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2. Charakteristika zařízení 

 

Active-SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, je školské zařízení působící v oblasti 

zájmového vzdělávání a svou činnost uskutečňuje ve více oblastech vzdělávání. Je 

nedílnou součástí sítě škol a školských zařízení Kraje Vysočina a patří k moderním a 

rozvíjejícím se školským organizacím. Rozsahem své činnosti je největším zařízením 

tohoto typu v Kraji Vysočina a patří i k největším v rámci celé České republiky. Ve 

své činnosti se zaměřuje na předškolní děti, děti základních a střeních škol, dospělé 

produktivního věku a seniory. Active-SVČ navazuje na činnost Domu dětí a mládeže 

ve Žďáře nad Sázavou, který ukončil svoji činnost jako výchovně vzdělávací instituce 

zřizovaná krajem Vysočina k 31. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 se novým zřizovatelem 

stalo město Žďár nad Sázavou. Se změnou zřizovatele došlo i ke změně názvu 

organizace. Středisko volného času v názvu lépe vystihuje široké spektrum 

zájmového vzdělávání a činnosti směrem ke všem obyvatelům města Žďár nad 

Sázavou a jeho okolí. Active-SVČ má již více než šedesátiletou tradici. Po dobu jeho 

působení prošly všemi druhy činnosti desetitisíce dětí a mládeže. Od roku 1989 a 

především od roku 1992 prošel Active-SVČ rozsáhlými změnami, které znamenaly 

rozšíření okruhu činnosti, zkvalitnění práce a zlepšení podmínek pro činnost dětí a 

mládeže. Současný Active-SVČ ve Žďáře nad Sázavou patří k moderním školským 

zařízením. Stal se plně uznávaným dětmi a mládeží, jejich rodiči, širokou veřejností, 

občany města a organizacemi.  

Hlavní činností Active-SVČ je zajišťování volného času dětí a mládeže. Volný čas 

dětí a mládeže organizuje Active-SVČ v několika rovinách. Tou nejdůležitější je 

zajištění pravidelné činnosti v kroužcích a kurzech pro děti a mládež. Mimoškolní 

výchovu a vzdělávání nabízí a organizuje Active-SVČ  formou široké nabídky 

zájmových kroužků a kurzů. Active-SVČ každoročně připravuje nabídku kroužků a 

kurzů formou propagačních brožur. V nich najde žďárská veřejnost širokou nabídku 

technických, přírodovědných, výtvarných, estetických, hudebních, jazykových, 

tanečních a sportovních kroužků a kurzů. Nabídka je rozdělena pro předškolní děti, 

děti základních a středních škol a dospělé. Zvláštní nabídka je zaměřena i pro 

seniory. Vedle vyplňování volného času žďárských dětí, je Active-SVČ aktivní i 

v rámci Kraje Vysočina. Taneční kroužky vedou externí a interní pracovníci 

v Bohdalově, Krucemburku, ve Žďírci nad Doubravou, ve Svratce, Herálci, ve 

Sněžném, ve Velké Losenici, v Nížkově, v Sázavě, v Hamrech n. S., v Mostišti, 

v Měříně, v Borech, na Moravci, v Bobrové, v Křižanově, v Radostíně n. O., ve Zhoři, 

v Jamném, v Jimramově, ve Velkém Beranově, v Lukách n. J., v Novém Veselí, 

Dobroníně a Vojnově Městci. Vedle pravidelné činnosti zajišťuje Active-SVČ i 

spontánní vyžití žďárské veřejnosti. Širokou nabídku sportovních činností najdou 

zájemci o sport v Active clubu, který se stal centrem sportu a pohybových aktivit. 

Nabízí pro sportovní veřejnost posilovnu, relaxační sál, spinning centrum, squash 

centrum, tělocvičnu s umělým povrchem, úpolový sál, zrcadlový a taneční sál. Pro 

děti, které nemají zájem navštěvovat pravidelnou zájmovou činnost vybudoval Active-

SVČ Klub Depo. Klub Depo nabízí dětem prostor pro posezení, zábavu a odpočinek. 

Děti v Klubu Depo naleznou stolní tenis, kulečník, stolní hokej, šipky a stolní hry. 

Vedle těchto aktivit organizuje Active-SVČ sportovní soutěže, turnaje a vědomostní 

olympiády vyhlašované MŠMT a AŠSK, zábavné programy jako jsou dětské 
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karnevaly, mikulášské nadílky, vánoční a velikonoční soutěže a dílny, hudební 

besídky, „Pálení čarodějnic“, Kouzelný Zámek a oslavy Mezinárodního dne dětí, 

závody v moderní gymnastice, taneční soutěže, taneční a pohybovou akademii a 

další akce. Ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina vyhlašuje Active-SVČ 

cenu Talent Vysočiny. Úspěšní luštitelé olympiád přebírají ocenění na slavnostním 

vyhlášení ceny Vítěz. 

Nedílnou součástí práce Active-SVČ je i nabídka výchovných programů pro MŠ, 

ZŠ a SŠ. Active-SVČ pro školy nabízí literární a výtvarné besedy, setkání se 

spisovateli a významnými lidmi, divadelní představení, vědomostní soutěže a 

výstavy.  

Active-SVČ patří dále budova turistické základny ve Skleném u Fryšavy. TZ 

poskytuje velmi dobré ubytovací a stravovací podmínky. Můžeme říci, že TZ je 

moderním a velmi pěkným ubytovacím zařízením, které je využíváno na školní výlety, 

kurzy, pobytové akce a v neposlední řadě slouží k akcím, které jsou zaměřeny na 

ekologickou výchovu. O letních prázdninách probíhají na TZ letní tábory pro děti. 

Vedle letních tuzemských táborů zajišťuje Active-SVČ i zahraniční tábory pro rodiče 

s dětmi. Zájemci si mohou na své akce v Active-SVČ  pronajmout učebny, posilovnu, 

tělocvičny, squashové centrum, společenský sál a další prostory. 

Active-SVČ si plně uvědomuje, že veškerá činnost, která je zaměřena na vyplnění 

volného času dětí a mládeže má velký význam. Dnes, kdy mnoho dětí podléhá 

různým patologickým jevům, je nutné se zaměřit na aktivity, které by oslovily děti a ty 

tak našly vyplnění volného času. Cílem práce Active-SVČ je zaměřit se právě na tyto 

aktivity, které by podchytily zájem dětí a mládeže. Z široké nabídky, kterou Active-

SVČ nabízí, si mají mladí lidé možnost vybrat tu, která je osloví a stane se i jejich 

zálibou. 

Akce, které Active-SVČ připravuje pro širokou veřejnost by nemohly být zajištěny 

na takové úrovni, kdyby Active-SVČ nesledoval zveřejnění grantových nabídek, které 

vypisuje Městský úřad Žďár nad Sázavou a Krajský úřad Kraje Vysočina. Active-SVČ 

zpracovává  projekty, které jsou zaměřeny na jednorázové akce, kulturu, sportovní 

akce a další dle zveřejněných témat. Active-SVČ získává část finančních prostředků 

na výše jmenované akce z grantů, což svědčí o tom, že Active-SVČ sleduje nové 

možnosti získávání finančních prostředků, sleduje nové trendy, které se týkají 

činnosti Active-SVČ a tak se snaží svoji práci neustále inovovat a nabízet široké 

veřejnosti nové možnosti využití volného času. 

Active-SVČ je partnerem celé řady významných firem nejen  ze Žďáru na 

Sázavou, ale i z Kraje Vysočina. Pro propagaci Active-SVČ a jeho činnosti má kromě 

dobrých výsledků práce velký význam  spolupráce s tiskem ve všech okresech Kraje 

Vysočina, spolupracuje s krajským deníkem Vysočina, s novinami Žďárské radnice, 

s Hit magazínem s rozhlasovými stanicemi Rádio Vysočina a Český rozhlas Region. 

Důležitá je i spolupráce s televizí Vysočina a kabelovou televizí SATT. S výše 

uvedenými médii spolupracuje Active-SVČ nejen při organizaci významných akcí, ale 

i při propagaci své činnosti. Kvalitní práce s velmi dobrými výsledky a výborné 

prostorové a materiální podmínky se odráží v zájmu veřejnosti o jednotlivé druhy 

činnosti, které Active-SVČ poskytuje.  

Doplňkovou činnost provozuje Active-SVČ v souladu se Zřizovací listinou. 
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3. Konkrétní cíle vzdělávání 

 

Zájmové vzdělávání je důležitou složkou systému vzdělávání v České 

republice. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání nabízejí všem mladým lidem 

alternativní nabídku aktivního a společensky užitečného vyplnění volného času. 

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností 

se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských 

zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času a Domech 

dětí a mládeže. Cíle Active-SVČ vycházejí jednak ze školského zákona č. 561 ze dne 

24. září 2004 a jednak z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR, 

z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a 

z Dokumentů jednotlivých resortů např. oblast trvale udržitelného rozvoje. Cíle 

Active-SVČ vyplývají i z Programového prohlášení vlády ČR, kde se uvádí, že vláda 

bude prosazovat, aby se jednotlivé problémy týkající se dětí a mládeže řešily 

v prohlubující se  mezirezortové spolupráci. V oblasti práce s dětmi a mládeží se 

vláda zaměří na zkvalitnění legislativního prostředí a na podporu organizací 

realizujících zájmové aktivity ve volném čase dětí a mládeže. Vláda bude podporovat 

rozvoj a sociální dostupnost širokého spektra forem sportovní činnosti, podpoří rozvoj 

a zkvalitnění infrastruktury sportovních zařízení. Active-SVČ vychází i z cílů 

Dlouhodobého záměru Kraje Vysočina, jehož cílem je podporovat uměleckou, 

sportovní, kulturní a odbornou zájmovou činnost dětí a mládeže.  

Před zpracováním cílů zájmového vzdělávání byla provedena analýza 

jednotlivých typů hlavních činností (analýza SWOT) a její výsledky zpracovány. Dále 

byla provedena analýza silných a slabých stránek Active-SVČ, byly konzultovány 

hrozby a příležitosti. Z této analýzy vyplynuly cíle zájmového vzdělávání Active-SVČ. 

