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Uplynulý školní rok byl pro projekt Dětský úsměv rokem náročným a významným. 
Náročným proto, že bylo nutné, změnit strukturu financování projektu a zapojit ro-
diče dětí. Významným proto, že se prokázalo, že projekt může pokračovat i za těchto 
nových podmínek. 

Velkým úspěchem je vydání metodických podkladů k projektu. Tyto podklady 
vznikly ve spolupráci se švýcarskou nadací SZPI (Stiftung für Schulzahnpflege-In-
struktorinnen), nadací, která zajišťuje velmi úspěšný švýcarský preventivní program 
již desítky let. Metodika byla přeložena a upravena pro podmínky v České republice. 
Její třetí část, která obsahuje program pro jednotlivé lekce, byla po dohodě se švý-
carskými autory přizpůsobena našim pracovním sešitům, jež švýcarská strana velmi 
ocenila. Metodické podklady jsou velkým přínosem jak pro instruktorky, které jsou 
do projektu už zapojeny, tak především pro instruktorky nové. V dalších letech bude 
tato metodika sloužit také jako studijní podklad k připravovaným seminářům pro 
instruktorky.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům projektu a dárcům za jejich podporu, 
které si velmi vážíme. Mimořádný dík patří rodičům dětí, díky jejichž podpoře pod-
poře projekt běží dál. Poděkování patří samozřejmě i všem spolupracovníkům.

slOvO Předsedy sPrávní rady
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doc. MUdr. Miroslav stránský
předseda správní rady

Poslání společnosti

Myšlenka zeleného kříže pochází ze zahraničí. V německy mluvících zemích má dlou-
holetou a hlubokou tradici. Český zelený kříž v České republice působí od roku 1999, 
původně pod hlavičkou nadačního fondu „Český zelený kříž pro preventivní lékař-
ství“. V roce 2008 byla založena obecně prospěšná společnost „Český zelený kříž, 
o.p.s.“, která je pokračovatelkou činnosti nadačního fondu. Cílem Českého zeleného 
kříže je co nejrychlejší uvádění poznatků preventivního lékařství do každodenní praxe. 
Tento proces často zbytečně zaostává a s ním účinná osvěta vedoucí k vědomí odpo-
vědnosti za vlastní zdraví. 





správní rada: 

předseda správní rady  
doc. MUdr. Miroslav stránský

člen správní rady   
MUdr. ladislav Korábek, CSc., MBA 
MUdr. Petra Kuchařová

dozorčí rada: 

 Ing. Jakub sýkora 
Mgr. Ján Kula 
Ing. radka Fialová

 
 

lidé v obecně  prospěšné společnosti:

Ředitelka:  
  MUdr. Hana Zallmannová Čechová

Asistentky:  MUdr. Miroslava Čechová
  lucia staníková

Odborné lektorky:  
 Mgr. Jana benešová  Jedličková  Petra, dis.
 MUdr. vlasta bobková   bc. Klimešová ludmila
 Mgr. benešová  Jana MUdr Kuchařová  Petra
 MUdr  bobková  vlasta Matušková  Marta, dis
 elsnicová  denisa Ovčinikov  lucie, dis
 Galová  Kateřina, dis Pastorková  Pavla, dis
 Hájková  Zdena, dis Pavlíková  veronika, dis
 Havlíková  Petra, dis staníková  lucia
 Chmelařová  Zuzana, dis bc. sutrová  Markéta
 Mgr. Ilenčíková adéla, dis všetičková eva, dis et dis
 Jaklová  vendula, dis
 Jarošová Jitka
 

lIdé v ObeCně PrOsPěšné sPOleČnOstI
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Zahraniční zkušenosti 

Při sestavování projektu Dětský úsměv sloužily jako vzor zkušenosti ze Švýcarska, 
kde s touto činností bylo započato v šedesátých letech minulého století. Tehdy se 
stav kazivosti u švýcarských dětí podobal dnešní situaci u nás. Úspěch švýcarské 
kampaně je jednoznačný. Výsledkem projektu, při kterém je kladen velký důraz na 
opakovaný nácvik čištění a opakované probírání souvislostí mezi příčinami a vzni-

kem kazu a paradentózy, je, že většina mladých Švýcarů má zuby bez výplní a kazů 
a jejich dásně netrpí zánětem.

