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Plán rozvoje
Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace
ve školním roce 2020/2021

Středisko volného času Pohořelice je zařízení, jehož hlavním posláním je organizování volného času dětí,
mládeže a dospělých v rozličných formách zájmové činnosti. Podle školského zákona poskytujeme účastníkům
naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zajišťujeme nejenom činnost zájmových
kroužků a odpoledních programů pro děti a dospělé, ale především se snažíme organizovat činnosti neformálního
charakteru, akce pobytové, adaptační, táborové a vzdělávací. Naše programy využívají děti a teenageři, dospělí i
senioři z celého širokého okolí. Jen do pravidelných forem (kroužků) dojíždějí z 19 obcí.
Naší snahou je připravovat moderní a trendové programy, akce i aktivity, které zaujmou dnes tak náročné
zájemce. Věnujeme se programům a vzdělávacím akcím pro znevýhodněné občany (děti i dospělé) – znevýhodněné
jak sociálně tak zdravotně. Pracujeme s talenty i s dětmi „z ulice“.
SVČ Pohořelice se dále podílí na péči o nadané žáky a studenty, a ve spolupráci se školami a dalšími
institucemi rovněž na realizaci soutěží dalších aktivit žáků. Vzhledem k tomu, že účastníci zájmové vzdělávání jsou ve
většinovém měřítku účastníky základního vzdělávání, je přirozené, že se školní vzdělávací program SVČ snaží navázat
na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Není však vhodné ani možné doslovně přebírat jeho cíle,
neboť zájmové vzdělávání není totožné se základním.
Základním posláním SVČ je naučit, rozvinout, posílit, potlačit, rozšířit naučené, získané, osvojené návyky,
dovednosti, schopnosti, vědomosti tak, aby výstupem, který při našem zájmovém vzdělávání očekáváme, byla
osobnost, která zvládne, dokáže, překoná, umí … a dosáhne klíčových kompetencí, které stojí na vyšším žebříčku, než
se kterým přišla na začátku vzdělávání. Jedná se o naprosto jednoduchý vývoj, proces, ve kterém kvalifikovaným,
odborným působením posilujeme dítě, žáka, studenta aj. na vyšší vzdělanostní stupínek.
SVČ Pohořelice patří svojí činností k neodmyslitelným vzdělávacím a výchovným prvkům školské soustavy a
přispívá ke kvalitnímu a zdravému vývoji dětí i dospělých.
Popis současného stavu vzdělávání SVČ Pohořelice
Středisko volného času Pohořelice
• v současné době zajišťuje zájmové vzdělávání na pracovištích zapsaných v rejstříku škol. Jedná
se o budovu na Dlouhé ulici č. 39 (ředitelství) a na Tyršové ulici č. 587 v Pohořelicích, dále pak
v Přibicích 43, v Nové Vsi č. 72, dále pak v Pohořelicích budovu radnice a její kulturní sál, kinosál, tělocvičnu
ZŠ, místní sokolovnu na Tyršové ulici, celotýdenně sportovní halu a venkovní hřiště v Pohořelicích, rybářskou
chatu v parku.
• od 1. 10. 2020 budeme dále využívat prostory komunitního centra Pfann v Pohořelicích. Zde bude
organizována činnost mateřského centra, klubu mládeže, divadelního kroužku, kroužku domácí kosmetiky a
jistě i dalších akcí a programů pro veřejnost.
• realizuje výukové programy a vzdělávací akce pro školy tzv. „malého okresu“ Pohořelice a pro školy
v rámci širší působnosti, v rámci našeho kraje
• pravidelně se věnujeme výzkumu spokojenosti klientů a vnějších subjektů, dále pak známe demografický
vývoj v našem městě a jeho okolí, ekonomické podmínky, spádovost našeho zařízení, spolupracujeme nejen s
úřady
(městské
a
obecní
úřady
a
jejich
odbory,
úřad
práce,
…),
ale
i s firmami, neziskovými organizacemi, školami a školskými zařízeními, s mateřskými školami
• se nebojí konkurence ze strany jiných subjektů, neboť naše nabídka vzdělávání je tak široká a pestrá, že
odpovídá potřebám a zájmům veřejnosti. Díky strategickému plánování jsme připraveni nejen
na nabídku vnějšího trhu, ale především na potřeby našich klientů
• spolupracuje se středisky volného času a domy dětí z celé ČR
• do našich kroužků, na pobytové akce, tábory a na další aktivity se přihlašují děti, žáci
i studenti z jiných okresů našeho kraje, na tábory se přihlašují i z jiných krajů
