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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název zařízení:

Středisko volného času, Rosice, okres Brno – venkov

Sídlo:
Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
IČ:
72555513
IZO:
181 033 712
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č. j. JMK 178629/2011ze dne 21. 12. 2011
Kontakt:

tel. 511 112 140, mob. 603 834 762
info@svcrosice.cz, www.svcrosice.cz

Zřizovatel:
Zřizovací listina:

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
usnesením Zastupitelstva města Rosice č. 12/2011 byla schválena dne 10.
11. 2011
Mgr. Zuzana Brestičová, ředitelka
reditelka@svcrosice.cz

Předkladatel:

Odloučená pracoviště:
za účelem poskytování zájmového vzdělávání jsou na základě smluv
o pronájmu či o poskytnutí zajišťovány další prostory
Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen SVČ) je
školským zařízením poskytujícím zájmové vzdělávání. Jeho činnost je vymezena zejména
Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále jen školský zákon), Vyhláškou č. 74 ze dne 9. února 2005 o zájmovém
vzdělávání a Zřizovací listinou.

V Rosicích dne 16. 5. 2019
Podpis ředitele n. statutárního zástupce
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2.

CHRAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

2.1 Poslání organizace
Posláním organizace je motivovat, podporovat a vést účastníky zájmového vzdělávání, zejm.
děti a mládež, doplňkově také dospělé, k rozvoji osobnosti a klíčových kompetencí, orientovat
je na trvalé hodnoty zakotvené v našem kulturně-historickém prostředí, podporovat jejich
činorodost a motivaci utvářet svět kolem sebe. To vše s podporou profesionálního
a motivovaného lektorského kolektivu a prostřednictvím širokého spektra volnočasových
a dobrovolnických aktivit.

2.2 Vize organizace
Chceme být moderní a pružnou organizací, propojující trendy a tradice a kultivující
společenské prostředí ve městě a jeho spádových oblastech.
To znamená, že chceme:


být ekologickou organizací,



propojovat zájmovou činnost a trendy v této oblasti s environmentálními aspekty,



svou činností propojovat aktivity dalších subjektů ve městě a přispívat tak
k otevřenému, přátelskému a bezpečnému společenskému prostředí ve městě.

2.3 Historie organizace
Příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 1. 1. 1993 Školským úřadem Brno–venkov
pod názvem Městský dům dětí a mládeže, Kollárova 96, Rosice.
V roce 1997 se MěDDM přestěhoval do částečně opraveného jižního křídla rosického zámku a
Dodatkem ke Zřizovací listině Školský úřad Brno – venkov změnil dne 13. 6. 1997 pod č.j. ŠÚ
3524/97 sídlo organizace na: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice.
Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině změnil s účinností od 1. 1. 1999 Školský úřad Brno – venkov
název organizace na Městský dům dětí a mládeže Rosice, okres Brno – venkov.
Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 19 665/2001-14 přechází MěDDM s účinností od 1. 7. 2001do
působnosti Jihomoravského kraje, jehož zastupitelstvo schvaluje dne 13. 9. 2001 pro
příspěvkovou organizaci JMK s názvem Dům dětí a mládeže, Rosice, okres Brno – venkov
Zřizovací listinu příspěvkové organizace Jihomoravského kraje.
V roce 2002 se z důvodu rekonstrukce budovy, kde DDM Rosice sídlil, organizace stěhuje.
Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Jihomoravského kraje se mění sídlo
na: Wolkerova 71, 665 01 Rosice. Usnesením Zastupitelstva JMK č. 261/05/Z 04 ze dne 16. 6.
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2005 byla schválená s účinností od 1. 9. 2005 Nová zřizovací listina příspěvkové
organizace JMK.
V roce 2007 se organizace, DDM Rosice, přestěhovala z Wolkerovy ulice do nově
zrekonstruovaných prostor severního křídla rosického zámku. Kromě sídla se mění také její
název. Dodatkem č. 1 ke ZL s účinností od 13. 9. 2007 mění sídlo: Žerotínovo nám 1, 665 01
Rosice, a název: Středisko volného času, Rosice, okres Brno – venkov.
Ke dni 31. 12. 2011 Jihomoravský kraj usnesením zastupitelstva č. 1493/11/Z 24 ze dne
22. 9. 2011 ruší příspěvkovou organizaci SVČ, Rosice, okres Brno - venkov.
S účinností od 1. 1. 2012 zřizuje Město Rosice příspěvkovou organizaci Středisko volného času,
Rosice, okres Brno – venkov, se sídlem Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice. Na základě usnesení
Zastupitelstva č. 12/2011 ze dne 10. 11. 2011 vydává Zřizovací listinu.