  

3.1. Obecné zásady a cíle vzdělávání 

a) zajištění rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo 
jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace 
z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, 
etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo 
jiného postavení občana 

b) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 
účastníků vzdělávání 

c) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu 
poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání 

d) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, 
výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních 
pedagogických přístupů a metod 

e) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními 
způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský 
život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se 
v průběhu celého života 

f) získání a uplatnění znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze 
zásad trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti a ochraně zdraví 
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g) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení 
problémů 

h) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 
i druhých 

i) připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné svobodné a 
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

j) vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 
v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě 

k) učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za 
ně odpovědný 

l) vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a 
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 

3.2  Konkrétní cíle Active-SVČ 
 

a) vytvořit pro děti a mládež nabídku volnočasových aktivit, vytvořit příležitosti pro 
aktivní využívání volného času jako nejúčinnější a nejekonomičtější prevence 
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

b) orientovat nabídku aktivit Active-SVČ na děti od 3 let, na mládež do 18 let a na 
dospělé se zřetelem na seniory 

c) dbát na věkové a individuální zvláštnosti dětí 
d) možnost vzdělávání dětí, mládeže a dospělých ze Žďáru nad Sázavou a 

z okolních vesnic a všech, kteří mají o vzdělávání zájem 
e) umožnit vzdělávání i dětem, které mají zhoršené rodinné zázemí, jsou ze 

sociálně slabých rodin a to formou slev za poplatky v kroužcích a kurzech 
f) brát na zřetel zaměstnanost a trh práce ve Žďáru nad Sázavou a v okolních 

vesnicích a dle těchto kritérií stanovit poplatky za pravidelnou činnost 
g) podílet se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se 

školami a dalšími institucemi na organizaci soutěží, přehlídek a olympiád 
vyhlašovaných MŠMT a AŠSK a vyhlášení ceny Talent Vysočiny 

h) organizovat příležitostnou činnost pro děti a mládež a žďárskou veřejnost 
i) organizovat a zajišťovat spontánní činnost pro děti a mládež a žďárskou 

veřejnost a to formou návštěvy Klubu DEPO a Active clubu, který je centrem 
sportu a pohybových aktivit Active-SVČ a nabídkou spontánních akcí 

j) nabízet školám výchovnou a vzdělávací činnost, formou literárních a 
výtvarných besed, výstav, besed se spisovateli a s významnými lidmi a 
nabídkou divadelních představení 

k) pokračovat v oblasti služeb školám, organizovat a zajišťovat na TZ Sklené 
lyžařské a cyklistické kurzy pro školy a školní výlety  

l) respektovat zásady udržitelného rozvoje a zabezpečovat na TZ ve Skleném u 
Fryšavy školy v přírodě, jejichž výuka je zaměřena na ekologickou výchovu  

m) zajišťovat pro děti a mládež tuzemskou a zahraniční nabídku táborů 
n) inovovat a zkvalitňovat nabídku kroužků a kurzů určených pro děti a mládež a 

zvyšovat tak počty přihlášených dětí v kroužcích a kurzech Active-SVČ 
o) dbát na výběr externích pracovníků, kteří vyučují v kroužcích a kurzech Active-

SVČ 
p) využívat grantovou nabídku a tím získávat finanční dotace na organizaci 

volnočasových aktivit pro děti, mládež a žďárskou veřejnost 
q) zlepšovat technické zajištění činnosti Active-SVČ nákupem učebních pomůcek 
r) zlepšovat prostorové podmínky Active-SVČ a tím zpestřit a zvýšit nabídku 

volnočasových aktivit   
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s) zprovoznit objekt v Koníkově k účelům rodinné rekreace 
t) ochraňovat, opravovat a modernizovat budovy Active-SVČ tak, aby nabízely 

lepší podmínky pro činnost Active-SVČ 
u) propagovat Active-SVČ v médiích tak, aby děti, mládež a žďárská veřejnost 

byla informována o akcích a činnosti Active-SVČ 
v) spolupracovat s Městským úřadem Žďár nad Sázavou a s Krajským úřadem 

Kraje Vysočina 
w) spolupracovat se sponzory a s významnými firmami  
x) pokračovat v dobrých výsledcích hospodaření Active-SVČ 
y) sledovat ekonomické ukazatele tak, aby hospodaření Active-SVČ probíhalo 

dle daných pravidel 
z) udržet stabilní kádr pracovníků, zajišťovat jejich vzdělávání a tím zvyšovat 

jejich profesionalitu 
ž)  poučit děti tak, aby nedocházelo k úrazům a dbát zásad BOZP 
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4. Formy vzdělávání 

 

Vyhláška ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání uvádí, že zájmové 

vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: 

 

• příležitostnou výchovnou, vzdělávací zájmovou a tématickou rekreační 
činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává 
činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání 

• pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 

• táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde 
právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání 

• osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, 
žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně 
patologických jevů 

• individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků 
a studentů 

• využitím otevřené nabídky spontánních činností 
 

Active-SVČ uskutečňuje vzdělávání formou pořádání příležitostních aktivit, 

pravidelnou výchovnou a vzdělávací činností, táborovou činností, osvětovou činností 

a nabídkou spontánních aktivit pro děti mládež a dospělé. Active-SVČ se dále 

zabývá individuální prací, zejména vytváří podmínky pro rozvoj a nadání dětí, žáků a 

studentů. 

 

4.1. Příležitostná činnost 

Neodmyslitelnou činností Active-SVČ je organizace příležitostních akcí. Active-

SVČ dále rozděluje příležitostní akce na výchovné, které se specializují na 

vzdělávací aktivity pro MŠ, ZŠ a SŠ. Ve výukových programech pro školy se Active-

SVČ zaměřuje na literární a výtvarné besedy, besedy se spisovateli a zajímavými 

osobnostmi, tématické besedy, které děti seznamují se zvyky, které naši předkové 

spojovali s Vánocemi a Velikonocemi a na divadelní představení. V rámci primární 

prevence organizuje Active-SVČ besedy pro ZŠ a SŠ, které jsou zaměřeny na 

kriminalitu mládeže a na drogovou závislost. Active-SVČ dále organizuje pro žáky 5. 

tříd vědomostní soutěž Všeználek.  Active-SVČ se zaměřuje i na seniory, kteří si 

osvojují základy práce na PC a internetu. Vedle těchto výchovných akcí zajišťuje 

Active-SVČ akce, které jsou zaměřeny na vyplňování volného času dětí. K nim patří: 
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Organizování sportovních soutěží a turnajů: 

 

• Krajský závod v moderní gymnastice 

• Liga Vysočiny v moderní gymnastice 

• Pohárový závod v moderní gymnastice Žďárská pampeliška 

• Střelecká liga mládeže 

• Střelecká soutěž o vánočního kapra 

• Střelecká soutěž o velikonočního zajíce 

• Squashové turnaje pro děti, mládež a dospělé 

• Turnaje ve florbalu pro děti a mládež 

• Taneční soutěž Žďár tančí 

• Taneční soutěž ve volných sestavách 

• Velká taneční soutěž – soutěž tanečních kroužků Active-SVČ 
 

 

Organizování kulturních akcí: 

 

• Mikulášské nadílky pro MŠ a žďárskou veřejnost 

• Vánoční výstavy 

• Vánoční dílny pro ZŠ a veřejnost 

• Vánoční koncert dětí z hudebních a tanečních kroužků 

• Dětský karneval 

• Adopce chlapce z Keni Edmonta Mukabwi 

• Kouzelný Zámek pro rodiny s dětmi 

• Velikonoční výstavy 

• Velikonoční dílny pro ZŠ a veřejnost 

• Oslavy MDD 

• Soutěže v paličkované krajce 

• Výstavy v paličkované krajce 

• Babinec –  aneb malý Dámský klub pro ženy každého věku 

• Slet čarodějnic 

• Vyhlášení ceny Vítěz 

• Vyhlášení ceny Talent Vysočiny 
 

O příležitostních akcích jsou děti, mládež a veřejnost informováni formou plakátů, 

které Active-SVČ vyvěšuje ve svých prostorách, ve školách, v podnicích a 

v institucích. Další formou propagace akcí  Active-SVČ je spolupráce se školami. 

Školy jsou o akci informované a předem se na jednotlivé akce hlásí. O významných 

akcích dále informují média jako například regionální tisk, televize a rádia.  
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Soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT a AŠSK 

 

Neodmyslitelnou součástí Active-SVČ je organizace soutěží a přehlídek 

vyhlašovaných MŠMT a AŠSK. Active-SVČ organizuje soutěže z pověření Krajského 

úřadu Kraje Vysočina. Active-SVČ organizuje vědomostní a sportovní soutěže. 

 

Organizace základních, okresních a krajských kol olympiád pro základní a 

střední školy: 

• Německý jazyk  - základní kola pro žáky ZŠ a SŠ 

• Anglický jazyk  - základní kola pro žáky ZŠ a SŠ 

• Český jazyk       - okresní a krajské kolo pro žáky ZŠ a SŠ 

• Matematika       - základní a okresní kola pro žáky ZŠ 

• Chemie              - okresní kolo pro žáky ZŠ 

• Fyzika - okresní kolo pro žáky ZŠ 

• Biologie            - základní a  okresní kolo pro žáky ZŠ 

• Zeměpis             - okresní a krajské kolo pro žáky ZŠ a SŠ 

• Dějepis              - základní kolo pro žáky  ZŠ 

• Programování    - základní kolo pro žáky ZŠ a SŠ 

• Archimediáda    - okresní soutěž pro žáky ZŠ 

• Klokan  - okresní soutěž pro žáky ZŠ a SŠ 
 

V neposlední řadě Active-SVČ organizuje základní kolo SOČ. 

 

Organizace sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT a AŠSK: 

• Okresní a krajská kola soutěže Sportovní ligy základních škol 

• základní a okresní kolo v minifotbale pro žáky ZŠ 

• okresní, krajské a republikové finále v přespolním běhu pro žáky ZŠ SŠ 

• okresní kolo ve stolním tenise 3. a 4. kategorie pro ZŠ 

• okresní a krajské kolo v plavání 3.,4.,5., kategorie pro žáky ZŠ a SŠ 

• okresní kolo ve volejbale pro žáky SŠ 

• základní, okresní a krajské kolo ve florbale pro žáky SŠ 

• krajské kolo v házené pro žáky SŠ 

• základní, okresní a republikové finále v basketbale pro žáky ZŠ 

• základní a okresní kolo ve vybíjené pro žáky ZŠ 

• okresní a krajské kolo v atletickém čtyřboji pro žáky ZŠ 

• základní a okresní kolo – Pohár rozhlasu v atletice pro žáky ZŠ 

• okresní kolo – Corny v atletice pro žáky ZŠ 

• soutěž Zdatné děti pro žáky ZŠ 

• McDonald´s Cup základní kolo pro žáky ZŠ 

• kvalifikace o postup do republikového finále soutěží AŠSK  

• Republiková finále sportovních soutěží AŠSK 
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Organizace soutěží je vždy na vysoké úrovni a její profesionalita je oceňována jak 

školami, tak pedagogy. Velkým pozitivem soutěží je propracovaný informační 

systém, kdy veškeré informace o soutěžích jako je termínový kalendář, evidence 

přihlášek, propozice i výsledkové listiny jsou k dispozici na webových stránkách 

Active-SVČ. 