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v posledních 12ti letech organizuje vodácké, oudoorové a zimní pobyty pro studenty SŠ. Tyto pobyty jsou
metodicky vedeny na základě školních vzdělávacích programů jednotlivých škol
demografický vývoj je pro nás velice příznivý. Spolu s matrikou města máme zpracovaný výhled na dalších
5 let. Předpokládáme nárůst dětí ve městě a jeho okolí
vedle pravidelných činností nabízí žákům a studentům možnost návštěvy klubu mládeže, který je zřízen od
roku 2007 a který nabízí klientům moderní společenské a zájmové zázemí. V rámci klubu jsou pravidelně
připravovány pobytové aktivity, řada zajímavých projektů a zážitkových akcí. Klub je místem, kde se mohou
návštěvníci nejen setkávat, ale které slouží i k dalšímu rozvoji a realizaci mládežnickým zájmů
a talentů
již od roku 2006 se věnuje práci se sociálně znevýhodněnými žáky. Této oblasti je věnována velká pozornost.
Na zajištění programů získáváme prostředky z projektů vyhlašovaných např. Jihomoravským krajem či
Ministerstvem vnitra. Na těchto programech participujeme spolu s Městem Pohořelice jako obcí III. stupně,
která nám poskytuje potřebné finanční prostředky na dofinancování takto nákladných projektů
podílí se na projektech města Pohořelice a okolních obcí
zapojuje se do projektů vyhlašovaných Jihomoravským krajem, Ministerstvem vnitra ČR, MŠMT,
Ministerstvem práce a sociálních věcí (mezi nejvýznamnější patří - Integrace sociálně slabých dětí do běžného
kolektivu, Prevence kriminality Pohořelicko, Setkání bez tlumočníků, Paragraf 11:55, Rubikon, Klíče pro
život, Mateřská centra, Projektu mobility, Evropská dobrovolná služba, Informační centra mládeže, Rok
teenagerů a řada dalších)
je úspěšné v přípravě žáků a studentů na další vzdělávání. Pochlubit se přípravou žáků na konzervatoř,
v oblasti sportu máme hráčky volejbalu, které jsou vybrány do národního týmu, florbalistky, které jsme
připravily pro 1. ligu, vzdělávají se u talentovaných výtvarníků a grafiků
komunitní centrum – z našeho zařízení postupně vzniká komunitní centrum ve městě. Bez našeho SVČ se
neobejde žádná velká akce města a okolí (spoluúčast, vystoupení, moderování, koordinace, materiální
vybavení, metodická pomoc, ad.). Tuto výhodu je nutné dále udržet a rozvíjet
má kvalifikovaně a průběžně zpracovávaný školní vzdělávací program, který výrazně profiluje školské
zařízení
dle normativního financování se nám do výkonů započítává pouze kategorie žáků a studentů. Naše zařízení se
věnuje ale všem věkovým kategoriím. Domníváme se, že je nutné podporovat zájem
o neformální vzdělávání již u nejmenších dětí. Získají tak návyky ke kvalitnímu trávení volného času. To je
také naším cílem. A pokud se jedná o další účastníky naší činnosti, a to jsou dospělí a geronti, tak je
jednoznačné, že je naším posláním věnovat se všem a předávat kompetence volného času každému, kdo o
něho projeví zájem
zařízení je financováno jak ze státního rozpočtu, tak z příspěvku od zřizovatele. Další zisky tvoří příspěvky od
účastníků našeho vzdělávání, z projektové činnosti, z příspěvků od obcí a od sponzorů
neobáváme se konkurence, je pro nás vítaným stimulátorem a evaluačním nástrojem
v říjnu 2011 se nám podařilo získat certifikaci Informačního centra mládeže (v kraji jsou certifikované
pouze 2). Práce s informacemi a zajišťování informovanosti patří k cílům naší otevřené organizace.
Pravidelné přehodnocení a obhájení certifikace v roce 2016 bylo více jak úspěšné.
v lednu 2012 jsme získali a v roce 2016 obnovili certifikaci vysílací a hostitelské organizace Evropské
dobrovolné služby programu ERASMUS+. Domníváme se, že je nutné nabídnout mladým lidem možnost
získat jak komunikační dovednosti, tak i sociální dovednosti prostřednictvím návštěvy jiných zemí či země
naší.
pořádáme pro ZŠ a MŠ ORP Pohořelice dopravní výchovu systematickou, pořádáme IZS, vzdělávací besedy a
preventivní akce (spolupráce s místní MAS, Městem Pohořelice, školami)
pořádáme teambuildingy pro firmy

