vynikající 
program a přednášky jsme tam byli také my, Klub Rubikon. 
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JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ ŽIJE, LÉTO JEŠTĚ NEKONČÍ 

Tradičně jako každý rok jsme se zúčastnili akce “Jiráskovo náměstí žije – Léto ještě 
nekončí“. Akce se konala 13.9.2019 na Jiráskově náměstí v Plzni.  
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PODZIMNÍ BLEŠÁK UZLÍKU 

Akce se konala 29.9.2019 v Depu2015 a byl to již třetí ročník blešáku pořádaný 
komunitním centrem “Uzlík“. A tentokrát jsme tam pro děti měli i my připravený náš 
chytrý hrací koutek. 
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VÁNOČNÍ JARMARK UZLÍKU A BEZTRH V DEPU 

Akce v Depu2015 zaměřena na adventní atmosféru, zodpovědnější, ohleduplnější a 
šetrnější výběr vánočních dárků, obalů a ozdob. 

Byla zde také spousta dobrého jídla a samozřejmě náš koutek chytrého hraní. 
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DEN ASPERGEROVA SYNDROMU 

Tento den připadá na 18.února. Do Klubu Rubikon chodí i děti s PAS (zkr. pro poruchu 
autistického spektra, např. autismus, Aspergerův syndrom) a naše lektorka se vždy 
snaží naladit na jejich “vlnu“. A dle reakcí dětí se jim to daří skvěle. 

 

MEZINÁRODNÍ DEN DOWNOVA SYNDROMU 

 Tento den připadá na 21. březen. Každý rok v tento den probíhá tzv. ponožková 
výzva, kdy si každý, kdo chce podpořit lidi s DS, vezme každou ponožku jinou. Proč 
zrovna ponožky? Chromozomy svým tvarem ponožky připomínají a proto jsou zvoleny 
k tomuto dni. U lidí s DS totiž právě chromozomy přebývají. A proč každou jinou? 
Protože každý z nás je individuální, krásný a rozmanitý. 
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SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU 

Na lekce PlayWisely chodí i několik dětí s poruchou autistického spektra (zkr. PAS). Na 
jejich podporu se v tento den nosí modrá barva. Stačí i modrý doplněk. U nás v Klubu 
Rubikon máme vždy modrý celý týden. A proč modrá barva? Modrá je totiž barva 
komunikace. 

 

POVÍDÁNÍ O PLAYWISELY – proč má smysl vzdělávat miminka 

Až 50% lidského mozku se po narození teprve utváří a značná část vývoje proběhne 
do 3 let věku. PlayWisely dává dětem podněty a impulzy k rozvoji rozumových a 
pohybových schopností. PlayWisely je metoda vhodná pro i pro děti se speciálními 
potřebami, děti předčasně narozené, hyperaktivní, apod. 
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Tabulka hospodaření Klubu Rubikon za rok 2019. 
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Lektorky Playwisely: Pavlína Klepáčová, Šárka Škodová, Klára Nová 

Management: Šárka Škodová 

Administrativa: Zuzana Cízlová 

Další spolupracovníci: Libor Klepáč, Tomáš Škoda 

 

 

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

 

 

 

Klub Rubikon, z.s. 
Sídlo: Dnešice 273, 33443 Dnešice 
Provozovna: Jiráskovo nám. 816/4, Plzeň Slovany 
IČ: 06331955 
www.klubrubikon.cz 
 
 

 

Vypracovala dne: 11.5.2020 

 

 

      Bc. Šárka Škodová (předsedkyně spolku) 

 

http://www.klubrubikon.cz/