 

4.2. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

Přes pokračující pokles dětí v populaci, což souvisí se současným demografickým 

vývojem v České republice, nemá Active-SVČ díky zařazením nových atraktivních 

činností a dobrou propagací, problémy s naplněním kroužku a kurzů. 

Active-SVČ ve Žďáře nad Sázavou připravuje vždy na začátek školního roku 

brožuru „Nabídka zájmových kroužků“. Tato brožura je distribuována do všech 

schránek občanů Žďáru nad Sázavou a do žďárských škol. V nabídce jsou kroužky 

rozděleny na technické a přírodovědné, výtvarné a estetické, hudební, jazykové, 

taneční kroužky a na sportovní a pohybové kroužky. Zvláštní nabídka je určena pro 

středoškoláky a dospělé. V nabídce je umístěna i přihláška do kroužků a kurzů. Na 

základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je účastník zařazen do daného typu a 

formy zájmového vzdělávání. Je přijat a vztahují se na něho veškerá práva a 

povinnosti účastníka zájmového vzdělávání.  Každý účastník vzdělávání musí po 

přijetí do kroužku nebo kurzu tento zaplatit částku dle uvedené ceny v „Nabídce 

zájmových kroužků“. Přijaté děti do zájmového vzdělávání se zapisují do „Deníků 

zájmového vzdělávání“, kde se zapisuje jméno, datum narození, adresa, telefon a 

platby za kroužek. V deníku je zapisována docházka dětí do kroužků, dále celoroční 

plán práce, zhodnocení celoroční činnosti zájmového útvaru, výkaz práce. V deníku 

se nachází i poučení o bezpečnosti a obecné zásady pro činnost ZÚ a ŠVP.  

Výše úplaty za zájmové vzdělávání na dané období a její splatnost se řídí vnitřní 

směrnicí Active-SVČ. Písemná přihláška je podmínkou pro zařazení do pravidelných 

forem zájmového vzdělávání. Děti mají možnost bez udání důvodu se z kroužku 

odhlásit a to po vyplnění formuláře, ve kterém je uvedeno datum ukončení kroužku a 

potvrzení je podepsáno vedoucím zájmového útvaru. 

 

4.3. Osvětová činnost 

V oblasti osvětové činnosti připravuje a organizuje Active-SVČ pro ZŠ a SŠ 

v rámci primární prevence besedy, při kterých lektor rozhovorem s posluchači zjišťuje 

jejich znalosti, názory a postoje a podle jejich úrovně se zaměřuje na konkrétní 

témata, odpovídá na dotazy a dává prostor pro vyjádření jednotlivých osob ve 

skupině. Besedy jsou zaměřeny na kriminalitu mládeže a drogovou závislost.  
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4.4. Individuální práce 

Active-SVČ se ve své činnosti zabývá individuální prací a vytváří podmínky pro 

rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Active-SVČ má velice vhodné prostorové 

možnosti k vytváření podmínek pro rozvoj nadaných dětí, žáků a studentů. 

Individuální přístup k dítěti již nabízí brožura „Nabídka zájmových kroužků“. V této 

nabídce se mohou rodiče rozhodnout, zda chtějí individuální přístup k dítěti, nebo 

zda si přejí, aby dítě pracovalo ve skupině. Tato možnost se týká hudebních kroužků. 

Individuální přístup k žákům mají kroužky a kurzy paličkování. V těchto kroužcích 

mohou účastníci po absolvování kurzu získat “Osvědčení“ o absolvování kurzu. Toto 

„Osvědčení“ vydává VOŠTŘ a SUŠTŘ v Praze ve spolupráci s Active-SVČ. 

Individuální práci s talenty se věnují i sportovní kroužky. Tato práce s talenty je 

provázaná s  pravidelnou činností. Do zájmových kroužků a kurzů se přihlásí děti a 

pedagog s těmito dětmi začne pracovat. Pokud zjistí, že se jedná o talent s tímto 

dítětem dále pracuje individuálně a připravuje ho na účast na závodech a soutěžích. 

Velmi dobrých výsledků v této oblasti vzdělávání dosahuje kroužek moderní 

gymnastiky. Dívky nacvičují sestavy, s kterými závodí na okresních, oblastních a 

republikových závodech. Tyto talentované dívky se zúčastňují pravidelného 

soustředění a před závody trénují i mimo tréninkový rozpis. Kroužek moderní 

gymnastiky není v Active-SVČ jediný, který se věnuje talentům. Dívky z kroužku 

aerobiku jsou rozděleny na závodní a nezávodní. Dívky ze závodního oddělení se 

připravují na účast na okresních krajských a republikových závodech. Dosahují velmi 

dobrých výsledků. I tyto nadané dívky trénují mimo tréninkový rozpis a zúčastňují se 

soustředění. Tradičně dobrých výsledků dosahuje kroužek šachů. Vybrané 

talentované děti se zúčastňují šachových turnajů v rámci Kraje Vysočiny a Ligy 

Vysočiny. K dalším sportovním kroužkům, které pracují s talenty, patří i kroužek 

orientačního běhu. Talentovaní jedinci se zúčastňují okresních, krajských i 

republikových a mezinárodních závodů. Do krajských soutěží si vybojovaly postup 

děti z kroužku volejbalu a  ze střeleckého kroužku. Talentovaní zástupci kroužku 

lyžování reprezentují Active-SVČ v krajských i republikových závodech.  Výborných 

úspěchů dosahují talentovaní jedinci v kroužku stolního tenisu. Tito jedinci startují na 

okresních soutěžích. Individuální přístup k žákům má i kroužek squashe. Vedle 

sportovních kroužků dosahuje velmi dobrých výsledků kroužek leteckých modelářů, 

jehož modely soutěží v krajských i republikových soutěžích. 

Active-SVČ má podmínky pro rozvoj talentů a jeho cílem je i nadále věnovat 

zvýšenou pozornost talentovaným dětem, žákům a studentům. 
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4.5. Táborová činnost 

Táborovou činnost rozděluje Active-SVČ na tuzemskou a zahraniční. Tuzemská 

se zaměřuje na organizování letních prázdninových táborů. Tradiční tábor Active-

SVČ je letní tábor na  TZ ve Skleném u Fryšavy, který je určen pro děti a mládež od 

7 do 18 let. TZ patří Active-SVČ, což je výhodou pro organizování prázdninových 

táborů. Součástí TZ je kromě hlavní zděné budovy 10 chatek, které slouží k letnímu 

ubytování. TZ poskytuje velmi dobré ubytovací a stravovací podmínky. Letní tábor 

má kapacitu 60 lůžek. Program všeobecného tábora se zaměřuje na celotáborovou 

hru, která je doplněna sportovními soutěžemi, koupáním a dalšími táborovými 

aktivitami. Náplní tanečních táborů je především široká škála tanců, která je opět 

doplněna soutěžemi a jinými táborovými aktivitami. 

Každoročně připravuje Active-SVČ pro děti příměstský tábor. Je určen pro děti od 

8 do 15 let. Pobyt dětí v příměstském táboře je od 8,00 do 16,00 hod. Program je 

zaměřen na výlety, sportovní činnosti a hry.  

Active-SVČ připravuje pro sportovní oddíly i soustředění na TZ Skleném.  

Soustředění sportovních kroužků je zaměřeno na získání větší fyzické kondice a 

důraz je kladen i na činnosti, které vedou k poznání kolektivu dětí. Soustředění 

moderních gymnastek probíhá v Novém Veselí. 

Active-SVČ má každoročně i velkou nabídku zahraničních táborů pro děti a rodiče 

s dětmi. Místa pobytů se obměňují tak, aby měli zájemci stále nové nabídky. Tyto 

tábory vybírá  Active-SVČ ze zvýhodněné nabídky CK.  

Tábory organizované Active-SVČ jsou kladně hodnoceny a získaly si za dobu 

organizování velmi dobré jméno. 

 

4.6. Spontánní činnost 

Nabídka spontánních aktivit je chápána jako průběžná aktivita pro 

neorganizované účastníky a má velký význam v prevenci patologických jevů. Active-

SVČ má velmi dobré podmínky pro spontánní aktivity. 

 Nejdůležitější nabídku spontánních aktivit nabízí Active club – centrum sportu a 

pohybových aktivit. Součástí Active clubu je Fit bar, squash centrum, spinningové 

centrum, posilovna, zrcadlový sál, relaxační sál, úpolový sál a tělocvična s umělým 

povrchem. Active club je tedy moderně vybavený sportovní areál se širokou 

nabídkou služeb pro každého. Posilovna nabízí hodiny pro veřejnost, ženy mohou 

využít také kurzy s instruktorem. Lekce alpinnindu, flowinu, spinningu, bodystylingu, 

jumpingu, jógy, pilatesu, tabaty a bosu vedou licencovaní cvičitelé. Zájemci si mohou 

zaplatit buď jednotlivé vstupy  nebo permanentky. Těchto sportovních aktivit využívá 

hlavně mládež od 15 let a dospělí. Active club je otevřený nepřetržitě včetně sobot, 

nedělí a svátků. 

V době školního vyučování a vedlejších prázdnin pracuje v Active-SVČ pro 

mládež Klub DEPO. Klub DEPO je otevřen pro děti a mládež denně od 14,00 do 

18,00 hod. Klub nabízí prostor pro posezení, zábavu a odpočinek. Součástí klubu je 

čajovna, herna se stolním tenisem, kulečník, stolní hokej, šipky a stolní hry. Děti a 

mládež mají k dispozici internet a počítačové hry. V době podzimních a jarních 
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prázdnin nabízí Klub DEPO pro děti speciální aktivity, jako jsou turnaje v stolním 

tenise, stolním hokeji, šipkách a výtvarné dílny. O těchto prázdninách je klub otevřen 

i v dopoledních hodinách. Děti tak mají možnost využití volného času v době, kdy 

jsou rodiče v zaměstnání. Vstup pro děti, které jsou přihlášené v kroužcích Active-

SVČ je zdarma. Ostatní si mohou koupit klubovou kartu. 
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5. Popis materiálních podmínek 

 

Prostory, v kterých realizuje Active-SVČ výchovu mimo vyučování jsou upraveny 

a zařízeny tak, aby umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. 

Činnost Active-SVČ je realizována na 4 pracovištích. 3 pracoviště jsou po 

rekonstrukci a splňují podmínky pro realizaci hlavních cílů Active-SVČ.  