Vycházíme zejména z těchto cílů:
•
•
•
•

podpora kurikulární reformy (tvorba školních vzdělávacích programů)
rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci ze
znevýhodněného sociokulturního prostředí)
podpora dalšího vzdělávání (vytváření podmínek pro celoživotní učení)
zvyšování profesionality pedagogických pracovníků (formou DVPP)
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•

podpora otevřeného zařízení, které nabízí klidné, pestré a podnětné vzdělávací i pracovní prostředí

Hlavní cíle SVČ Pohořelice
1. Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání
•
•
•
•
•
•
•

rozvíjet osobnost každého žáka
zajistit dostatečnou prostorovou efektivitu poskytovaného vzdělávání
podpora rovného přístupu ke vzdělávání žáků se SVP
práce s talenty
všechny aktivity zařízení směřovat k tomu, aby se při jejich realizaci setkávali žáci zdraví se žáky se SVP
pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho
rozvoje
zajistit kvalitní nabídku zařízení ve všech formách činností.

•

reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů
během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.

•
•
•
•
•

vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti.
další rozvoj otevřeného střediska, bohatá a pestrá nabídka zájmového vzdělávání
projektové vzdělávání
zážitková pedagogika
vzdělávací soutěže, preventivní akce, výukové programy, akce v oblasti kyberšikany. Vycházíme ze ŚVP
škol.
akce pro veřejnost, spolupráce s ostatními subjekty
školní vzdělávací program zařízení je nutné čas od času revidovat, upravit potřebám zařízení. Tuto činnost
řídí ředitelka ve spolupráci s dalšími interními pedagogy volného času v součinnosti s externími
pedagogickými pracovníky zařízení
jazyková profilace – díky anglicky mluvícím dobrovolníkům podporovat rozvoj jazykových dovedností
žáků a studentů
preventivní aktivity - již od roku 2006 se věnujeme práci se sociálně znevýhodněnými žáky. Této oblasti
je věnována velká pozornost. Dostáváme se do doby, kdy se zvyšuje počet sociálně znevýhodněných
rodin.
zapojení do soutěží – úspěchy žáků a studentů našeho zájmového vzdělávání jsou vizitkou dobré
výchovně-vzdělávací práce našeho SVČ. Pokračujeme v dalších soutěžích nejen v oblasti sportovní
a taneční, ale také výtvarné a divadelní
spolupráce se zřizovatelem – SVČ Pohořelice zřizuje Jihomoravský kraj. Spolupráce
se zřizovatelem je dobrá, zejména vítáme právní poradnu, informovanost o změnách v legislativě. Kraj
nám poskytuje příspěvek na provoz a jako jeden z mála krajů se nebrání otevřeným diskusím a řešením
problémů, které naše oblast zájmového vzdělávání má. Snaží se nám zajistit prostředky na platy
pracovníků
spolupráce s Městem Pohořelice – je velice široká. Město Pohořelice využívá služeb zařízení
a výrazně podporuje naši činnost i příspěvkem na provoz
spolupráce s OSPODem v Pohořelicích je na velice efektivní úrovní. Vzájemná spolupráce při zařazování
dětí do programů a aktivit, při získávání dotací a prostředků na jejich vzdělávání, na táborovou ad. činnost
spolupráce s okolními obcemi – je zahájena, nutné zajisti udržitelnost a další spolupráci, participaci
spolupráce s volejbalovým svazem, zapojení do krajských volejbalových projektů. Rozvíjení spolupráce
s okolními sportovními kluby
spolupráce s českou asociací ultimate
spolupráce se školami – kroužky, výukové programy a akce. Snažíme se a i v budoucnu budeme
podporovat rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů a kvalitní trávení jejich volného času. Dále
pak rozšíření metodických ukázek převážně z oblasti sportu do škol, které nabídnou učitelům nové trendy
a možnosti, jak zaujmout dnešní stále méně se pohybující mládež.
spolupráce s dalšími subjekty, neziskovými organizacemi ad.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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podpora charitativní činnosti
ekologické a environmentální programy, ochrana přírody
spolupráce se zahraničními školami – kvalitní a hlavně životaschopné projekty se zahraničními partnery
napomáhají dobrému renomé školy. Rozvíjíme a dále budujeme spolupráci se školami
a školskými zařízeními, např. Rakousko – Laa, Polsko – Poraj, Slovensko – Brezová pod Bradlom,
Francie – Paříž). Veliký zájem projevily východní státy, o které není takový zájem jako o státy západní.
Tato spolupráce je pro nás zajímavou výzvou
public relation – prezentace zařízení, informace o pořádaných akcích a projektech, to vše nám vytváří
image. Máme pracovníka, který zajišťuje naše P.R. na vysoké úrovni formou webových stránek, příspěvků
do novin a časopisů, máme řadu vývěsních ploch, tiskneme letáky a plakáty
práce s dobrovolníky
vytvoření komunitního centra ve městě
motivace žáků a studentů ke spolupráci s SVČ Pohořelice, příprava dobrovolníků ke spolupráci při
výchově a vzdělávání dětí, žáků, studentů
přes různá opatření, např. COVID-19 umět se vypořádat s touto situací, přizpůsobit výuku a vzdělávání
(např. on-line), zvýšit opatření v bezpečnosti a nošení ochranných pomůcek
práce s mládeží a novými externími pracovníky

Informační centrum mládeže
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

širší rozvoj ICM v rámci regionu, spolupráce a společná činnost s KIC Pohořelice a Městskou knihovnou
vzdělávací akce pro žáky a studenty, informační a poradenská činnost
poskytování informací pro děti a mládež, informační servis a poradenská činnost pro děti, mládež a
dospělé
rozvoj spolupráce ICM s klubem mládeže SVČ Pohořelice (společná realizace vzdělávacích,
propagačních a informačních aktivit)
aktuální informační servis a administrace webového rozhraní www.icmpohorelice.cz
aktualizace a udržování kvalitní úrovně informací v i-katalozích on-line
vytváření a rozesílání týdenních newsletterů spřízněným organizacím, partnerům, školám, školským
zařízení, celorepublikové síti ICM
pravidelná každoměsíční publikační činnost do celorepublikového webového rozhraní REMIX, který
zřizuje Ministerstvo školství
dodržování nastavených standardů kvality
projektová činnost – administrace, podávání a realizace projektů z výzev JMK a Ministerstva školství.
realizace vzdělávacích výukových programů pro žáky základních a středních škol (ISA+, prevence
kyberšikany, mediální výchova)
pořádání tematických besed ve spolupráci s klubem mládeže a Městem Pohořelice (témata vhodná pro
mladé návštěvníky: cestovatelské, umělecké, sportovní…)
soutěž „O nejlepší selfie“ fotografická soutěž o hodnotné ceny
materiálové a softwarové zázemí pro práci s multimediálními soubory
spolupráce s NICM, ISM, NIDM MŠMT, AICM, ZŠ, SŠ, VOŠ A VŠ na Brněnsku, městem Pohořelice a
dalšími městy a organizacemi, které se svou činností zaměřují na děti a mládež v rámci krajské i
mezinárodní úrovni.
ICM Pohořelice se již několikátým rokem věnuje otázkám kariérního růstu a realizuje ve školách v okolí
výukové programy zaměřené na osobní růst, kariéru a studium na středních školách. V této oblasti
budeme i v tomto školním roce dále pokračovat. V této souvislosti se rovněž věnujeme propagaci a
realizaci EUROPASSU pro všechny zájemce (životopisy,
motivační dopisy, studium
a práce v zahraničí).
od roku 2016 jsme se zaměřili na organizaci vzdělávacích soutěží pro žáky 2. stupňů základních škol, kdy
jsme hravou formou zpracovali témata podnikání, průřezové oblasti a prevenci kyberšikany. Znalostním
soutěžím
před
diváky,
porotou
a
hosty
se
budeme
věnovat
i
v budoucnu.
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Zdravá škola
•
•
•