 
Záštita

Česká stomatologická komora udělila projektu Dětský úsměv svoji pečeť. Projekt rov-
něž probíhá pod záštitou Asociace dentálních hygienistek ČR, České společnosti pro 
dětskou stomatologii a Švýcarské nadace pro školní instruktorky péče o chrup (SZPI). 

dětsKÝ ÚsMěv

Projekt „dětský úsměv“ 

Děti v ČR mají 2,5krát více zkažených zubů než děti ve státech jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Vzhledem 

k uvedenému zjištění, a zároveň k prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou 

preventivní péčí, byl pro školní děti připraven a do praxe uveden projekt, jehož cílem je situaci u nás zlepšit. 



Průběh projektu na školách

Projekt Dětský úsměv je záměrně realizován v prostředí školních tříd, kde můžeme 
děti vést ke správné péči o zdraví a zdravé zuby. Tato činnost nemůže být vykoná-
vána v potřebném rozsahu během návštěv v ordinaci zubního lékaře (frekvence 
návštěv dětí u stomatologa je 2x ročně – hrazeno zdravotní pojišťovnou). Navíc je 
pro řadu rodičů teprve náš projekt impulsem k návštěvám dětského zubního lékaře.

Během pravidelných setkání v rámci školního rozvrhu představí odborná pracov-
nice projektu dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čiště-
ním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Nejdůležitější částí každé návštěvy je 

praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku školního roku 
zubní kartáček, se kterým nácvik provádějí. Zahraniční zkušenosti ukazují, že právě 
opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí. 

Systematičnost výuky je podpořena pěti na sebe navazujícími pracovními sešity, 
které ilustroval Miloš Nesvadba. 

Pro učitele, vychovatele v dětských domovech a rodiče dětí připravujeme každý 
rok informační materiály, ve kterých představujeme projekt a uvádíme praktické rady.

Český zelený kříž

8





Zhodnocení činnosti za školní rok 2012 / 2013 
Projekt Dětský úsměv byl ve školním roce 2012/2013 realizován  

36 institucích (28 základních školách, 5 mateřských školách a 3 dětských domovech) v těchto městech a obcích:
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bakov nad Jizerou

benešov

brno

České budějovice

dvůr Králové n. l.

Husinec-řež

Jankov

liberec

nedabyle u Č. budějovic

nová ves

Plzeň

Praha

sedlčany

Uherské Hradiště

votice

vrchotovy Janovice

Český zelený kříž

Do projektu bylo zapojeno 3283 dětí a v období od září 2012 do června 2013 bylo uskutečněno 784 lekcí. 

České Budějovice

Benešov

Praha

Praha-Východ

Mladá Boleslav

Liberec

Uherské Hradiště

Plzeň
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FInanČní Část:

1) Přehled rozsahu příjmů (výnosů)

2) Úpláný objem výdajů (nákladů)

3) Přehled o peněžních příjmech a výdajích

4) rozvaha, výkaz zisku a ztráty

5) Příloha k účetní závěrce

 

Modec klinika s.r.o. 10 000,-
Žáci ze ZŠ v Českých Budějovicích 20 800,-
Žáci ze ZŠ Baara, České Budějovice  17 500,-
Žáci ze ZŠ Nedabyle  4 900,-
Stanislav Váňa 7 500,-
Altis Group s.r.o.  5 000,-
NOMIA Bohemia, spol. s r.o. 1 000,-
MUDr. Denisa Pantoflíčková  7 500,-
MŠ U bobříka  3 000,-
MAROM s.r.o.  15 000,-
Žáci ze ZŠ Jankov 1 400,-
Pharmacy Development – věcný dar 1740 ks obalů domácích lékárniček 215 539,-
NET4GAS s.r.o. 30 000,-
Adam Denis 100,-
Žáci ze ZŠ Baara, České Budějovice 600,-
Žáci ze ZŠ Sedlčany 18 300,-
Modec klinika s.r.o. 10 000,-
Marta Matušková DiS. 20 000,-
Zuzana Chmelařová DiS.  1 595,-
Petra Havlíková DiS. 1 595,-
Kateřina Galová DiS. 1 500,-
Denisa Elsnicová DiS. 3 000,-
Žáci ze ZŠ Nerudova, České Budějovice 500,-

CELKEM  396  329,-
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POděKOvání 

Děkujeme partnerům a dárcům, kteří svojí podporou umožňují realizaci projektu Dětský úsměv.

Petr a Marta Matuškovi, sdružení rakušanů v Čr, MUdr.tichý roman, Profimed s.r.o., autokomplex Menčík a.s.,
GsP sIGn & desIGn, dental trading s.r.o., MUdr. Urie david, MUdr. rusnák Martin, Přátelé alfonse Muchy

 



Český zelený kříž, obecně prospěšná společnost
Haštalská 6, 110 00 Praha 1

Český zelený kříž