2.4 Specifika organizace
SVČ Rosice je školským zařízením poskytujícím zájmové vzdělávání. Jeho činnost je
vymezena zejména Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), Vyhláškou č. 74 ze dne 9. února 2005
o zájmovém vzdělávání a Zřizovací listinou.
Naplňuje především zájmy dětí a mládeže, podporuje ale také zájmové vzdělávání dalších
věkových skupin a je partnerem pro volný čas všem zájemcům z Rosic a okolí.
SVČ Rosice působí ve městě, které má cca 6 000 obyvatel a jeho správní obvod zahrnuje
23 obcí. Organizace zasahuje svými aktivitami i do těchto obcí, podle možností vytváří další
místa výkonu činnosti a rozšiřuje tak spolupráci se školami, obecními úřady a institucemi
v obcích v nejbližším okolí. Pracuje s účastníky zájmového vzdělávání téměř ve všech formách
činností definovaných zákonnými normami, metodickými pokyny a dalšími dokumenty.
Organizace dodržuje tato pravidla:
-

poskytujeme své služby všem zájemcům bez rozdílu přístupu

-

vytváříme bezpečné prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže, vyhodnocujeme
rizikové chování

-

snažíme se vychovávat vedoucí a pomocníky

-

své pracovníky vzděláváme (pedagogicky i odborně), podporujeme jejich činorodost

-

reagujeme na trendy a připravujeme co nejširší nabídků činností a aktivit

-

udržujeme dobré vztahy, našim klientům jdeme vzorem

-

nepodléháme ideologiím, jsme apolitičtí

-

do našich aktivit zapojujeme okolí, rodiny, podporujeme mezigenerační vztahy
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-

3.

aktivně se zapojujeme do projektů, které jsou přínosem (pedagogickyvzdělávacím, odborným, finančním, motivačním, sociálním) pro organizaci a její okolí

KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Cíle vzdělávání
Konkrétní cíle vzdělávání na období jsou zakotveny v koncepčním materiálu s názvem
Strategický plán SVČ Rosice. Při definování konkrétních cílů vzdělávání byly zohledněny tyto
dokumenty:
-

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ve smyslu pozdějších znění

-

zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

-

vyhláška 74/2005 o zájmovém vzdělávání

-

vyhláška 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

-

Program rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (Bílá kniha)

-

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

-

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

-

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Cíle zájmového vzdělávání respektují společenské požadavky na celkový vzdělanostní
a osobnostní rozvoj účastníků zájmového vzdělávání. Jsou vyjádřeny na třech úrovních:
-

obecný (dlouhodobý) cíl, který je dále rozpracován na cíle

-

kompetence absolventa zájmového vzdělávání

-

výukové cíle (výsledky vzdělávání) jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání.

