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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Středisko pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech (dále jen SVČ) je zřízeno Obecním úřadem Všenory. 

SVČ se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT ČR 

č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 70539944 

 

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ  

SVČ je zaměřeno na práci s dětmi a mládeží především v průběhu školního roku, ale některé aktivity 

probíhají i o prázdninách. Činností střediska se účastní zájemci především z okresu Praha-západ, 

respektive děti ze Všenor. Zde je umožněno zejména organizování volnočasových aktivit (Dobřichovice, 

Karlík, Lety, Řevnice, Vonoklasy…). 

Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy vývoje pedagogiky a psychologie volného 

času. Pružně reaguje na zájem veřejnosti, na jehož základě dochází k inovaci nabídky volnočasových 

aktivit i během školního roku. 

Účastníci zájmové činnosti jsou děti, žáci a studenti. Účastníci mohou být také pedagogičtí pracovníci, 

zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY  

Činnost SVČ navazuje na výchovnou a vzdělávací činnost ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. SVČ 

spolupracuje úzce s obcí Všenory. 

 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ  

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE  

Vzhledem k trvajícímu trendu, kdy rodiče dětí ve věku předškolním a v době plnění povinné školní 

docházky tráví z mnoha společenských a ekonomických důvodů a okolností mnoho času na poli své 

profese a na druhé straně mají stále větší očekávání od škol a školských zařízení a jejich služeb, je hustá 

a kvalitní síť škol doplněna středisky pro trávení volného času dětí a mládeže. Zatímco škola podává 

žákům a rodičům zpětnou vazbu, co se týká jejich intelektových schopností a poskytuje jim péči 

v oblastech jejich individuálních potřeb směrem ke vzdělávání a růstu znalosti a specificky školních 

dovedností a myšlenkových operací, SVČ nabízí kvalitativně, obsahově i zacílením specifické služby:  
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- základním krédem volnočasových školských zařízení je podpora zájmu dětí (zájmové vzdělávání 

je také specifický termín školské legislativy) 

- pod odborným pedagogickým vedením jsou žákům nabízeny aktivity zaměřené převážně na 

praktickou činnost sportovní a uměleckou, při níž řeší problémy jiného charakteru než ve školní 

třídě 

- cílem aktivit je vedle rozvoje specifických dovedností a podpory zájmu dětí a mládeže 

nespecifická prevence sociálně patologických jevů a zvládání rizikových a problémových situací 

– dítě trávící svůj volný čas smysluplně pod odborným vedením s náležitou zpětnou vazbou 

tíhne daleko méně k rizikovému chování; pro zvýšení preventivního účinku aktivit nabízíme 

naše služby dětem již od předškolního věku 

- neméně důležitým cílem zájmových aktivit provozovaných naším střediskem je aktivní 

odpočinek dětí a mládeže vedoucí k celoživotnímu návyku trávit volný čas aktivně, ve 

společnosti lidí obdobných zájmů a s daným společným cílem či záměrem 

- aktivní trávení volného času v neposlední řadě přispívá ke zdravému a vyváženému růstu 

a vývoji dítěte jak v oblasti fyzické, tak osobnostní, duševní i duchovní 

- služby střediska a jednotlivé aktivity mají proto tyto společné atributy: nenásilné vedení dětí 

a mládeže, pestré, přitažlivé činnosti vedené s ohledem na věk a schopnosti frekventantů, 

účast v nich je dobrovolná, usilujeme o vzájemné a společné hodnocení aktivit; aktivity se 

prezentují také veřejně a je jim poskytována náležitá publicita 

Konkrétní cíle a obsah vzdělávání v jednotlivých aktivitách navrhují jejich vedoucí a lektoři; jsou 

následně projednány s ředitelkou SVČ, která přihlíží zejména k náročnosti a pestrosti aktivit 

jakož i k vzdělání a zkušenostem lektorů, a po jejím schválení nabídnuty veřejnosti. 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  

Aktivity SVČ směřují k rozvíjení následujících klíčových kompetencí: 

KOMPETENCE K UČENÍ  

Jazykové vzdělávání, informační technologie a rozvoj technicko-manuálních dovedností a zručností se 

zapojením vlastní kreativity dětí a mládeže. 