pokračovat v projektu Zdravá škola. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav
žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změn
v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických
podmínek pro práci žáků i zaměstnanců
rozvíjení projektů a aktivit, vzdělávání v duchu programu Škola podporující zdraví, jejímž jsme realizátorem.
Vycházíme z projektu Škola podporující zdraví, který máme do roku 2024. V programu v období 2020 – 2024
se zaměříme na podporu maminek a tatínků na mateřské dovolené, na práci s rodinami s dětmi, na
propojování tří generací a spoluprací se seniory, podporu spolupráce s dospívajícími členy kroužků a členy,
kteří již opustili školní lavice, ale mají zájem v různých podobách spolupracovat s naším zařízením (externí
pracovníci, dobrovolníci při akcích...).

Klub mládeže
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

od 10/2020 pracuje klub v nových prostorách (komunitní centrum Pfann na nám. Svobody 79
v Pohořelicích)
rozvoj činnosti a spolupráce mezi klubem mládeže a ICM SVČ Pohořelice
poskytnout inovativní možnosti trávení volného času jako alternativu k bezcílnému trávení
odpoledních a večerních hodin v ulicích města
zabývat se novými trendy, novinkami v netradičních aktivitách, doplňovat technologické novinky,
využívat moderní komunikační technologie a současný jazyk mladé generace
v tomto školním roce chceme propojit širší spolupráci mezi klubem a KIC Pohořelice
realizací aktivit, které společně připravíme a podpoříme tak aktivní trávení volného času dětí,
začlenění se do společnosti a jejich socializaci, podpořit zdravý životní styl dětí, trávení volného času
smysluplnými aktivitám, podpořit harmonický rozvoj mládežnických osobností
participace mládeže na programu, pomoc s výběrem aktivit, společné plánování budoucnosti klubu
realizace filmového klubu, tedy společného promítání vybraného filmu spolu se vzdělávací besedou,
která bude před každou projekcí
realizace cestovatelských besed, které přiblíží návštěvníkům jiné kultury a země.
dobrovolnická činnost – vysílání studentů do zahraničí, přijímání dobrovolníků ze zahraničí
prostřednictvím Evropské dobrovolné služby programu Erasmus +

Taneční oddělení
•
•
•
•
•
-

účast na postupových soutěžích Czech dance organization
rozšířit taneční vzdělávání v oblasti historie, názvosloví a jednotlivých interpretů.
zaměřujeme se na tvorbu velkých formací
získali jsme ocenění taneční skupina roku Czech Dance masters
vycházíme z cílů podpory individuálního stylu každého tanečníka
podpora folkloru žijeme v překrásném kraji s bohatou historií a krásnými tradicemi.
Prostřednictvím folklorního souboru se snažit předávat dětem lásku k moravským písním i tancům.

Sportovní oddělení a netradičních sportů
Florbal

•

pravidelně se budeme účastnit florbalové ligy Mezi městy a konfrontovat tak svoje dovednosti s
ostatními soupeři, kteří se účastní této ligy.
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•
•
•
•
•

cílové skupiny: florbal přípravka, mladší žáci, starší žáci, junioři - patří k základním cílům ŠVP. Cílem
výuky je propojování spolupráce a tréninkových hodin v rámci jednotlivých věkových skupin
(koncepční metody výuky)
dále pak chceme v letošním školním roce absolvovat školení florbalových trenérů licence D
naším cílem je zahájení výchovy florbalových „praktikantů“, které bychom časem mohli využít, jako
další trenéry v zájmovém vzdělávání Florbal
snažíme se vytvořit u všech hráčů kladný vztah ke sportu a návyky k dodržování zdravého životního
stylu, k naplňování stanovených cílů
využíváme moderní tréninkové pomůcky a metody

Netradiční sporty
•
•
•
•
•
•
•

Ultimate frisbee - pokračování spolupráce s Českou asociací létajícího disku na rozvoji netradičních
sportů, pořádání ligového halového turnaje v Ultimate frisbee
účast a dosažení co nejlepšího výsledku na uniorském halovém Mistrovství ČR i na venkovním
juniorském Mistrovství ČR
zapojení co největšího počtu žáků do juniorské reprezentace ČR a co nejvíce účastí na EYUC 2021
(Juniorské Mistrovství Evropy) v Polsku
vzdělávání pedagogických pracovníků jiných škol v oblasti netradičních sportů
podpora využívání nového discgolfového hřiště v městském parku, organizování discgolfových
turnajů pro děti i pro dospělé
účast našich žáků na badmintonových turnajích v nejbližším okolí a organizace jednoho turnaje
v Pohořelicích
kroužek Nerf liga (zapojení do oblastních, regionálních, krajských a celorepublikových soutěží).
Spolupracujeme s odborníky a snažíme se vedle sportovní výuky zařadit i preventivní školení o
používání zbraní.