Obecné cíle jsou vyjádřeny z pozice pedagogických pracovníků a vyjadřují to, k čemu má
vzdělávání směřovat, o co mají pedagogičtí pracovníci svou činností usilovat.
Kompetence absolventa zájmového vzdělávání a výukové cíle jsou vyjádřeny z pozice
účastníka. Uvádějí, jak účastník umí na konci vzdělávání získané vědomosti a dovednosti
používat. Kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti.
Obecným cílem zájmového vzdělávání v SVČ Rosice je rozvoj osobnosti uskutečňovat
rozmanitou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností.
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Obecným dlouhodobým cílem je rozvíjet, podporovat a následně aplikovat
v průběhu zájmového vzdělávání:
-

odpovědnost (účastník si uvědomuje význam pravidel, dodržuje úmluvy, řád, jedná
vědomě, odhaduje důsledky svého jednání, je si vědom cíle, …)

-

samostatnost (účastník vyvíjí iniciativu, využívá nabízené možnosti, hledá informace,
vypořádává se s kritikou, obhajuje své názory, …)

-

kreativitu a fantazii (účastník vytváří asociace, nově kombinuje informace, …)

-

pečlivost a vytrvalost (účastník se emočně angažuje při činnostech, řeší překážky,
dokončí započatou práci)

-

týmovou spolupráci (účastník zná cíl skupiny, přebírá spoluzodpovědnost za realizaci,
nabízí řešení, učí se spolupracovat, …)

-

komunikační dovednosti (účastník dovede formulovat myšlenku, vyjadřuje se
kultivovaně, zapojuje se do diskuze, naslouchá, vyhodnocuje a shrnuje, co slyšel, …)

-

talent, nadání a vlohy (účastník si v průběhu procesu výchovy a vzdělávání uvědomí
své vlohy a nadání, rozvíjí dále svůj talent)

-

technické řešení (účastník se učí „číst“ z plánků, map, návodů, používat nové
technologie)

-

zdravý životní styl a pohybovou všestrannost

-

zdravé sebevědomí (účastník si je vědom svých práv a povinností, zapojuje se do řešení
úkolů, argumentuje, vyhodnocuje, …)

-

citlivost pro ekologické, enviromentální problémy (účastník respektuje požadavek na
kvalitní životní prostředí, podle svých možností přispívá ke zlepšení jeho kvality aj.)

-

vnímání multikulturního prostředí (účastník respektuje jiný původ, zvyklosti,
mentalitu)

-

toleranci k různým sociálním skupinám.

Dále pak výchovou ke smysluplně naplněnému volnému času:
-

předcházet sociálně patologickým a rizikovým jevům jako jsou: záškoláctví, šikana,
rasismus, vandalismus, xenofobie, kriminalita, užívání návykových látek (tabák,
alkohol, omamné a psychotropní látky), závislost na politickém a náboženském
extremismu, patologickém hráčství atd.

-

rozpoznávat a zajišťovat včasnou intervenci v případech: domácího násilí, týrání
a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy přijmu potravy.
Veškeré aktivity jsou nespecifickou primární prevencí podporující zdravý životní styl,
osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání
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a organizace volného času, které vedou k dodržování určitých
společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své
jednání.
Široká a pestrá nabídka zájmového vzdělávání je v SVČ Rosice rozdělena do těchto oblastí
činnosti:
-

Sportovní činnosti
Kluby
Odbornosti
Výtvarné aktivity
Jazykové kurzy

Dle tohoto rozdělení je v jednotlivých oblastech obecný dlouhodobý cíl upřesněn (střednědobý
cíl). Zájmové vzdělávání zde rozvíjí, podporuje a následně aplikuje
v oblasti Sportovní činnosti:
-

zdravý životní styl

-

pohybové dovednosti a všestrannost

-

nadání a talent

-

týmovou spolupráci

-

chování fair play

-

zdravé sebevědomí

-

znalost pravidel

-

sebekázeň

v oblasti Kluby:
-

smysluplné naplnění a využití volného času

-

komunikační dovednosti

-

týmovou spolupráci

-

organizační schopnosti (plánování, realizace, vyhodnocení)

-

zodpovědnost

-

samostatnost

-

toleranci
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v oblasti Odbornosti:
-

odbornostní zájem

-

zvědavost a zvídavost

-

nadání a talent

-

fantazii a kreativitu

-

technické myšlení

-

zručnost

-

trpělivost

v oblasti Výtvarné aktivity:
-

fantazii a kreativitu

-

nadání a talent

-

estetické cítění

-

samostatnost

-

poznání procesu tvorby

-

poznávání různých výtvarných technik a postupů

v oblasti Jazykové kurzy:
-

rozvoj jazykových schopností

-

podpora konkurence schopnosti na trhu práce

-

zdravé sebevědomí

-

znalosti o cizích zemích (kultura, tradice aj.)