Začleňujeme aktivně a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE  A SOCIÁLNÍ ROZVOJ  

Zvyšování sociální kompetence- rozvíjet sociální dovednosti, orientovat se v sociálních vztazích, 

uvědomovat si své chování vůči sobě i svému okolí, případně nést veškeré následky. 

Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu s důležitostí socializace jedince. 
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Pracovat s růzností (žáci z různého prostředí včetně cizinců), uvědomovat si, jak mohou odlišnosti 

přispívat ke společnému úspěchu.  

Jako reakce na Evropský program Budujeme Evropu pro děti a s nimi nabízíme žákům kreativní využití 

volného času ve vhodném prostředí a ve zdravé a promyšlené koncepci, k níž se mohou účastníci 

zájmových útvarů a aktivit vždy vyjádřit, protože se jich to týká. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE A OSOBNOST ŽÁKŮ  

Chápat a respektovat pozitivní sociální klima, posilovat sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem, 

napomáhat formování postojů k významným společenským hodnotám a posílit právní vědomí. 

Podporovat kvalitu, samostatnost, solidaritu, zodpovědnost a svědomí. 

Naučit mladé lidi komunikovat a řešit konflikty - adekvátně se chovat a reagovat správně na nejrůznější 

podněty z okolí, umět přijímat kritiku a sebekriticky vystupovat. 

CITOVÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Rozvíjíme vztah žáků ke své obci, okolní krajině a povědomí o možnosti každého člověk a chránit krásy 

přírody. 

Vedeme žáky k rozvíjení emocionální inteligence a práci s citovým prožíváním. V kreativních aktivitách 

mají žáci možnost vyjadřovat své emoce v řízených pracovních dílnách a aktivitách a reflektovat své 

pocity a náladu. 

V rámci těchto obecně platných tezí si stanovujeme následující cíle: 

 Uspokojovat potřeby v oblasti volného času co největšího počtu dětí a mládeže 

 Nabízet rozmanité formy činnosti s širokým spektrem zájmových oborů a vysokou kvalitu 

 Další vzdělávání nabízíme lektorům v případě zjištění konkrétních problémů a nebo na základě 

jejich zdůvodněného zájmu; řada lektorů kontinuálně studuje pedagogické nebo příbuzné obory 

s podporou SVČ 

 

DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ  

Zájmová činnost pravidelná – zpravidla od 15. září do 15.června běžného školního roku, pravidelně 

minimálně 1 hod. týdně (průměr 2 hod. týdně, u vyspělých kolektivů až 4 hod. týdně).  

Zájmová činnost příležitostná – celoročně včetně sobot, nedělí a svátků vedená pedagogickým 

pracovníkem, která probíhá v zařízení SVČ; součástí příležitostné činnosti jsou též různé přehlídky a 

soutěže pro širší veřejnost.  

Spontánní aktivity – po celou dobu školního roku; rozsah je upraven provozním řádem hřišť Základní 

školy; v rámci činnosti střediska tak mohou vznikat různé kluby a aktivity vedené samotnými žáky 

s pedagogickým dozorem nebo vedené jiným dospělým, rodičem a podobně. 
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Osvětová a informační činnost – zahrnuje akce zaměřené na výchovu k tradicím a zaměřuje se na 

poskytování informací žákům nebo jiným osobám. Vedle získávání informací směřují tyto činnosti 

k prevenci sociálně patologických jevů. 

Popis materiálních, technických a personálních podmínek, časový plán a odpovědnost za plnění jsou 

stanoveny v celoročním plánu práce SVČ na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikovány platnými 

vnitřními předpisy. 

Přehled zájmových útvarů je uveden v příloze tohoto dokumentu. 

 

PRÁCE S  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A NADÁNÍM  

SVČ začleňuje do svých aktivit žáky podle jejich zájmu a v průběhu útvarů a dalších činností pracuje na 

budování pozitivního klimatu, pro-týmového ducha a vzájemného respektu. Do činnosti se tak mohou 

v rámci integrace zařazovat i účastníci s různými druhy znevýhodnění a žáci-cizinci. 