Ultimate frisbee
•
•
•

pravidelné pořádání dvou ligových halových turnajů v Ultimate pod ČAU (Česká Asociace Ultimate)
pravidelná účast na juniorských MČR ve všech vypsaných kategoriích (OPEN, WOMEN, MIX)
zapojení našich hráčů do všech juniorských reprezentací (OPEN a WOMEN U20, U17)

Badminton
•

Využití nové haly k pořádání turnajů v Badmintonu – možnost více účastníků i více kategorií.

Discgolf
•

Přizpůsobit hřiště v parku více dětským hráčům (vytvořit juniorské zkrácené výhoziště).

Spikeball
•

Založit nový kroužek

Nerf kroužek
• je určen pro účastníky, kteří se naučí nejen hrát s airsoftovou zbraní systému „Nerf“, ale i taktickému myšlení,
týmové spolupráci. Během školního roku se zúčastníme závodních turnajů v soutěžích Nerf Ligy.
• účast na soutěžích a turnajích

Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace .
Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice, IČ: 60575573,
t e l . / f a x : 5 1 9 4 2 4 5 5 8 , mobil: 604 282 953, w w w .s vc p oh o reli ce .c z ,
e-mail: info@svcpohorelice.cz

Volejbal
• zapojení do krajských volejbalových projektů
• navýšení počtu kvalifikovaných trenérů
• rozšířit řady mladých volejbalistů
• založit nový kroužek vybíjené
• zapojit do činností i mládež z okolních obcí v
• volejbalové workshopy v rámci šablon (1x Pohořelice sportovní hala, 1x základní škola Brno, Milénova 3)
• zapojení více družstev starších žáků a starších žákyň do krajské soutěže jižní Moravy
•
•
•

Zapojení do akcí volejbalového centra mládeže Brno
Volejbalové soustředění pořádané volejbalovým centrem mládeže Brno ( týdenní akce v rámci
jihomoravského kraje)
Spolupráce s rodiči mladých sportovců

Oddělení oudooru a přírodovědy
•
•

•

podpora kontaktu s přírodou (cíl: smysluplně propojovat přírodní prostředí se zájmovým vzděláváním)
outdoorové oddělení připravuje a bude připravovat obsahovou náplň aktivit, které jsou vhodné k doplnění
jednorázových akcí, pobytových akcí, táborových akcí: lukostřelba, střelba ze vzduchovky, vaření v přírodě,
camping, turistika, manuální zručnost, orientace v terénu, navigace, pobyt v přírodě, turistické a outdoorové
vybavení pro pobyt v přírodě, archeologie, přírodovědné znalosti, lyžování, snowboarding, bruslení,
environmentální vzdělání, výtvarná práce s přírodními materiály, šifrování, uzlování, orientační aktivity a hry,
zážitkové ceremonie a obřady, týmové, strategické, adaptační hry, aktivity a programy.
pořádání otdoorových výukové programů, pobytových akcí a táborů (vodácké, horolezecké, rybářské), které
mohou být doplněny aktivitami uvedenými výše, program může být uzpůsoben konkrétním potřebám cílové
skupiny.

Výtvarné a společenské oddělení
• rozšiřování nabídky výtvarného oddělení (výuka s anglickým jazykem, navýšení počtu hodin výtvarné
výchovy pro žáky a studenty, nové projekty a výstavy)
• zapojení nových externích vedoucích výtvarných kroužků
Mateřské centrum
• rozšíří nabídku vzdělávacích i neformálních akcí. Mateřské centrum ke své každodenní činnosti bude mít nové
zázemí v zrenovovaných prostorách hotelu Pfann. Zaměříme se zejména na těhotné ženy, těhotenské cvičení,
kompletní předporodní přípravu, cvičení rodičů s dětmi, hraní rodičů s dětmi s principy Montessory
pedagogiky a zdravou výživu. Kontinuálně nabídneme přednášky o výživě dětí i dospělých, zaměříme se na
byliny a rostliny, které najdeme v přírodě kolem nás s ohledem na udržitelnost a péči o přírodu kolem nás.
Nabídneme rodičům využití naší herny ke spontánním hrám a setkávání. Toto klasifikujeme jako zdařilé
vytváření vhodných podmínek k nenucenému setkávání rodičů s dětmi v našich prostorách
• zapojení tří generací do programů výtvarné výchovy (dítě, rodič, senior)
• nabídka workshopů tematicky zaměřených
• rozšíření hodin Mateřského centra Motýlci a činnosti centra. Nové služby a projekty pro maminky a děti
(bazárky, tvoření, spojení s projektem Zdravá škola, aktivity pro celé rodiny a podpora prorodinné politiky)
• otevření nového projektu Aktivní babičky a dědečkové x vnoučata – nabídka projektů pro seniory a jejich
vnoučata
• personální posílení výtvarného oddělení
• doplnění školních pomůcek do výtvarného oddělení (trendové)
• výzdoba interiéru městských veřejných budov (vestibul knihovny, vstupní haly MěÚ, sportovní haly) a
prezentace výtvarného oddělení ve výloze obchodu na Lidické ulici
• výtvarné zabezpečení akcí SVČ (kulisy, kostýmy, divadelní rekvizity a rekvizity pro taneční oddělení)
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•

výtvarné zabezpečení společných akcí SVČ a města pro veřejnost (adventní dílna, živý betlém, příležitostné
výstavy)