Konkrétní cíle zájmového vzdělání navazují na obecný dlouhodobý cíl a střednědobé cíle. Jsou
uvedeny v jednotlivých Denících zájmových útvarů (dále jen Deník ZÚ) a formulářích
Personální a organizační zajištění akce (dále jen POZ akce).

3.2 Ochrana osobních údajů účastníků vzdělávání
SVČ Rosice je na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 správcem
osobních údajů, které zpracovává na základě níže uvedených pravidel:
-

pro potřeby školní matriky – údaje uvedené v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon

-

pro potřeby plnění obchodních podmínek – e-mail, další kontaktní údaj např. telefonní
číslo
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-

zdravotní údaje – pouze se souhlasem účastníka nebo jeho zákonného
zástupce

Zdravotní údaje jsou zpracovávány pro každou specifickou činnost samostatným souhlasem
před začátkem činností.
-

obrazový a fotografický materiál z činností SVČ Rosice – vždy zpracováván anonymně

Obrazový a fotografický materiál pořizuje SVČ Rosice z dokumentačních důvodů. V případě
využití tohoto materiálu pro jiné účely je tento materiál poskytován na základě informovaného
souhlasu.
Účastníci vzdělávání nebo jejich zákonní zástupci mají právo na přístup k osobním údajům, na
opravy a doplnění osobních údajů, na výmaz osobních údajů a jejich omezené zpracování či
přenositelnost.
Osobní údaje jsou správcem uchovávány po dobu stanovenou zákonem (v případě údajů
zpracovávaných na základě požadavků zákona), dále na dobu nezbytně nutnou pro plnění
například smluvních vztahů nebo po dobu v rozsahu uděleném informovaným souhlasem
účastníka vzdělávání či jeho zákonného zástupce.

4.

FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Formy vzdělávání vycházejí jednak z § 111 školského zákona a dále z § 2 vyhlášky 74/2005
Sb. o zájmovém vzdělávání.
Zájmové vzdělávání se v SVČ Rosice uskutečňuje těmito formami:

4.1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
V SVČ Rosice se realizuje zejména činností zájmových útvarů, kroužků, v jednotlivých
oblastech zájmového vzdělávání s přihlášenými účastníky.

4.2. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost
nespojenou s pobytem mimo místo
kde SVČ vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (např.
slavnosti příležitosti „Dnů“, svátků, tradic, výstavy, veřejná vystoupení, karneval, diskotéka,
přednáška, beseda, výlet, hra, turnaj, soutěž, aj.). Dle charakteru činnosti se vyžaduje písemné
přihlášení, ale také jsou pro volné (náhodné) účastníky. Jde o akce pro širokou veřejnost.

4.3. Táborová činnost
Táborovou činností a další činností spojenou s pobytem jak mimo místo, kde SVČ vykonává
činnost školského zařízení, tak i v tomto místě. Do této formy zájmového vzdělávání patří
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zejména pobytové tábory a víkendovky, ale také příměstské tábory, organizované
o prázdninách a volných dnech pro přihlášené účastníky. Mají charakter rekreačně-vzdělávací,
rekreačně-zdravotní, odborného soustředění atd.

4.4. Osvětová činnost
Osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro žáky a studenty,
popřípadě i další osoby v oblasti prevence sociálně-patologických, bezpečnostně-preventivních
a dalších společenských jevů.