 

5.1. Pracoviště Active-SVČ, Žďár nad Sázavou, Horní 2 

Budova Active-SVČ, Horní 2, prošla dlouhodobou přestavbou, která byla 

realizována především z vlastních prostředků. Budova je v relativně dobrém 

technickém a provozním stavu a odpovídá požadavkům pro kvalitní výchovně 

vzdělávací činnost. V přízemí budovy se nachází vstupní vestibul, šatny, sál a 

sociální zařízení. Vestibul slouží jako informační centrum, které podává informace o 

akcích, které připravuje Active-SVČ.  Zároveň zde čekají děti na příchod vedoucího 

kroužku a mohou si zde koupit i občerstvení. Vestibul je vybaven stoly a židlemi, 

informačními nástěnkami a nástěnkami s ukázkou činnosti výtvarných a rukodělných 

kroužků. Součástí vstupního vestibulu je i šatna. Vstupní vestibul je propojen se 

sálem. Sál je jednak určen k pravidelné činnosti a jednak se zde konají příležitostní, 

výchovné, osvětové a spontánní akce. Nachází se zde i sociální zařízení, které je i 

v mezipatře.  

V roce 2003 byla dokončena z hlediska nabídky činnosti velmi důležitá akce, 

úprava prostor bývalých kanceláří v 1. patře na klubové prostory Klubu DEPO. Klub 

DEPO je zaměřen na spontánní aktivity. Součástí klubu je kuchyňka, 2 herny, ve 

kterých se nachází kulečník, stůl na stolní tenis, stolní hokej a šipky. Jedna klubovna 

slouží jako herna deskových her. V klubu je dále 1 PC učebna a kancelář, která je 

určena pro pedagogický dozor.  

2. patro využívají děti, mládež a dospělí k pravidelné činnosti. K dispozici mají 

možnost využít 1 výtvarnou pracovnu, 2 klubovny, které slouží k výuce cizích jazyků, 

jednu pracovnu PC, 1 učebnu na rukodělné techniky a 3 hudební pracovny. V 2. 

patře jsou umístěny 2 kabinety a sklad. Pro jednotlivé typy a odbornosti jsou prostory 

vybaveny odpovídajícím vybavením a učebními pomůckami. Součástí budovy je i 

přístavba, ve které je umístěna v přízemí keramická dílna, která je vybavena 

hrnčířským kruhem a pecí, garáž a billiard club pro mládež a dospělé. 

 

5.2. Pracoviště Active-SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3  

Jedná se o komplex budov, který Active-SVČ získal převodem z Pedagogického 

centra Jihlava v roce 2001. Pracoviště se skládá ze tří budov, kde je v první  patře  

tělocvična s umělým povrchem. Tělocvična je určena k pravidelné činnosti 

sportovních kroužků. V druhé budově je v přízemí sociální zařízení pro tělocvičnu. 

V 1. patře byly z rekonstrukcí, která proběhla v roce 2011, vybudovány šatny a 

sociální zařízení k novému tanečnímu a relaxačnímu sálu, k úpolovému sálu a ke 

spinningu. Ve třetí budově se nachází Active club - centrum pohybových aktivit. 
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Součástí Active clubu je zrcadlový sál s umělým povrchem, posilovna, squashové 

centrum. Vstupní vestibul s Fit barem, byl nově vybudován v roce 2011. Vestibul 

podává informace o činnosti centra a slouží k občerstvení. Pro zájemce z řad 

sportovní veřejnosti a členy sportovních kroužků je v Active clubu vytvořeno zázemí, 

které splňuje všechny hygienické normy a požadavky BOZP. Active club je tedy 

moderně vybavený sportovní areál se širokou nabídkou sportovního vyžití pro 

každého. Ve 2. patře této budovy se nachází kanceláře Active-SVČ. 

 

5.3. Pracoviště Turistická základna Sklené 

Budova TZ patří od roku 1999 DDM. Součástí TZ je kromě hlavní zděné budovy 

10 chatek, které slouží k letnímu ubytování. Součástí budovy je kuchyň s jídelnou. 

V 1. poschodí se nacházejí pokoje se sociálním zařízením. Ve 2. poschodí je 

klubovna, pokoj a marodka.  V roce 2000 prošla budova celkovou rekonstrukcí. Dnes 

turistická ubytovna poskytuje velmi dobré ubytovací a stravovací podmínky. Pro 

činnost jsou k dispozici 2 sportovní hřiště. Pracoviště díky rozsáhlé rekonstrukci 

splňuje všechny hygienické normy, podmínky BOZP a vytváří potřebné zázemí pro 

děti a pedagogy. Turistická základna je velmi pěkným ubytovacím zařízením nejen 

pro děti a mládež. 

 

 

5.4. Pracoviště rekreační objekt Koníkov 

Tento objekt získal Active-SVČ po podání příslušného projektu bezúplatným 

převodem do správy majetku v roce 2003. V tomto objektu se plánuje vybudovat 

rekreační středisko. V roce 2006 zde byla provedena základní údržba, bylo řešeno 

vytápění a zprovoznění objektu. Do budoucna bude nutná další rekonstrukce tak, 

aby se objekt stal vyhledávaným rekreačním zařízením. 
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6. Popis personálních podmínek 

 

Celou činnost Active-SVČ zajišťuje pracovní kolektiv tvořený pedagogy, 

technicko-hospodářskými a provozními pracovníky. Organizační struktura vychází 

z potřeb organizace. Hlavní vzdělávací a výchovné cíle organizace realizuje kolektiv 

pedagogických pracovníků. Personální zabezpečení zůstává i nadále základní 

podmínkou úspěšného fungování organizace a jeho předností. Stabilní pracovní 

kolektiv pracovníků na odpovídající profesionální úrovni, se zájmem neustále 

zkvalitňovat svoji práci, je nezbytnou podmínkou rozvoje organizace. Kvalifikační  

předpoklady a odbornost je dána zákonnými normami. 

 

Současný kolektiv interních pedagogů je rozdělen do těchto oddělení: 

• Ředitel Active-SVČ 

• Zástupce ředitele Active-SVČ 

• Oddělení soutěží 

• Oddělení tělovýchovy a sportu 

• Oddělení techniky a informatiky 

• Oddělení taneční 
 

6.1. Ředitel Active-SVČ 

• Ředitel řídí Active-SVČ po stránce pedagogické, ekonomické, provozní a 
odborné. 

• Zastupuje středisko na veřejnosti, institucích a účastní se jednání, která mají i 
širší souvislost s organizací. 

• Ředitel po konzultacích s vedoucími oddělení zpracovává celoroční plán práce 
domu. 

• Na základě potřeb domu sestavuje návrh rozpočtu Active-SVČ. 

• Organizuje a koordinuje práci všech vedoucích oddělení ostatních pracovníků 
a rozděluje jim úkoly. 

• Kontroluje dodržování pracovního řádu všemi pracovníky domu včetně 
externích, jejich pracovní výsledky, vedení dokumentace, evidenci majetku i 
dodržování všech předpisů a směrnic. Sleduje čerpání finančních prostředků. 

• Seznamuje pracovníky s organizačním řádem, vnitřním řádem, provozním 
řádem, školským řádem a dále s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Přitom dbá, aby každý pracovník znal své úkoly, práva a 
povinnosti, byl soustavně informován o úkolech domu, o stavu jejich plnění a 
vzniklých problémech. 

• Vypracovává náplň práce pro jednotlivé pracovníky. 

• Provádí pravidelné hodnocení výsledků práce všech pracovníků, zajišťuje 
jejich odpovídající platové zařazení, pracovní normy, navrhuje hodnocení. 

• Potvrzuje objednávky, dojednává hospodářské smlouvy, kontroluje dodávky 
materiálu a výkon provedených prací a služeb, či tímto pověřuje jiné 
zaměstnance. 

• Povoluje nákup materiálu, DKP a rozhoduje o přidělování finančních částek 
pro jednotlivá oddělení. 

• Rozhoduje o provedení oprav, revizí a celkové údržbě zařízení. 



Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

17 

 

• Vede přehledy a výkazy o celkové činnosti Active-SVČ. 

• Vykonává přímou výchovnou činnost v rozsahu vedení 1 zájmového útvaru 
 

6.2. Zástupce ředitele Active-SVČ 

• Zástupce ředitele řídí práci Active-SVČ v pedagogické činnosti a to především 
pravidelné a příležitostné činnosti. 

• Řídí práci externích pracovníků Active-SVČ a svolává pravidelné porady 
těchto pracovníků. 

• Podílí se na vypracování celoročního plánu práce Active-SVČ a plánu letní 
činnosti. Zpracovává plán výchovných programů pro školy a školská zařízení. 

• Vypracovává přehledy a statistiky jednotlivých druhů výchovné činnosti pro 
Krajský úřad kraje Vysočina a MŠMT. 

• Podílí se na zpracování výroční zprávy Active-SVČ. 

• Je garantem grantových programů a projektů podávaných v Active-SVČ. 

• Kontroluje platnost a dodržování předpisů BOZP a požární ochrany a v tomto 
úzce spolupracuje s pracovníkem Active-SVČ odpovědným za tuto oblast. 

• Vykonává přímou výchovnou práci v rozsahu vedení 3 zájmových útvarů 

• Provádí komplexní pedagogickou, primárně diagnostickou a preventivní 
činnost v oblasti volného času dětí a mládeže. 

• Řídí provoz Active clubu – centra pohybových aktivit. 

• Poskytuje metodickou a konzultační činnost a specializovanou odbornou 
pomoc subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. 

• Vede požadovanou dokumentaci Active-SVČ v oblasti pedagogické práce. 

• Vede přidělený inventář a nese za něj hmotnou odpovědnost.  

• Plní další úkoly, kterými je pověřena ředitelem Active-SVČ. 

• Dále řídí Active club – centrum pohybových aktivit 
 

6.3. Oddělení soutěží 

Součástí oddělení soutěží je esteticko-výchovné, hudební a společenskovědní 

oddělení, které řídí 1 pracovnice. Její hlavní úkoly jsou: 

• Řídí práci svěřeného oddělení a odpovídá za jeho činnost. 

• Vypracovává celoroční plán práce oddělení, týdenní plány a plán letní činnosti. 

• Vypracovává celoroční hodnocení práce oddělení, přehledy a vyúčtování 
jednotlivých pořádaných soutěží, programů a akcí. 

• Vykonává přímou výchovnou práci. 

• Odpovídá za organizaci olympiád vyhlašovaných MŠMT kategorie A, B. Tyto 
olympiády řídí, zpracovává propozice a výsledkové listiny a zabezpečuje jejich 
včasné vyvěšení na webové stránce Active-SVČ.  

• V rámci příležitostné činnosti organizuje nebo se podílí na přípravě minimálně 
10 akcí pro veřejnost. 

• V rámci prázdninové činnosti organizuje jeden tábor a vykonává funkci  
hlavního vedoucího. 

• Odpovídá za výběr externích pracovníků svého oddělení a jejich přípravu pro 
vedení zájmových útvarů. Zajišťuje jejich požadavky a vytváří podmínky pro 
jejich kvalitní výchovnou práci. 