Polytechnické kroužky
•
•
•

podpora a rozvoj polytechnických kompetencí, myšlení a vnímání souvislostí
cílem je rozvinou manuální a technickou
práce s různými tradičním i netradičními materiály

2. Oblast personální
•
•
•
•
•
•

•
•
•

další vzdělávání zaměstnanců – nabídnout dostatečný prostor pro další vzdělávání pracovníků (interních i
externích). Spolupracujeme s NIV ČR, vzdělávání v rámci certifikované vzdělávací nabídky. Proškolit
externí pedagogické pracovníky z dílčí kvalifikace pedagogů.
důsledně dbát na dodržování plánu DVPP a využívání dalších nabídek pro rozšiřování osobního
kompetenčního portfolia pedagogů
doplňování si kvalifikace u externích pedagogických pracovníků v rámci zákona 563/2004 Sb.
kvalitní mezilidské vztahy – budování kvalitních mezilidských vztahů
novým zaměstnancům ukládat povinnost prostudovat novou školskou legislativu a interní normy školy
jasný a průhledný způsob odměňování – výborné pracovní výsledky odvede zaměstnanec
se správným zaujetím pro věc a s dostatečnou motivací. Snažím se vždy vytvořit jasná pravidla, podle
kterých se každému pracovníkovi dostane odpovídající ohodnocení. Ceněna je zejména práce nad rámec
pracovních povinností, samostatnost, vysoká odbornost, práce s talenty, aplikace moderních metod práce.
V našem oboru neformálního vzdělávání není nikdy dokončeno vzdělávání, neboť oblasti volného času se
rychle vyvíjejí a na nové trendy a zájmovou orientaci žáků a studentů musíme být vždy a řádně připraveni
prostřednictvím projektové činnosti zajistit další pracovníky SVČ
navýšení počtu kvalifikovaných trenérů ve sportovním oddělení (florbal a volejbal)
navýšení pedagogického pracovníka (forma dohody) ve výtvarném oddělení – výrazné zapojení bude z řad
členů klubu instruktorů

3. Rozvoj v oblasti řízení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v řízení a vedení zaměstnanců zachovávat demokratický styl řízení
v procesu řízení uplatňovat takové přístupy a metody práce, které zajišťují nejvyšší efektivitu
využívání strategických metod a forem řízení
uplatňování metod strategického řízení, leadershipu
výzkumná činnost (kvalitativní i kvantitativní)
dodržovat vnitřní normy řízení zejména směrnici o vnitřním kontrolním systému a směrnici
o finanční kontrole
rozhodovat na základě delegovaných pravomocí a odpovědnosti
dbát na provázanost koncepce školy s ročním plánem školy
provádět rozbory všude tam, kde se rozpoznají nebo se vyskytly závažné nedostatky
zavádět nástroje kvality do řízení organizace (vnitřní audit)

4. Rozvoj v oblasti kontrolní
•
•
•
•

dodržovat směrnici o vnitřním kontrolním systému školského zařízení
provádět namátkové kontroly při běžné řídící činnosti
kvalitu školy zlepšovat prováděním interní evaluace a výzkumu v terénu
formou hospitací a sebehodnocením pedagogů získávat zpětnou vazbu
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•
•

průběžně hodnotit a inovovat strategii a plány pro realizaci ŠVP
spolupracovat na zdokonalování učebních postupů

5. Rozvoj v oblasti ekonomické a materiálně-technické
•
•
•
•
•
•

zlepšovat hospodářský výsledek zařízení
získávat cizí zdroje financování
efektivně hospodařit se svěřenými prostředky na provoz zařízení
zajišťovat materiální podmínky zájmového vzdělávání SVČ
nákup nového nábytku a vybavení učeben zařízení, pravidelné doplňování materiálu do kroužků
a zájmové činnost
fundraising – zapojení do dalších projektů (granty ministerstev, kraje, úřadů ad.). Nutná
je motivace dalších pracovníků zařízení k získávání prostředků projektovou činností. Získávání prostředků
od sponzorů a dalších vnějších subjektů

Středisko volného času Pohořelice realizuje svoji činnost v pronajatých prostorách. Tyto prostory prošly v průběhu 4
let velkými proměnami (kompletní rekonstrukce, výměny oken…)
V budovách pronajatých od Města Pohořelice plánujeme v období školního roku 2020/2021:
• Dlouhá 39 – výstavba dvorního traktu – 2 učebny + sociální zařízení (plán investičních akcí města
Pohořelice)
• Dlouhá 39 – nová zídka (nahrazení staré – vedle pozemku sportovní haly)
• Tyršova 587 –výstavba dvojgaráže, betonový plácek
6. Nabídka kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2020/2021