V práci s talentovanými dětmi a mládeží – jednotlivci i kolektivy – odborní pracovníci identifikují případné 

nadání nebo mimořádné nadání. Připravujeme účastníky kroužků na zájmové soutěže, pomáháme děti 

orientovat k volbě povolání zejména v uměleckých oblastech, ale i v oblasti techniky, informatiky, sportu, 

a dalších. 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO AKTIVIT SVČ  

 přijímání se děje na bázi dobrovolnosti 

 účastník kroužku podá přihlášku, kterou u nezletilých podepisuje zákonný zástupce, a zaplatí za 

každé započaté pololetí konkrétní částku, o níž je jeho zákonný zástupce informován na 

informačních panelech SVČ (u ZŠ a u sídla střediska) a na webových stránkách SVČ 

 do příležitostných aktivit zpravidla bez přihlášky, někdy stanovena finanční spoluúčast 

(„vstupné“), do spontánních aktivit vždy bez přihlášky, finanční spoluúčast dle druhu aktivity 

 u odborných a osvětových programů ohlášení účasti nebo přihláška předem, dle druhu aktivity 

finanční spoluúčast 

 Podmínky a možné důvody předčasného ukončení účasti na zájmovém útvaru s přihláškou jsou 

stanoveny na konkrétní přihlášce 

 Doklad o ukončeném zájmovém vzdělávání je vydáván pouze v ojedinělých případech, pokud tak 

doporučí ředitelka zařízení nebo to s ní projedná lektor, má charakter „pamětního listu“ nebo 

propagační charakter a jeho vydávání a označení je součástí pozitivní zpětné vazby účastníkům 

kurzů. 

 

ČINNOST SVČ PROBÍHÁ V TĚCHTO ZAŘÍZENÍCH:  

 I. stupeň ZŠ Všenory – třídy a tělocvična (jazykové, sportovní, hudební a dramatické útvary) 

 II. stupeň ZŠ Všenory – třídy a dílna (jazykové, hudební, přírodovědné a umělecké útvary) 

 MŠ Hobík Všenory 

 Keramická dílna Dobřichovice 
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 ZŠ Dobřichovice 

 MŠ Lety 

 Hudební škola Pavla Hokra působí např. v: Brandýse n. L., Černošicích, Hostivici, Jesenici, 

Kbelích, Klánovicích, Kunraticích, Průhonice, Radotíně, Roztokách, Říčanech, Štěchovicích, 

Újezdě nad Lesy, Úvalech, Zbraslavi a dalších obcích a městech 

Materiál a potřeby v zařízeních používají žáci v souladu s příslušnými nájemními smlouvami. 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY  

Ředitelka Mgr. Hana Brožová 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Věra Koubková Novotná 

Účetní Jana Havrdová 

vedoucí zájmových útvarů pracovníci starší 18 let na základě pracovní smlouvy nebo 

dohody o pracovní činnosti. Vedoucí je podle svého vzdělání 

a zkušeností a v souladu s platnými předpisy finančně motivován. 

Vedoucí odpovídá za pořádek a kázeň při zájmové činnosti a za 

dodržování pravidel a podmínek (např. smluvních). Vedoucí je 

povinen dodržovat zásady hygieny a bezpečnostní předpisy. Je 

povinen zúčastňovat se porad a konzultací. Vedoucí pečuje 

s velkou pozorností o svěřený majetek. 

 

KONTROLNÍ ČINNOST  

V souladu s platnými předpisy provádí pravidelnou kontrolu Česká školní inspekce a další správními 

předpisy stanovené instituce. Kontrolní mechanismy SVČ, kritéria a indikátory kontrolní činnosti 

stanovuje ředitelka a informuje o nich vedoucí zájmových útvarů na začátku školního roku. 

 

EKONOMICKÉ PODMÍNKY  

Veškerá hlavní činnost SVČ je financována z rozpočtu odboru školství Středočeského kraje, z rozpočtu 

zřizovatele je přispíváno na provoz, z vlastních zdrojů a doplňkové činnosti (výjimečně). Čerpání 

finančních prostředků je stanoveno rozpočtem a je analyticky zachyceno v účetnictví. 