• Provádí konzultační a hospitační činnost v kroužcích s ohledem na jejich 
potřebnost a v rozsahu nejméně 1x ročně 
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• Měsíčně provádí kontrolu deníků zájmových útvarů a předkládá je zástupci 
ředitele ke zpracování mezd. 

• Vede požadovanou dokumentaci oddělení. 

• Vede inventář oddělení a nese za něj hmotnou odpovědnost. O svěřený 
inventář řádně pečuje a zajišťuje, po souhlasu ředitele, jeho doplňování a jeho 
případné opravy. 

• Má na starosti výzdobu Active-SVČ. 
 

6.4. Oddělení tělovýchovy a sportu 

Oddělení tělovýchovy a sportu řídí 1 pracovník. Hlavními úkoly jsou: 

• Řídí práci svěřeného oddělení a odpovídá za jeho činnost. 

• Vypracovávají celoroční plán práce oddělení, týdenní plány a plán letní 
činnosti. 

• Vypracovávají celoroční hodnocení práce oddělení, přehledy a vyúčtování 
jednotlivých pořádaných soutěží, programů a akcí. 

• Vykonávají přímou výchovnou práci. 

• Odpovídají za organizaci sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT kategorie 
A,B. Tyto soutěže řídí, zpracovávají propozice a výsledkové listiny a 
zabezpečují jejich včasné vyvěšení na webové stránce Active-SVČ. Společně 
s oddělením soutěží zpracovávají finanční vypořádání těchto akcí. 

• V rámci příležitostné činnosti organizují nebo se podílí na přípravě minimálně 
10 akcí pro veřejnost. 

• V rámci prázdninové činnosti organizují jeden tábor a vykonávají funkci 
hlavního vedoucího. 

• Odpovídají za výběr externích pracovníků svého oddělení a jejich přípravu pro 
vedení zájmových útvarů. Zajišťují jejich požadavky a vytváří podmínky pro 
jejich kvalitní výchovnou práci. 

• Provádí konzultační a hospitační činnost v kroužcích s ohledem na jejich 
potřebnost a v rozsahu nejméně 1x ročně. 

• Měsíčně provádí kontrolu deníků zájmových útvarů a předkládají je zástupci 
ředitele ke zpracování mezd. 

• Vedou požadovanou dokumentaci oddělení. 

• Vedou inventář oddělení a nesou za něj hmotnou odpovědnost. O svěřený 
inventář řádně pečují a zajišťují po souhlasu ředitele jeho doplňování a jeho 
případné opravy. 

 

6.5. Oddělení techniky a informatiky 

Součástí oddělení techniky je oddělení přírodovědné, výpočetní techniky a 

informační technologie, které řídí 1 pracovník. Jeho hlavní úkoly jsou: 

• Řídí práci svěřeného oddělení a odpovídá za jeho činnost. 

• Vypracovává celoroční plán práce oddělení, týdenní plány a plán letní činnosti. 

• Vypracovává celoroční hodnocení práce oddělení, přehledy a vyúčtování 
jednotlivých pořádaných soutěží, programů a akcí. 

• Vykonává přímou výchovnou práci. 

• Odpovídá za organizaci olympiády v programování vyhlašovanou MŠMT. Tuto 
olympiádu řídí, zpracovává propozice a výsledkové listiny a zabezpečuje jejich 
včasné vyvěšení na webové stránce Active-SVČ.  
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• V rámci příležitostné činnosti organizuje nebo se podílí na přípravě minimálně 
10 akcí pro veřejnost. 

• V rámci prázdninové činnosti organizuje jeden tábor a vykonává funkci 
hlavního vedoucího. 

• Odpovídá za výběr externích pracovníků svého oddělení a jejich přípravu pro 
vedení zájmových útvarů. Zajišťuje jejich požadavky a vytváří podmínky pro 
jejich kvalitní výchovnou práci. 

• Provádí konzultační a hospitační činnost v kroužcích s ohledem na jejich 
potřebnost a v rozsahu nejméně 1x ročně. 

• Měsíčně provádí kontrolu deníků zájmových útvarů a předkládá je zástupci 
ředitele ke zpracování mezd. 

• Vede požadovanou dokumentaci oddělení. 

• Vede inventář oddělení a nese za něj hmotnou odpovědnost. O svěřený 
inventář řádně pečuje a zajišťuje po souhlasu ředitele jeho doplňování a jeho 
případné opravy. 

• Stará se o počítačovou síť Active-SVČ, o výpočetní techniku, sleduje nové 
informační technologie a aktualizuje webové stránky Active-SVČ. 

 

6.6. Oddělení taneční 

Oddělení taneční řídí 1 pracovník. Hlavními úkoly plní 2 pracovníci: 

• Řídí práci svěřeného oddělení a odpovídá za jeho činnost. 

• Vypracovávají celoroční plán práce oddělení, týdenní plány a plán letní 
činnosti. 

• Vypracovávají celoroční hodnocení práce oddělení, přehledy a vyúčtování 
jednotlivých pořádaných soutěží, programů a akcí. 

• Vykonávají přímou výchovnou práci. 

• Odpovídají za organizaci tanečních soutěží a celostátní přehlídky tance Žďár 
Tančí.  

• V rámci příležitostné činnosti organizují nebo se podílí na přípravě minimálně 
10 akcí pro veřejnost. 

• V rámci prázdninové činnosti organizují jeden tábor a vykonávají funkci 
hlavního vedoucího. 

• Odpovídají za výběr externích pracovníků svého oddělení a jejich přípravu pro 
vedení zájmových útvarů. Zajišťují jejich požadavky a vytváří podmínky pro 
jejich kvalitní výchovnou práci. 

• Provádí konzultační a hospitační činnost v kroužcích s ohledem na jejich 
potřebnost a v rozsahu nejméně 1x ročně. 

• Měsíčně provádí kontrolu deníků zájmových útvarů a předkládají je zástupci 
ředitele ke zpracování mezd. 

• Vedou požadovanou dokumentaci oddělení. 

• Vedou inventář oddělení a nesou za něj hmotnou odpovědnost. O svěřený 
inventář řádně pečují a zajišťují po souhlasu ředitele jeho doplňování a jeho 
případné opravy. 

 

6.7. Další kritéria pro pedagoga volného času v našem zařízení: 

• Má manažérské schopnosti, je organizačně zdatný, zná a sleduje trendy 
volnočasových aktivit a je komunikativní. 
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• Umí připravit a zorganizovat nabídku různých zájmových aktivit pro volný čas 
pro různé věkové skupiny. 

• Zná metodiku vedení zájmových činností a umí ji tvořivě aplikovat. 

• Je kreativní a pro své záměry dokáže získat široký okruh spolupracovníků – 
externistů, kterým zajišťuje servisní pedagogické služby pro jejich odbornou 
činnost v zařízení. 

• Je vybaven ekonomickými znalostmi a dokáže pro své záměry připravit 
ekonomickou rozvahu a provedené akce ekonomicky vyhodnotit. 

• Zná a umí aplikovat pedagogické zásady výchovy mimo vyučování a 
psychologické zásady volnočasových aktivit. 

• Má právní vědomí a ovládá bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi. 

• Má schopnost týmové spolupráce. 

• Zvládá publis relations. 
 

Pedagog volného času je tedy iniciátorem a průvodcem dítěte (účastníka) při 

volnočasových činnostech, které přímo nebo nepřímo řídí, navozuje, motivuje, 

umožňuje a hodnotí. Pedagog má probouzet v účastnících aktivní zájem o okolí, 

sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a vnímat podněty. Má 

podněcovat a rozvíjet přirozenou zvídavost dítěte, chuť objevovat i odvahu projevit se 

a ukázat co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňovat a 

chválit. 

 

6.8. Plán dalšího vzdělávání: 

Pedagogické působení v Active-SVČ zajišťují kvalifikovaní pedagogové volného 

času se specializací sportovní, taneční, estetickou a technickou. Jejich odborné 

zaměření bude dále prohlubováno v akreditovaných kurzech a samostudiem. 

Specializované zájmové útvary vedou externí pracovníci s příslušnou odborností. 

Prázdninové tábory jsou zajišťovány dlouholetými spolupracovníky, kteří prošli 

školením v Active-SVČ. 

 

Technicko-hospodářští a provozní pracovníci zajišťují oblasti potřebné pro provoz 

a ekonomiku organizace. 

 

Značnou část hlavní činnosti zajišťují a vedou externí pracovníci Active-SVČ. 

Stabilní kolektiv externích pracovníků na odpovídající profesionální úrovni, se 

zájmem neustále zkvalitňovat svoji práci, je nezbytnou podmínkou rozvoje 

organizace. Kolektiv externích pracovníků je z velké části stabilizovaný. Každým 

rokem však dojde k několika změnám hlavně u studentů, kteří odcházejí studovat na 

VŠ. 
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7. Popis ekonomických podmínek 

 

Active-SVČ je příspěvkovou organizací s vícezdrojovým financováním, jejíž 

základní zdroje financování představují: 

 

• státní rozpočet 

• příspěvek zřizovatele  

• vlastní zdroje z hlavní činnosti (úplaty účastníků) 

• vlastní zdroje z doplňkové činnosti 

• granty a projekty 

• dary 
 

Zásady hospodaření se řídí obecně platnými právními normami pro hospodaření 

příspěvkových organizací, pravidly hospodaření stanovenými zřizovatelem (zpravidla 

na každý kalendářní rok), právními předpisy pro zájmové vzdělávání (úplata 

účastníků) a dalšími podmínkami formulovanými v souboru vnitřních norem. Každý 

školní rok je vydáván ceník činností a služeb Active-SVČ, ve kterém se stanovuje 

výše úplat účastníků za pravidelnou činnost, pro ostatní činnosti jsou úplaty 

stanovovány průběžně. 

Kontrolní mechanismy jsou zajišťovány vnitřním kontrolním systémem a vnějšími 

kontrolami (především finanční kontrola zřizovatele). 
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8. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

 

Active-SVČ při zájmovém vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 

přihlíží k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytváří podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Active-SVČ 

vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající při zájmových činnostech, 

táborech, soutěžích, přesunech a při spontánních akcích. Přijímá opatření k prevenci 

rizik. Seznamuje účastníky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost, což 

je součást výchovy ke zdravému životnímu stylu, chápanému jako vyvážený stav 

tělesné, duševní a sociální pohody. Je nutné zajistit bezpečnost fyzickou, ale také 

sociální a emociální. Zajišťujeme tedy bezpečnost a ochranu zdraví a předáváme 

účastníkům potřebné informace - proškolujeme je před jednotlivými typy činností. Při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví vycházíme z obecně platných pokynů. Pro 

školení pracovníků a pravidelné preventivní kontroly je stanoven dlouhodobý plán. Je 

vedena evidence úrazů. Provoz a režim se řídí Vnitřním řádem Active-SVČ a 

souborem vnitřních norem, které stanovují zásady nejen pro vzdělávací činnost, ale i 

pro oblast BOZP, ochrany majetku, ekonomickou a kontrolní. Účastníci činnosti jsou 

pojištěni, stejně tak majetek a vybavení Active-SVČ. 