Taneční oddělení
Country tance Novoveská štístka (5 -18 let)
Folklórní soubor Rozmarýnek ( 5 – 19 let)
Folklórní soubor Rozmarýnek ( 5 – 19 let)
Shake-UP Junioři, (13-16 let)
Shake-UP A, (9 – 12 let)
Shake-UP B, (6 – 8 let)
Shake-UP Žabáčci (3 – 5 let)
Výtvarné a společenské oddělení
Domácí kosmetika a lékárna DIY (7 – 13 let)
Dramatický kroužek (9 – 14 let)
Drátkování (9 -15 let)
Hand made – kreativní tvoření (9 – 13 let)
Hrátky s kytarou (8 – 10 let)
Hrátky s kytarou (11 -13 let)
Keramika (1. třída – 9 let)
Keramika plus (10 – 18 let)
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Keramika Přibice
Keramíček předškoláci (4 – 6 let) I. sk
Keramíček předškoláci (4 – 6 let) II. sk
Klub mládeže Pfann
Klubík Přibice (1. – 5. třída)
Kuchtík „Gurmánek” (1. třída – 15 let)
Mateřské centrum „Motýlci” (0 – 3 roky)
Výtvarný kroužek (1. třída – 4. třída)
Výtvarný kroužek (5. třída – 9. třída)
Výtvarný kroužek Barvička (4 – 6 let)
Výtvarný kroužek Barvička (4 – 6 let)
Sportovní oddělení
Badminton (1. třída – 18 let) 2. skupina
Cvičení rodičů s dětmi (1-3 roky)
Discgolf (2. třída – 18 let)
Florbal junioři (15 – 26 let)
Florbal mladší žáci, (3. – 5. tř.)
Florbal Přibice mladší žáci (1. – 5. třída)
Florbal Přibice starší žáci (6. – 9. třída)
Florbal přípravka (1. – 2. třída)
Florbal starší žáci, (6. – 9. tř.)
Nerf liga (7 – 18 let)
Sportovní kroužek (1. třída – 15 let)
Sportovní kroužek Přibice (1. třída – 15 let)
Šachový kroužek (8 – 15 let)
Ultimate Frisbee, (10 – 25 let)
Volejbal Juniorky/Junioři, dospělí (15 let a více)
Volejbal přípravka (1. třída – 9 let)
Volejbal starší žáci, žákyně, (10 – 15 let)
Vybíjená (10 – 15 let)
Oddělení outdooru, přírodovědy a techniky
Domácí dílna od A do Z – (10 – 13 let)
Horolezecký kroužek – (1. třída – 15 let)
Lego kroužek – (1 třída – 15 let)
Lego kroužek Přibice– (1 třída – 15 let)
Rybářský kroužek – (1. třída – 18) let
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7. Plán akcí ve školním roce 2020/2021 (jednorázové akce, výukové programy, pobytové akce, soutěže, přehlídky,
táborová činnost…):
Září 2020
1. 9.
4. 9.
6. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
24. 9.
26 .9.

úterý
pátek
neděle
čtvrtek
pátek
sobota
čtvrtek
sobota

Další plánované akce:

Vítání prvňáčků
Srandy kopec
Vystoupení na slavnostech chleba ve Slupy
Rozmarýnek
Juniorský discgolfový turnaj pro děti (Šablony – PD mimo SVČ)
Den s IZS
Bazárek dětského oblečení
Cestovatelská přednáška Rusko: Léto na Sibiři (Šablony – KOS)
Czech dance masters, Mistrovství Moravy
krajský přebor starších žáků, žákyň

Říjen 2020
17. 10.
sobota
Den padajícího listí
18.10.
neděle
Right2dance, taneční soutěž
23. 10.
pátek
Podzimní koloběžkování
23. 10.
pátek
Bezpečně v kybersvětě
29. 10.
čtvrtek
Podzimní prázdniny na SVČ – Šifrovací a poznávací výlet na Pálavu
29. 10.
čtvrtek
Podzimní prázdniny - Kino Olympie
30. 10.
pátek
Podzimní prázdniny - Zoo Brno
29. 10. -30. 10. čtvrtek-pátek
Discgolfové prázdniny v Kobylí (2x PD mimo SVČ)
31. – 1. 11.
sobota – neděle Dračí líheň - podzim

Další plánované akce:

Krajský přebor starších žáků, žákyň
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Pohořelice (4. A, 4. B)
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Pohořelice (4. C, 4. D)
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Přibice
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Vranovice
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Ivaň
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Vlasatice
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Troskotovice
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Loděnice
Odpolední výuka na Dětském dopravním hřišti
Florbalová liga Mezi městy – 1. kolo starší žáci
Jóga, cvičení pro ženy
Praha patří dětem

Listopad 2020
2. 11.
7. 11.
13.11
14. - 15. 11.
21. 11.
28. -29. 11.

pondělí
Podzimní tvoření - Zdravá škola
sobota
Dance life expo, Shake-UP
pátek
Tradiční lampionový průvod
sobota – neděle Kvalifikace HMČRJ mix v ultimate frisbee
sobota
Adventní dílna SVČ
sobota – neděle Kvalifikace HMČRJ mix v ultimate frisbee
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neděle

29. 11.

Zahájení adventu + Mikulášská besídka

Další plánované akce:
krajský přebor starších žáků, žákyň
Florbalová liga Mezi městy – 1. kolo mladší žáci
Florbalová liga Mezi městy – 2. kolo starší žáci
Maňáskové divadlo
3D přednáška Venezuela (Šablony - KOS)
Bazárek dětského oblečení a vybavení

Prosinec 2020
3. 12.
6. 12.
6. 12.
7. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
sobota

čtvrtek
neděle
neděle
pondělí
pátek
pátek

Mikuláš v mateřském centru
vystoupení Rozmarýnku na vánočních veletrzích
Oblastní kolo Nerf ligy (možná změna termínu)
Předvánoční tvoření - Zdravá škola
Vánoční turnaj ve volejbalu
Lezení na Komecu
Badmintonový turnaj

Další plánované akce:
krajský přebor starších žáků, žákyň
Florbalová liga Mezi městy – 2. kolo mladší žáci
Florbalová liga Mezi městy – 3. kolo starší žáci

Leden 2021
23. 1.