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Splatnost úplaty stanoví ředitelka, může ji rozdělit do více 

splátek. Úplata může být snížena nebo prominuta v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI  PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými 

jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou součástí vnitřního řádu SVČ.  
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Dětští účastníci zájmových aktivit a jejich vedoucí jsou v souladu se smluvními závazky mezi SVČ 

a komerční pojišťovnou pojištěni na veškěrá rizika způsobená pravidelnou nebo jednorázovou zájmovou 

činností, vč. odpovědnosti za způsobené škody a právní odpovědnosti. 

Zajištění hygienických podmínek se řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

ZÁSADY V OBLASTI HYGIENICKÝCH  PODMÍNEK:  

 vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání  

 dodržování platných hygienických norem a předpisů  

 dodržování bezpečnosti a hygieny práce  

 školení pedagogických pracovníků v oblasti BHP a v první pomoci  

 prokazatelné seznámení pracovníků, účastníků vzdělávání a jejich zákonných zástupců s vnitřním 

řádem zařízení, dodržováním BHP a řády odborných učeben  

V OBLASTI PSYCHOSOCIÁLNÍCH PODMÍNEK:  

 vytváření pohody prostředí, příznivého sociálního klima  

 respektování potřeb jedince  

 věková přiměřenost a motivující hodnocení  

 ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy  

 spoluúčast účastníků na životě zařízení  

 včasná informovanost účastníků a zákonných zástupců nezletilých účastníků o činnosti  

 ve školském zařízení. 

 

ZVEŘEJNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Tento Vzdělávací program Střediska pro volný čas dětí a mládeže Všenory je zveřejněn na 

webových stránkách SVČ a k zapůjčení v sídle SVČ po předchozí domluvě s ředitelkou střediska. 
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PŘÍLOHA – PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 –  15  

Školní děti 

Kurz Lektor Konání Místo Cena/pol. 

Doučování z matematiky 
Bímová 

Kristýna 
dle dohody Ateliér Hobík 1200 

Dramatický 

Koubek Petr, 

Koubková Věra 

St  

16–18 hod. 
tělocvična ZŠ Všenory 500 

Flétny Stivín Jiří 
Po 

dle dohody 
studio SQS 2500 

Francouzština 

(zůstává v nabídce i pro 2. pololetí) 
Brožová Hana dle dohody Ateliér SVČ 2000 

Housle Klásková Dana 

Po 15–18 hod. 

Út 13.15–17 hod. 

(Dobřichovice) 

St 

(Všenory) 

ZŠ Dobřichovice 

ZŠ Všenory 
1200 

Jóga pro mladší děti Pikardová Anna 
St  

12.10–12.50 hod. 
tělocvična ZŠ Všenory 300 

Keramika Dobřichovice Janášová Lucie 
Út  

13.20–16.30 hod. 
ZŠ Dobřichovice 1600 

Keramika Dobřichovice děti 
Vrabcová 

Radka 

St  

13.20–18.10 hod. 

Čt  

13.20–16.30 hod. 

ZŠ Dobřichovice 1600 

Keramika mladší a starší děti 

Všenory 

Hrušková 

Hana 

Po  

13.30–15 hod. 

15–16.30 hod. 

Čt 

keramická dílna ZŠ 

Všenory 

1000 

(mladší) 

1200 

(starší) 

http://www.svc-vsenory.cz/stranka-dramaticky-18
http://www.svc-vsenory.cz/stranka-fletny-19
http://www.svc-vsenory.cz/stranka-keramika-mladsi-vsenory-20
http://www.svc-vsenory.cz/stranka-keramika-mladsi-vsenory-20
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Předškolní děti 

Kurz Lektor Konání Místo Cena 

Angličtina 

MŠ Hobík 
Plhoňová Aneta 

Čt a Pá  

9.30–10 hod. 
MŠ Hobík 

v rámci 

docházky 

MŠ Hobík 

Angličtina  

MŠ Lety 
Bláhová Iva 

Po 

14.30–15 hod. 
MŠ Lety 600 

Flétna  
Koldínská Lucie Út a Čt 

od 13.30–14.15 
MŠ Lety  500 

13–14.30 hod. 