 

Active-SVČ zajišťuje podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 

• vhodnou strukturou činnosti a bezpečného působení 

• vhodným stravovacím a pitným režimem na táborech  

• zdravým prostředím užívaných prostor – podle platných norem, dle vyhlášky 
ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. 

• bezpečnými pomůckami 

• ochranou dětí před úrazy 

• označením všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů 
(provozní řád keramické dílny a tělocvičen), pravidelnou kontrolou prostor a 
zařízení z hlediska jejich bezpečnosti 

• dostupností prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře a praktickou 
dovedností zaměstnanců poskytnout první pomoc 

 

Active-SVČ zajišťuje psychosociální podmínky: 

• výchovní pracovníci apelují na pohodu prostředí, příznivé a sociální klima – 
otevřenost v komunikaci, úctu toleranci, uznání, spolupráci a pomoci druhému 

• respektují potřeby jedince a jeho osobní problémy 

• dbají na ochranu před násilím a šikanou a dalšími patologickými jevy 
 

Active-SVČ se řídí podmínkami školského zákona, zákonem č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 106/2001 Sb. 

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky číslo 

148/2004 Sb. a další související právní předpisy. 
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9. Podmínky pro přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování     

vzdělávání 

 

Active-SVČ má nízkoprahový charakter tj. je otevřený všem potenciálním 

zájemcům, kteří mají zájem o jeho služby. Je určen pro děti od 3 let, žáky ZŠ a SŠ, 

studenty VŠ, dospělé v produktivním věku a seniory. Podmínky přijímání a ukončení 

jsou obsaženy ve Vnitřním řádu zařízení. Na základě řádně vyplněné a odevzdané 

přihlášky je účastník zařazen do daného typu a forem zájmového vzdělávání. Je 

přijat k zájmovému vzdělávání a vztahují se na něho veškerá práva a povinnosti 

účastníka zájmového vzdělávání v Active-SVČ (dle platných právních předpisů). 

Přihláška je platným dokumentem školského zařízení a osobní data účastníka se 

zapisují do Deníku zájmového vzdělávání. Zaplacení úplaty za pravidelnou činnost 

na dané období, se řídí vnitřní směrnicí Active-SVČ. Přihláška se vypisuje na základě 

přihlášení se do pravidelných forem zájmového vzdělávání a k přihlášení účastníka 

na táborové a pobytové činnosti. 

Nabídka spontánních aktivit je určena volným návštěvníkům bez omezení, nebo 

se mohou dle charakteru činnosti přihlásit, ale následně ji využívat kdykoliv dle svého 

volného času a provozní doby zařízení. Pro vykazování počtu účastníků a rozsah 

nabízených služeb si vede Active-SVČ interní dokumentaci. 

Při příležitostných akcích, výchovných a vzdělávacích se účastníci na akci 

přihlašují bez předběžné přihlášky. Pro tyto akce si Active-SVČ vede interní 

dokumentaci.  

Chce-li účastník zájmového vzdělávání ukončit, vedoucí kroužku vypíše formulář, 

ve kterém potvrdí v jakém časovém rozsahu účastník vzdělávání navštěvoval. Na 

základě tohoto formuláře je účastníkovi vráceno školné.  
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10. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na zájmové 

vzdělávání, mají možnost vybrat si činnosti, které odpovídají jejich možnostem a 

potřebám. 

Rozsah jejich účasti v případě zdravotního postižení je limitován podmínkami 

Active-SVČ. Bezbariérový vstup, včetně sociálního zařízení, má keramická dílna, sál 

Active-SVČ a  Active club. Účastníkům s lehčím tělesným nebo zdravotním 

postižením jsou naše činnosti běžně přístupné. 

Pedagogičtí pracovníci jsou připravováni na zapojování těchto účastníků do 

činnosti kroužků, zajišťují jejich začlenění do kolektivu a přizpůsobují podmínky a 

postupy jejich možnostem a potřebám. 

Činnost Active-SVČ je koncipována tak, aby byla dostupná i pro účastníky ze 

sociálně znevýhodněných rodin. Většina aktivit je cenově dostupná. 

Pro klienty nadané a talentované se snažíme vytvářet specifické podmínky tak, 

aby mohli svůj talent rozvíjet a prohlubovat. V případě kdy nemůžeme poskytnout 

dostatečné podmínky, pomáháme jim také vyhledat další subjekty, kde mohou 

uplatnit a dále rozvíjet své schopnosti a nadání. 
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11. Délka a časový plán vzdělávání, podmínky ukončování vzdělávání 

 

Časový plán zájmového vzdělávání je podle typu činnosti stanoven v ročním 

plánu. Pravidelná činnost probíhá zpravidla od 1. října do 31. května a dělí se na 

pololetí. Ostatní činnosti se dělí podle typu vzdělávání na tříměsíční, čtyřměsíční 

nebo půlroční kurzy a probíhají v období školního roku. 

Ukončení vzdělávání nastane uběhnutím doby zájmového vzdělávání, 

z mimořádných organizačních důvodů, na žádost dítěte, nebo pokud je v souladu 

s vnitřním řádem Active-SVČ. V případě předčasného ukončení zájmového 

vzdělávání náleží účastníkovi vrácení části úplaty. Na závěr vzdělávání získávají 

někteří účastníci osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání. Tento dokument 

však neosvědčuje žádné důležité skutečnosti. 
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12. Obsah vzdělávání 

 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny účastníky klíčových kompetencí 

na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a 

uplatnění ve společnosti. To se týká i zájmového vzdělávání. Klíčové kompetence 

nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční a lze je 

získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a 

rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, 

které probíhají i v zájmovém vzdělávání. 

Ve školním vzdělávání je obsahem učivo strukturované do vyučovacích 

předmětů. V Active-SVČ jsou to zájmové činnosti naplňované zájmovými aktivitami. 

Při tvorbě obsahu vzdělávání se vychází z možnosti a podmínek zařízení, věkových 

zvláštností účastníků a  personálních podmínek. 

Strategie pedagogické práce vyplývá ze zásad pedagogiky volného času: 

dobrovolnosti, pedagogického ovlivňování volného času, aktivity všech účastníků, 

seberealizace, zájmovosti a zajímavosti, citovosti a citlivosti, orientace na sociální 

kontakt. Základem zájmového vzdělávání jsou především aktivní činnosti samotných 

účastníků, které jim přinášejí zážitek, kladné emoce a na jejich základě se 

seberealizují, ale také sebepoznávají. 

 

Zájmová činnost je v Active-SVČ rozdělena do těchto oblastí: 

• Technická a přírodovědná, fantazy hry 

• Výtvarná a estetická 

• Hudební 

• Taneční  

• Sportovní a pohybová 
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12.1. Technické a přírodovědné kroužky, fantazy hry 

 

1. Název kroužků 

Technické kroužky: 

• Letečtí modeláři –  od 11 do 15 let  

• Plastikoví modeláři –  od 9 let 

• Počítačové hry –  od 7 let 

• Vytváříme www stránky – od 11 let 

• Základy obsluhy PC pro seniory – pro seniory 
 

Přírodovědné kroužky: 

• Astronomický -  od 9 let 

• Dogdancing –  od 10 let 
 
Fantazy hry: 

• Dračí doupě –  od 10 let 

• Karetní hry –  od 11 let 
 
 

2. Obsah činnosti kroužků 

• Letečtí modeláři – základy stavby modelů letadel, účast na soutěžích 

• Plastikoví modeláři – základy lepení plastových modelů letadel, lodí apod. 

• Počítačové hry – základní seznámení s počítačem a hraní počítačových her 

• Vytváříme www stránky – obsluha PC, seznámení se s různými technikami 
vytváření www stránek 

• Základy obsluhy PC pro seniory -  základy PC, ovládání Windows, 
programů Excel, Word, práce s internetem 

• Astronomický –  základy astronomie, souhvězdí, pozorování vesmírných 
objektů, 
jak je vesmír veliký (měsíc, zatmění slunce, měsíce) praktické použití 
poznatků 

      astronomie 

• Dogdancing –  pod vedením psovoda provede pes sérii cviků 

• Dračí doupě – klasická papírová hra na hrdiny rozvíjející fantazii a zábavu, 
vedoucí hry - Pán jeskyně, vymyslí dějovou kostru příběhu, ostatní hrají 
jednotlivé postavy děje 

• Karetní hra Magic The Gathrig – sběratelská karetní hra, každý hraje se 
svým vlastním balíčkem karet, který je u každého jiný, logické uvažování, 
postřeh 
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3. Výchovně vzdělávací cíl kroužků 

Cílem zájmového vzdělávání v technických kroužcích je vést děti: 

• k rozvoji rukodělných dovedností, které rozvíjí osobnost a představivost 

• k rozvoji logického a technického myšlení 

• k systematické práci 

• k poznání PC - utváření a rozvíjení základních zručností pro jeho ovládání 

• k poznání nových trendů v oblasti technické, PC, atd. 

• ke znalosti a dodržování základních pravidel pro používaní PC a internetu 

• k rozvoji schopnosti komunikace 

• k trpělivosti a vytrvalosti 
 

Cílem zájmového vzdělávání v přírodovědných kroužcích je vést děti: 

• ke kladnému vztahu k přírodě 

• k seznámení se se základy astronomie 

• k poznání svého pejska, rozvoj poslušnosti psa, základy tance se psem 

• osvojení znalostí a vědomostí z dané oblasti ZÚ 

• k systematické práci 

• k rozvoji schopnosti komunikace 

• k trpělivosti a vytrvalosti 
 

Cílem zájmového vzdělávání ve fantazy hrách kroužcích je vést děti: 

• k rozvoji logického myšlení a fantazie 

• k rozvoji taktiky 

• k rozvoji schopnosti komunikace 

• k trpělivosti a vytrvalosti 
 

 
 

4. Výchovně vzdělávací metody 
 
 

Teoretické informace budou dětem a dospělým předkládány prostřednictvím 
výkladu, pracovních listů a názorných ukázek. Velký důraz bude kladen na praktické 
zvládnutí jednotlivých činností. Při realizaci cílů budou především využity praktické 
činnosti. 
 