4.5. Individuální práce
Individuální prací, zejména při vytváření podmínek pro rozvoj nadání především žáků
a studentů, ale i dětí a konkrétní individuální prací s talenty (příprava na soutěže, organizace
soutěží, příprava na přijímací zkoušky, řešení tematických úkolů, aj.).

4.6. Spontánní činnost
Spontánní činností (otevřenou nabídkou spontánních aktivit), kterou je nutné chápat nikoliv
z hlediska návštěvníka (pro něj může být spontánní aktivitou i návštěva příležitostné akce), ale
z hlediska školského zařízení. V SVČ je chápána jako průběžná aktivita pro neorganizované
účastníky, kde si mohou v bezpečném prostředí pod nepřímým vedením pedagogického
pracovníka zahrát hru, uspořádat turnaj, besedu, setkat se s kamarády a popovídat si atd.

5.

DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Délka a časový plán vzdělávání jsou zpracovány především pro pravidelnou činnost. Počet
zájmových útvarů (dále jen počet ZÚ) v jednotlivých oblastech činností SVČ Rosice upřesňuje
roční Nabídka pravidelné činnosti.
U dalších forem vzdělávání s ohledem na jejich charakter je možné jejich částečné zpracování.
Plán příležitostné činnosti upřesňuje roční nabídka Akce SVČ. Ostatní jsou rozpracovány
u jednotlivých akcí.
Většina forem vzdělávání (pravidelná, příležitostná, osvětová, spontánní, individuální) je
zpravidla realizována v období školního vyučování.

5.1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
Je zahájena zpravidla od 15. září, nejpozději však od 1. října, ukončena je zpravidla
do 31. května, nejpozději pak 15.června následujícího kalendářního roku. Ukončení v jiném
termínu je v odůvodněných případech řešeno individuálně.
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Pravidelná činnost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech. V případě některých
aktivit se však jedná o cykly víceleté (dvouleté, tříleté …). Tyto cykly na sebe volně navazují,
obsahově jsou přizpůsobeny věku účastníka a dosud jím absolvované délky zájmového
vzdělávání (začátečníci – pokročilí).
Obsahy jednotlivých cyklů jsou součástí pedagogické dokumentace SVČ, kde jsou zapsány do
Deníků zájmových útvarů.
Vyučovací hodina v pravidelné činnosti trvá 60 minut a lze ji dělit nebo spojovat (např. 75, 90
minut apod.).
Frekvence konání: min. 1 hodina týdně, nebo 1x za dva týdny v rozsahu 2 hodin.

5.2. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost
(nespojená s pobytem mimo místo, kde organizace vykonává činnost školského zařízení) –
jedná se o akce jednak tradiční, dále pak nové (reagující na nové trendy, poptávku, participaci
s ostatními organizacemi, získanou finanční podporu atd.). Jsou zpravidla jednodenní, délka
trvání je v řádu několika hodin. Nabídka je každoročně upřesněna v ročním Plánu akcí.
Frekvence konání: nepravidelně.

5.3. Osvětová činnost
Jedná se o výukové programy pro školy, preventivní programy. Realizují se v rámci
projektových dnů s nepravidelnou frekvencí, zpravidla na vyžádání třetího subjektu
(např. jiného školského zařízení).
Frekvence konání: celoročně, nepravidelně.

5.4. Táborová činnost
Příměstské tábory v období vedlejších prázdnin jsou většinou jedno až dvoudenní v rozsahu
8 hodin/denně, příměstský tábor v období jarních a hlavních prázdnin je pětidenní v rozsahu
8 hodin/denně.
Tábory v době hlavních prázdnin jsou zpravidla sedmidenní, maximálně však čtrnáctidenní.
Frekvence konání: v době hlavních a vedlejších prázdnin a o víkendech.

5.5. Spontánní činnost
Spontánní činnost je v SVČ Rosice průběžná aktivita pro neorganizované účastníky, je volně
přístupná. Délka je individuální dle činnsoti v řádu hodin.
frekvence konání: celoročně
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6.