sobota

Dětský karneval

Další plánované akce:
krajský přebor starších žáků, žákyň
Florbalová liga Mezi městy – 3. kolo mladší žáci
Zdravá škola – Novoroční tvoření (protáhni si tělíčko)
Únor 2021
6. – 7. 2.
8. 2.
13. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
20. – 26. 2.

sobota – neděle
pondělí
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
sobota – pátek

kvalifikace 2. liga OPEN
Valentýnské tvoření - Zdravá škola
Nerf turnaj Ivančice (možná změna termínu)
Jarní prázdniny – Kino Olympia, Brno
Jarní prázdniny – VIDA! Park, Brno
Jarní prázdniny – Bongo, Brno
Jarní prázdniny – plavání Brno
Lyžařský a snowboardový pobyt Jeseníky 2021

Další plánované akce: Krajský přebor starších žáků, žákyň
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Březen 2021
6. – 7.3 sobota – neděle
Dračí líheň Jaro
12. – 13. 3.
pátek – sobota
Bouldering na Tyršovce
16. 3.
úterý
probouzení jara - Zdravá škola
20. – 21. 3.
sobota – neděle
Czech dance masters – regionální kolo
29. 3.
pondělí
Velikonoční tvoření - Zdravá škola

Další plánované akce: Krajský přebor starších žáků, žákyň
Florbalová liga Mezi městy – 4. kolo starší žáci
Florbalová liga Mezi městy – 4. kolo mladší žáci
Badmintonový turnaj
Noc s Andersenem

Duben 2021
17. – 18. 4.
17. 4.
19. 4.
23. 4.

sobota – neděle Czech dance masters – Mistrovství Moravy
sobota
Orientační závod v parku
pondělí
Swap – bazárek MC
pátek
Pálení čarodějnic

Další plánované akce: Krajský přebor starších žáků, žákyň
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Pohořelice (4. A, 4. B)
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Pohořelice (4. C, 4. D)
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Přibice
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Vranovice
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Ivaň
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Vlasatice
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Troskotovice
Dopravní výchova systematická pro ZŠ a MŠ Loděnice
Odpolední výuka na Dětském dopravním hřišti
Dopravní výchova pro Mateřskou školu Pohořelice
Florbalová liga Mezi městy – Finálové 5. kolo starší žáci
Florbalová liga Mezi městy – Finálové 5. kolo mladší žáci
Velikonoční zajíček (pro družiny a veřejnost)

Květen 2021
7. 5.
10. – 14. 5.
14. – 16. 5.
17. 5.
21. 5.
25. 5.

pátek
Hry bez hranic
pondělí – pátek Týden otevřených dveří
pátek – neděle
Beat street – Mistrovství ČR
pondělí
letní tvoření - Zdravá škola
pátek
Koloběžkování v parku
úterý
Dopravní hrátky pro MC
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Další plánované akce:

Červen 2021
5. 6.
25. 6.

Další plánované akce:

Dopravní soutěž Mladých cyklistů
Oblastní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů Pohořelice
Okresní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů Pohořelice
Dopravní výchova pro žáky 3. tříd ZŠ a MŠ Pohořelice (třída 3. A)
Dopravní výchova pro žáky 3. tříd ZŠ a MŠ Pohořelice (třída 3. B)
Dopravní výchova pro žáky 3. tříd ZŠ a MŠ Pohořelice (třída 3. C)
Dopravní výchova pro žáky 3. tříd ZŠ a MŠ Přibice
Dopravní výchova pro žáky 3. tříd ZŠ a MŠ Vranovice
Dopravní výchova pro žáky 3. tříd ZŠ a MŠ Ivaň
Taneční akademie

sobota
pátek

MDD
Rozloučení se školním rokem

Den s IZS
Letní koloběžkování
Juniorské MČR OPEN a WOMEN
Vodácké kurzy
Slavnosti města Pohořelice

Letní táborová činnost 2021
Vodácký putovní tábor 6 - 18 let OTAVA
Vranov Podhradí 6 - 18 let
Horolezecký tábor Jedovnice 6 - 18 let
Letní sportovní Camp 6 - 15 let
Florbo Camp Přibice I.
Příměstský tábor Indiánské léto 6 - 15 let
Rybářský tábor
Florbo Camp Přibice II.
Příměstský tábor - Galerie pod sluncem 6 - 15 let
Příměstský tábor – Bav se s námi 6 - 15 let
Příměstský tábor- Týden plný radosti
Příměstský tábor - Trosečníci
Příměstský tábor - Cirkusová škola

1. 7. - 7. 7. 2021
3. 7. – 11. 7. 2021
12. 7. - 16. 7. 2021
12. 7. - 16. 7. 2021
17. 7. - 20. 7. 2021
19. 7. - 23. 7. 2021
20. 7. - 23. 7. 2021
21. 7. - 24. 7. 2021
26. 7. – 30. 7. 2021
26. 7. – 30. 7. 2021
2. 8. - 6. 8. 2021
9. 8. - 13. 8. 2021
16. 8 – 20. 8. 2021
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7. Projektová činnost
•

projekty JMK – individuální projekty – ostatní

•

projekty MŠMT – šablony pro DDM a SVČ

•

projekty MŠMT – digitální gramotnost

•

obnovení akreditace pro vysílací a hostitelskou organizaci

•

příprava a realizace projektů s Městem Pohořelice

Tento dokument je v průběhu roku doplňován o další aktivity, projekty, úkoly a cíle.

Zpracoval: kolektiv pracovníků SVČ Pohořelice
V Pohořelicích dne 3. září 2020