Metody: 

• motivace 

• vysvětlování 

• instruktáž 

• osobní kontakt 

• procvičování 

• opakování 

• vedení s dopomocí 

• udělení zodpovědnosti 

• vlastní činnost 

• samostatná práce 
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• praktické výstupy 

• hodnocení 

• odměňování 

• zpětná vazba 
 
 
5. Očekávané výstupy 
 

Po ukončení školního roku budou děti a dospělí: 

• umět sestavit modely letadel, lodí, atd. 

• mít nové informace a znát nové postupy při práci s PC 

• mít nové znalosti o navrhování a vytváření www stránek 

• prakticky zvládat nové postupy u probraných programů 

• mít nové znalosti z oblasti informačních technologií 

• dokázat aplikovat naučené při vlastní práci 

• mír rozšířené znalosti o souhvězdích, planetách a jiných vesmírných objektů, 
návštěvy hvězdárny 

• mít schopnost zvládnout poslušnost psa a zakončit kroužku zkouškou 
 
 
6. Obsah činnosti kroužků a jeho realizace povede k naplnění  
    těchto klíčových  kompetencí: 
 

• k učení 

• k řešení problému 

• ke komunikaci 

• sociální a personální 

• občanské 

• pracovní 
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12.2. Výtvarné a estetické kroužky 

 

1. Název kroužků 

• Dramatický – od 8 do 15 let 

• Keramický kroužek – od 5 do 9 let 

• Paličkování –  od 8 let  

• Dílna ručních prací – od 8 do 15 let 

• Výtvarná dílnička – od 6 do 8 let 

• Vaření – od 9 do 15 let 
 

2.  Obsah činnosti kroužků 

• Dramatický – různé formy dramatiky, pásma poezie, vlastní tvorba, příprava 
na vystoupení 

• Keramický kroužek – rozdělení dle věku a pokročilosti, drobná keramika, 
reliéf, plastiky, práce na kruhu 

• Paličkování – pro začátečnice i pokročilé, základy paličkování 
ruční výšivky a šité krajky, možnost realizace vlastních návrhů i návrhů  

předních českých návrhářů 

• Dílna ručních prací – výroba různých dárků, šperků a výrobků z kůže 

• Výtvarná dílnička – výuka různých rukodělných technik, ruční práce, 
modelování, orientace na jemnou motoriku 

• Vaření – výuka vaření, prostírání, zdobení, pečení a vytváření dekorací, 
plánování a normování jídel, výuka praktických dovedností, hygienické zásady 
a bezpečnost při práci s jídlem, zásady společenského chování, učení 
samostatnosti při práci 

 

3.  Výchovně vzdělávací cíl kroužků 

Cílem vzdělávání v literárně-dramatických kroužků je: 

• prohlubovat v dětech lásku k literatuře 

• zájem o kulturní dění  

• vlastní poetická tvorba, novinářská činnost 

• kolektivní tvorba a spolupráce 
 

Cílem vzdělávání výtvarných kroužků je: 

• prohlubovat v dětech lásku k výtvarnému umění a tradičním řemeslům 

• zvládnutí základních výtvarných a rukodělných technik – dle pokročilosti 

• zvládnutí základních pokrmů a příprav jídla 

• tvorba vlastních návrhů a vlastní tvorba, kolektivní projekty 

• procvičování jemné motoriky, manuální zručnost 

• rozvoj estetického cítění, fantazie, prostorového vnímání 
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4.  Výchovně vzdělávací metody  

Při realizaci cílů je důležitý individuální přístup k žákům i výuce, praktické ukázky, 

názorné materiály a postupy, použití audiovizuálních prostředků k výuce, názorný 

příklad   vyučujícího, jeho láska a zanícení pro daný obor může kladně dítě ovlivnit. 

Důležitým prvkem je navodit pocit, že se dítě učí pro radost a výuka ho baví. Učitel 

by měl být pro dítě autoritou, přítelem i rádcem. 

 

Metody: 

• motivace 

• vysvětlování 

• instruktáž 

• osobní kontakt 

• procvičování 

• opakování 

• vedení s dopomocí 

• vlastní činnost 

• samostatná práce 

• praktické výstupy 

• hodnocení 

• odměňování 

• zpětná vazba 
 

5.  Očekávané výstupy 

Po ukončení školního roku by měly děti získat: 

• lásku k mateřskému jazyku, výtvarnému a dramatickému umění a kráse, 

• naučí se práci v kolektivu i samostatné tvůrčí činnosti, která odpovídá 
pokročilosti dětí 

• zvládnutí technik – výtvarných, řemeslných, 

• zvládnutí vlastního těla – při výtvarných technikách – jemné motoriky, 
v dramatických hodinách koncentrace, koordinace pohybu a mluveného 
projevu 

• zvládnout uvařit jednoduché jídlo 

• rozvíjení fantazie, logického myšlení, postřeh 
 

6. Obsah činnosti kroužků a jeho realizace povede k naplnění  
    těchto klíčových  kompetencí: 
 
 

• k učení 

• k řešení problému 

• ke komunikaci 

• sociální a personální 

• občanské 

• pracovní 
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12.3. Hudební kroužky 

 

1. Název kroužků 

• Klávesové nástroje – od 6 let 

• Flétna – od 5 let 

• Kytara – od 9 let 
 

 

2.  Obsah činnosti kroužků 

• Klávesové nástroje – technika hry na klavír, elektronické varhany 

• Flétna – základy hry na zobcovou flétnu 

• Kytara – akordická – technika hry podle akordů s doprovodem zpěvu 
 

 

3.  Výchovně vzdělávací cíl kroužků 

Cílem vzdělávání v hudebních kroužcích je: 

• hudební nauka 

• orientace ve zpěvníku, hra podle not či akordových značek 

• prohlubovat v dětech lásku k hudbě – hra pro radost 

• cílevědomost a vůle 

• příprava ke hře na nástroj 

• hra na nástroj 
 

4.  Výchovně vzdělávací metody  

Při realizaci cílů je důležitý individuální přístup k žákům i výuce, praktické ukázky, 

názorné materiály a postupy, použití audiovizuálních prostředků k výuce, názorný 

příklad   vyučujícího, jeho láska a zanícení pro daný obor může kladně dítě ovlivnit. 

Důležitým prvkem je navodit pocit, že se dítě učí pro radost a výuka ho baví. Učitel 

by měl být pro dítě autoritou, přítelem i rádcem. 

Metody: 

• práce se zpěvníkem 

• názorná ukázka 

• motivace 

• praktická činnost 

• opakování 

• vedení 

• individuální přístup 

• zpětná vazba 
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5.  Očekávané výstupy 

Po ukončení školního roku by měly děti získat: 

• základy hry na nástroj 

• ovládnout základní hudební názvosloví 

• čtení v jednoduchém notovém zápisu 

• schopnost vyťukat rytmus 

• schopnost přednesu skladeb podle pokročilosti 

• při hudebních vystoupeních zvládnout emoce, koncentrace na vystoupení 
 

6. Obsah činnosti kroužků a jeho realizace povede k naplnění  
    těchto klíčových  kompetencí: 
 

• k učení 

• k řešení problému 

• ke komunikaci 

• sociální a personální 

• občanské 
 

 
 
12.4. Taneční  kroužky 

 

1. Název kroužku 

• Balet a taneční průprava – pro dívky od 4 let 

• Break dance –  od 10 let 

• Country tance – od 7 let 

• Mažoretky – od 5 let 

• Minidance – pro děti od 3 do 5 let 

• Moderní tanec – pro děti od 5 do 6 let 

• Orientální břišní tanec – od 7 let 

• Street dance – od 7 let 

• Taneční kroužek – od 7 let 
 
 
2. Obsah činnosti kroužků  

 

• Balet a taneční příprava – je formou scénického tance, která využívá 
choreografii, nácvik základních baletních pozic nohou a rukou 

• Breek dance  - všeobecná taneční příprava na akrobatický hip hopový tanec, 
tanečník využívá svoje ruce k přenesení váhy celého těla, každý tanečník má 
svůj styl, footworků, nácvik sestav na vystoupení 

• Country tance – základní figury pro tanec ve skupinách, párech i jednotlivcích 

• Mažoretky – rozvoj pohybových schopností a dovedností, cvičení krokových 
vazeb, nácvik sestavy na vystoupení, zvládnutí práce s náčiním (hůlkou), 
točení, házení, přehazování, technika pochodu a držení těla 
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• Minidance  – všeobecná taneční přípravka, základní obratnost, rozvoj 
prostorové orientace a rytmu 

• Moderní tance – nácvik jednoduché choreografie na moderní skladby s prvky 
street dance, přípravka na street dance 

• Orientální břišní tanec – specifický tanec v rytmu orientální hudby, 
seznámení s původem a tradicemi orientu, naučení základních prvků 
orientálního tance, zvládnutí tanečních kombinací, nácvik choreografie na 
vystoupení 

• Street dance – pohybové prvky a kroky New style, R´N´B´, Hip Hop, Funky, 
Lockin, Popin´ a House, nácvik sestav, účast na přehlídkách a vystoupeních  

• Taneční kroužek – základní pohybové dovednosti, jednoduché taneční 
choreografie 

 

3. Výchovně vzdělávací cíl kroužků  
 

Cílem zájmového vzdělávání v tanečních kroužcích je vést děti: 

• k seznámení s vybranými technikami tance 

• k rozvoji základních pohybových dovedností a schopností, především rozvoj 
koordinace, obratnosti, flexibility, prostorové orientace a rytmu 

• k soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání rytmu, 
tempa a melodie 

• k získávání základních vědomostí a dovedností o určitém pohybu, jeho vliv na 
lidské tělo a správné provedení 

• ke schopnosti sebevyjádření prostřednictvím tance a schopnosti kooperovat s 
jinými tanečníky 

• k porozumění a objevení vlastní pohybové schopnosti a její rozvoj 

• ke znalosti a dodržování principů tělesné výchovy 
 

4. Výchovně vzdělávací metody 
 

Při realizaci cílů budou využity především názorné ukázky a praktické zvládnutí 

jednotlivých pohybových činností. Prioritou bude vytvořit u dětí vztah k pohybu jako 

k celoživotní aktivitě. 