Klavír Lokajíčková 
Po  

13.30–18 hod. 
ZŠ Všenory 2300 

Kytara Pikardová Anna 
Út a Čt  

13–17 hod. 
1. a 2. st. ZŠ Všenory 1200 

Pěvecký kroužek 

Všenory 

Polívka 

Jiří 

St  

13–14 hod. 
1. stupeň ZŠ Všenory 1000 

Pěvecký kroužek 

Dobřichovice 

Polívka 

Jiří 

Pá  

13.30–14.30 hod. 
ZŠ Dobřichovice 1000 

Sportovní hry 

Orlík 

Martin 

Pá  

14.30–16 hod. 
ZŠ Všenory 700 

Šachy Petr Koubek Dle dohody ZŠ Všenory 400 

Taneční kroužek 

Havlíková 

Jana 

Út  

14–15 hod. 

Změna:  

Po 

15–16 hod. 

tělocvična ZŠ Všenory 600 

http://www.svc-vsenory.cz/stranka-kytara-21
http://www.svc-vsenory.cz/stranka-pevecky-krouzek-vsenory-22
http://www.svc-vsenory.cz/stranka-pevecky-krouzek-vsenory-22
http://www.svc-vsenory.cz/stranka-sportovni-hry-23
http://www.svc-vsenory.cz/stranka-tanecni-krouzek-24
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MŠ Lety hod. 

Flétna Koldínská Lucie 
Po  

9.30–10.15 hod. 

MŠ Hobík 

Všenory 

v rámci 

docházky 

MŠ Hobík 

Sportovní hry pro MŠ Orlík Martin 
St  

15.30–16.15 hod. 
MŠ Hobík 400 

Tanečně dramatický pro MŠ 
Havlíková 

Jana 

Pá 

15.30–16.15 hod. 
MŠ Hobík 400 

Tradiční ruční práce 

(vyšívání) 
Koldínská Lucie    MŠ Lety 500 

Výtvarný kroužek 

(pro předškolní děti) 
Koubková Věra 

St  

9.30–10.15 hod. 
MŠ Hobík 

v rámci 

docházky 

MŠ Hobík 

Dospělí  

 Kurz  Lektor  Konání  Místo  Cena 

Jóga - cvičení pro zdraví Pikardová Anna 
Út  

18.30–20 hod. 
ZŠ Všenory 1000 

Keramika dospělí 
Vrabcová 

Radka 

Út  

18.30–20 hod. 
ZŠ Dobřichovice 2200 

Keramika dospělí II 
Vrabcová 

Radka 

Čt  

16.45–21.15 hod. 
ZŠ Dobřichovice 2200 

Akademie pro seniory Všenory 
Věra Koubková 

Novotná 

2–3 aktivity 

měsíčně dle 

dohody s 

akademiky 

OÚ Všenory, externí 

exkurze 

500 (pro 

občany 

Všenor 

zdarma) 

» Termíny a registrace jsou zveřejněny začátkem září, případné další úpravy jsou doplňovány po dohodě 

s lektory. Účastníci a zákonní zástupci jsou o změnách informováni písemně lektorem předem a dále na webu. 
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* Podmínky pro otevření kroužku se mohou změnit. 

» Kroužky pracují od 15. 9. 2014 (některé začínají později, přesné informace na letácích na budově 1. st. ZŠ 

Všenory. 

Informace o zaměření, obsahu, cílech a etosu hudebně zaměřeným kroužkům organizovaných panem 

Hokrem jsou uveřejněny na webu této partnerské organizace SVČ: http://www.pavelhokr.cz/index.php.  

Informace o cílech, činnosti a konkrétním vzdělávacím obsahu a výstupech Keramické dílny v 

Dobřichovicích jsou zveřejněny na webu této partnerské organizace: http://www.keramikarv.cz/.  

 

http://www.pavelhokr.cz/index.php
http://www.keramikarv.cz/