Metody: 

• motivace 

• vysvětlování 

• instruktáž 

• osobní kontakt 

• procvičování 

• opakování 

• vedení s dopomocí 

• vlastní činnost 

• samostatná práce 

• praktické výstupy 

• hodnocení 

• odměňování 

• zpětná vazba 
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5. Očekávané výstupy 
 

Po ukončení školního roku budou děti a mládež: 

• mít všestranný pohybový rozvoj, lepší vztah k pohybu, získají všeobecný 
sportovní základ a taneční průpravu, cítění rytmu, tempa a melodie  

• zvládat naučené sestavy a skladby dle absolvovaného kroužku či kurzu, 
zlepšení techniky a stylu, znalost názvosloví  

• mít lepší koordinaci (schopnost spojování pohybů, orientační schopnost, 
schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla, schopnost 
přizpůsobování, schopnost reakce, schopnost rovnováhy a docility) 

• mít lepší orientační schopnosti, základy pro techniku, lepší zvládání 
nečekaných situací např. při soutěžích a vystoupeních 

• mít lepší vůli, pozornost a motivaci 

• zvýší se flexibilita a estetické cítění 

• během školního roku budou účinkovat na různých vystoupeních a účastnit se 
soutěží  

 

6. Obsah činnosti kroužků a jeho realizace povede k naplnění  
    těchto klíčových  kompetencí: 
 

• k učení 

• k řešení problému 

• ke komunikaci 

• sociální a personální 

• občanské 
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12.5. Sportovní a pohybové kroužky 

  

1. Název krožků 

• Aerobic – od 5 let 

• Atletika – od 8 let 

• Badminton – od 8 let 

• Balance ball – pro mládež a dospělé 

• Běžecké lyžování – od 8 let 

• Box – od 14 let 

• Fit dívka – od 7 let 

• Fit trénink – od 14 let 

• Florbal – od 9 let 

• Jóga pro děti – od 4 do 6 let 

• Kickbox – od 9 let 

• Kondiční posilování – od 13 let 

• Míčové hry – od 11 do 14 let 

• Moderní gymnastika – od 3 let 

• Nerf – od 8 let 

• Orientační běh – od 8 let 

• Parkur and free running – od 12 let 

• Pilates - pro mládež a dospělé 

• Posilování pro ženy - pro mládež a dospělé 

• Sebeobrana – od 10 let 

• Sportovní přípravka – od 3 do 7 let 

• Sportovní střelba – od 10 let 

• Squash – od 10 let  

• Stolní tenis – od 6 let 

• Šachy – od 8 let 

• Tenis – od 7 let 

• Turistika – od 6 let 

• Volejbal – od 8 let 

• Základy lezení na umělé stěně – od 12 let 
 
 
2. Obsah činnosti kroužků  
 

• Aerobic – trénink koordinace, síly, flexibility, nácvik pódiových sestav, účast 
na soutěžích a vystoupeních 

• Atletika – základy všeobecné sportovní přípravy, trénink základních 
atletických disciplín 

• Badminton – základy techniky odpalování míčku přes síť, trénink postřehu a 
rychlosti 

• Ballance ball - cvičení s velkým míčem inspirované Pilatesovou metodou 

• Běžecké lyžování – základy všeobecné sportovní přípravy, trénink v běžecké 
stopě i v tělocvičně 

• Box -  základy bojového sportu, rozvoj rychlosti, síly a vytrvalosti 

• Fit dívka – rozmanivá náplň pohybových, sportovních a tanečních aktivit 
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• Fit trénink – zlepšení kondice, odstranění bolesti zad, zlepšení svalových 
dysbalancí, výuka zdravého cvičení, zlepšení koordinace pohybů 

• Florbal – rozvoj základních pohybových schopností, herních dovedností, 
seznámení s pravidly a taktikou hry 

• Jóga pro děti – jóga prostřednictvím hry, hudby a zábavy, podpora správného 
dechu a pohybových vzorců, veselé cvičení i zklidnění 

• Kickbox – bojový sport, zlepšení techniky východních bojových umění i 
techniky západních bojových umění, zlepšení kondice, příprava na závody 

• Kondiční posilování – cvičení na posilovacích strojích pod dohledem trenéra, 
formování postavy 

• Míčové hry – rozvoj a zdokonalení základních herních činností a dovedností, 
seznámení s pravidly tradičních i netradičních míčových her, taktika a 
kolektivní pojetí her 

• Moderní gymnastika –  základní pohybové dovednosti, rozsah, ohebnost, 
nácvik akrobacie, sestav bez náčiní, cvičení se švihadlem, míčem a obručí. 
Účast na závodech v ZPMG a v závodech Liga Vysočiny, společné skladby 

• Nerf – osvojení role v týmu, pohybová taktika pro splnění cíle, získání 
obratnosti, zdatnosti a rozhodování pod tlakem 

• Orientační běh – všeobecná sportovní příprava v terénu i tělocvičně, práce 
s mapou a buzolou 

• Parkou and free running – umění pohybu, umění přemístění, schopnost 
dostat se z bodu A do bodu B a zpět, bezpečně, plynule a účinně za použití 
vlastního těla, překonávání překážek v okolním prostředí, přes kameny skály, 
zábradlí, betonové zdi, trénování pohybů které jsou estetické, příprava na 
vystoupení 

• Pilates - zaměřený na cvičební program a  na zlepšení celkového fitness, 
prevence proti bolestem zad a posílení břišních svalů 

• Posilování pro ženy – kondiční zaměření 

• Sebeobrana – rozvoj základních pohybových dovedností a gymnastických 
prvků, základní obranné techniky a chvaty 

• Sportovní přípravka – rozvoj základních pohybových schopností, především 
koordinace a pohyblivosti, základní herní dovednosti 

• Sportovní střelba – manipulace se zbraní, základy sportovní střelby, účast na 
soutěžích 

• Squash – rozvoj základních pohybových schopností, herních dovedností, 
seznámení s pravidly a taktikou hry 

• Stolní tenis – rozvoj základních pohybových schopností, herních dovedností, 
seznámení s pravidly a taktikou hry 

• Šachy – základy hry, rozvoj myšlení, účast na soutěžích a turnajích 

• Tenis – rozvoj základních pohybových schopností, základy herních 
dovedností, seznámení s pravidly 

• Turistika – vycházky a výlety do přírody, způsoby pohybu, orientace a 
chování  v terénu, hry v přírodě a v klubovně 

• Volejbal – rozvoj základních pohybových schopností, základy a rozvoj herních 
činností jednotlivce, seznámení s pravidly a taktikou hry, soutěžní utkání 

• Základy lezení na umělé stěně – teoretická příprava a vázání uzlů, základy 
lezení na stěně v tělocvičně i na um. stěnách v okolí, lezení v terénu  
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3. Výchovně vzdělávací cíl kroužků  

Cílem zájmového vzdělávání ve sportovních kroužcích je vést děti: 

• k péči o celkovou tělesnou a s ní související psychickou a sociální stránku 
osobnosti 

• k rozvoji základních pohybových schopností, především k rozvoji koordinace, 
pohyblivosti, vytrvalosti, rychlosti a síly 

• k rozvoji pohybových dovedností 

• k rozvoji motorického učení a taktiky 

• ke znalosti a dodržování principů tělesné výchovy 

• k dodržování obecných základ bezpečnosti a hygieny při sportovní činnosti 

• k dodržování základů fair – play 
 

 

4. Výchovně vzdělávací metody 
 

Při realizaci cílů budou využity především názorné ukázky a praktické zvládnutí 

jednotlivých herních činností a pohybových schopností. Prioritou bude vytvořit u 

dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě. 

Metody: 

• navození podnětné atmosféry 

• vysvětlování, názorné ukázky, dopomoc a spolupráce 

• motivace, především vnitřní za pomoci vnější 

• samostatná a skupinová praktická činnost 

• průpravné hry, kondiční cvičení 

• soutěže 

• samostatný induktivní a deduktivní přístup k řešení problémů 

• trénink v podmínkách co nejbližších dané činnosti 
 

 

5. Očekávané výstupy 
 

Po ukončení školního roku budou děti: 

• mít lepší všeobecné pohybové schopnosti, získají všeobecný sportovní základ 

• mít lepší vztah k pohybu a sportu jako celku 

• zvládat elementární herní činnosti a dovednosti dle absolvovaného kroužku, 
zlepšení techniky a stylu  

• zvládat koordinaci, schopnost reakce, schopnost rovnováhy, a docility 

• umět znát základní pojmy, názvosloví a základní pravidla dle navštěvovaných 
kroužků  

• mít lepší flexibilitu, vůli, pozornost a motivaci 

• chápat základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržovat je v utkáních a 
zápasech 

• umět uplatňovat zásady fair – play jednání ve hře i na soutěžích 
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6. Obsah činnosti kroužků a jeho realizace povede k naplnění  
    těchto klíčových  kompetencí: 
 

• k učení 

• k řešení problému 

• ke komunikaci 

• sociální a personální 

• občanské 
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13. Doklad o ukončení vzdělávání 
 

Doklad o ukončení zájmového vzdělávání není v Active-SVČ povinný. Hudební a 

estetické oddělení a někteří externí pracovníci vydávají dětem doklad o ukončení 

zájmového vzdělávání, který má charakter „Osvědčení“ o absolvování zájmového 

vzdělávání. Toto „Osvědčení“ má charakter „pamětního listu“ a je v kompetenci 

jednotlivých externích pracovníků. Výjimku tvoří kurz paličkování. Zde má možnost 

Active-SVČ ve spolupráci se SUŠTR Praha udělit absolventům kurzu, po zvládnutí 

všech předepsaných technik a odevzdání závěrečné práce, akreditované „Osvědčení 

o absolvování kurzu“. 
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14. Hodnocení a autoevaluace 

 

Hodnocení je nutnou podmínkou k dalšímu rozvoji a zkvalitňování všech aktivit a 

procesů probíhajících v rámci realizace zájmového vzdělávání. Proces hodnocení 

napomáhá Active-SVČ efektivně zaměřit plánování svých aktivit tak, aby vedly ke 

zlepšování. Vnitřní hodnocení a autoevaluace je především nutná pro korekci 

stanovené strategie realizace zájmového vzdělávání, dlouhodobých i krátkodobých 

cílů a dalšího plánování. 

 

Active-SVČ stanovil systém hodnocení, který sleduje tyto oblasti: 

• způsob a kvalitu realizace obsahu zájmového vzdělávání 

• naplňování a zlepšování všech typů podmínek pro realizaci zájmového 
vzdělávání 

• úroveň výsledků vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům zájmového 
vzdělávání  

• pracovní výkony a výsledky zaměstnanců  

• organizování všech forem vzdělávání (příležitostní, výchovné, soutěže a 
spontánní aktivity) 

 

Časové rozvržení hodnocení: 

• týdenní na poradách 

• pololetní – hodnocení jednotlivých oddělení 

• roční – hodnocení úrovně naplňování hlavních cílů organizace 
 

Nástroje hodnocení: 

• plnění všech stanovených norem (obecně platných i vnitřních) 

• rozbory činnosti (statistické zpracování, analytická činnost po odbornostech 
nebo typech činnosti) 

• hodnotící zpráva pro zřizovatele 

• hodnocení kvality výstupů (evaluace akcí, vzdělávání, činností, návštěvnost) 

• autoevaluace pracovníků 

• zhodnocení materiálních podmínek a využití finančních zdrojů 
 

Vnější hodnocení provádí zřizovatel a dále je jím pověřena Česká školní 

inspekce. 