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah zájmového vzdělávání vymezuje Školský zákon jako naplnění volného času zájmovou
činností se zaměřením na různé oblasti. Vychází z principu rozvoje klíčových kompetencí
(jak horizontálně, tak i vertikálně).
Obsah vzdělávání je prostředkem k dosažení cílů. Ve všech formách zájmového vzdělávání v
SVČ Rosice koresponduje se základním principem otevřenosti a je postaven tak, aby umožnil
jeho realizaci s přihlédnutím k věku, individuálním možnostem, zájmům a potřebám všech
účastníků kteří získávají nejen znalosti a dovednosti, ale jsou vedeni k jejich využití v praxi.
Obsah zájmového vzdělávání je v jeho jednotlivých formách specifický:

6.1. Kroužek
je zájmovým útvarem (dále ZÚ), kde se účastníci schází pravidelně, nejméně však 1x/14 dní.
Činnost zde probíhá pod vedením pedagoga, v ustáleném kolektivu. Účastníci zde rozvíjí svoje
zájmy, učí se spolupracovat, vzájemně se respektovat, rozvíjejí svou osobnost a komunikační
dovednosti.
Cíl a obsah:

- navazují na obecné cíle a obsah zájmového vzdělávání. Jsou uvedeny
v Deníku ZÚ.

Metody, formy práce: - pravidelná činnost
- tvorba
- nácvik
- trénink
- řešení úkolu
- řešení problému
- předcházení rizika
Výběr metod je uveden v Deníku ZÚ.
Klíčové kompetence (výstupy): vše, co účastník umí, zná, dovede. Vycházejí z použitých
metod. Jsou uvedeny v Deníku ZÚ v sekci Hodnocení činnosti.
Mapování (jak to zjistím): - soutěž
- turnaj
- tematická hra
- výrobek
- test
- dotazník
- uspořádání akce
- ukázková hodina a následná schůzka s rodiči
Způsob je uveden v Deníku ZÚ.
Vyhodnocováni (kritéria, jak budu hodnotit výsledky – úspěšnost):
- výrobek
- nacvičení sestavy
- srovnání počátečního a výsledného stavu
- škálování
- statistika (docházka, počet splněných úkolů)
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Zpětná vazba:

Dokumentace:

- účast na závodech a soutěžích a umístění
- použité postupy
Způsob je uveden v Deníku ZÚ.
- hospitace
- společné vyhodnocení konkrétní činnosti účastníky a pedagogem
- individuální rozhovor
- statistika, počet účastníků v jednotlivých pololetích
- přihlášky
- deníky
- výsledkové listiny

6.2. Akce
je jednorázová aktivita určitého zaměření určená široké veřejnosti nebo zájmovým skupinám.
Cíl:

- netradiční/tradiční naplnění volného času
- získání nových poznatků a dovedností
- setkání různých sociálních a věkových skupin
- zviditelnění a propagace SVČ

Obsah:

- aktivní zapojení v průběhu akce
- doprovodný program
- tradice
- relaxace a zábava

Metody, formy:

- hry
- soutěže
- práce na stanovištích
- dílničky

Klíčové kompetence: - schopnost aktivně se zapojit
- schopnost uplatnit fantazii a kreativitu
- vzájemná tolerance
- schopnost relaxovat
Mapování:

- ohlasy po akci
- poptávka

Vyhodnocování:

- návštěvnost
- průběh akce
- vstupné
- vyhodnocení vyplněných hracích karet
- výrobek

Zpětná vazba:

- SWOT analýza interní
- analýza externí: strom přání, smajlíci
- dotazování (osobně, anketka – třeba i webová)
- ohlasy a reference

Dokumentace:

- POZ akce
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6.3 Výukový program
je podpůrný výukový celek, který doplňuje ŠVP daného zařízení, které si u nás program
objednalo. Získání informací a dovedností je uskutečněno netradiční a zábavou formou,
s následnou aplikací do praxe.
Cíl:

- získání nové informace, znalosti, dovednosti
- praktické využití získaných informací, znalostí a dovedností
- rozšíření obzoru
- aktivní přístup k získávání informací
- získání pozitivního vztahu k dané problematice

Metody, formy:

- aktivní zapojení
- hra
- práce s textem
- rozvoj komunikačních dovedností
- argumentace
- změna prostředí a přístupu
- individuální práce
- týmová spolupráce
- beseda
- promítání

Klíčové kompetence: - aplikace získaných poznatků v praxi
Mapování:
Vyhodnocování:

- test
- aplikace získaných znalostí a dovedností v praxi
- výrobek

Zpětná vazba:

- rozhovor s vyučujícím
- dotazník

Dokumentace:

- POZ akce
- záznamový arch (docházka, téma, lektor, doprovod aj.)

Tábor, pobytová akce
jsou aktivity uskutečněné zpravidla v době školních prázdnin (hlavních, vedlejších) a ve dnech
pracovního klidu (víkendy).
Metody, formy:

- vysvětlení pravidel a aplikace v praxi
- plnění úkolů
- hry: v přírodě, místnosti, noční, kooperativní
- soutěže: sportovní, výtvarné, týmové, divadelní
- výlety
- táboráky
- diskotéky
- tréninky
- aktivní zapojení jednotlivce, skupiny
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- týmová spolupráce
- individuální přístup
Klíčové kompetence: - k uplatnění získaných znalostí a dovedností při řešení úkolů, problémů
- komunikativní
- pracovní
- sociální
- k rozvoji tolerantnosti, trpělivosti
- k realizaci zájmové činnosti a k aktivnímu využívání volného času
Doklad o ukončeném vzdělání:
- pamětní list, diplom za bodované umístění v soutěžích, výrobek
Spontánní činnosti
Otevřená nabídka činností, do které se účastníci zapojují na základě svého osobního rozhodnutí.
Obsah, metody, formy: nepřímé organizační a pedagogické ovlivňování činnosti: stolní fotbal,
stolní hry, turnaje, filmové večery apod., individuální přístup, skupinová práce.
Klíčové kompetence (umí): vhodně relaxovat, podílet se na příjemné atmosféře, upevňovat
dobré mezilidské vztahy, podat v případě potřeby pomocnou ruku nebo o ni požádat,
uvědomuje si základní mravní hodnoty.

7.
PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ŽÁKŮ

SE

SPECIÁLNÍMI

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z novely
školského zákona (zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání č. 561/2004 Sb.) č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb.
SVČ Rosice vychází při zájmovém vzdělávání z individuálních potřeb každého účastníka
zájmového vzdělávání a respektuje specifika, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách
zájmového vzdělávání. Podporujeme inkluzivní vzdělávání.
Při vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
spolupracuje SVČ Rosice s příslušným školským poradenským zařízením a tyto podmínky dále
rozvíjí na základě doporučení tohoto zařízení.
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8.
PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ, PRŮBÉH A UKONČOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Přijímání účastníků do zájmového vzdělávání se řídí vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání. Přihláška se stává podkladem pro školní matriku. S osobními údaji je při jejich
zpracování nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb.
Činnost SVČ je otevřená všem potenciálním účastníkům se zájmem o vzdělávání a volnočasové
aktivity. Účast na činnosti a aktivitách SVČ Rosice je založena na dobrovolnosti. Evidence
účastníků zájmového vzdělávání je zajištěna elektronickou školní matrikou.
Přihlásit se k zájmovému vzdělávání (kroužky) je možné v průběhu celého školního roku,
pokud to kapacita zvolené činnosti umožní. Je možné si zvolit i více zájmových útvarů, jedna
přihláška platí pro jeden zájmový útvar. Písemné přihlášky jsou vyžadovány také na pobytové
akce, tábory a další určené akce.

8.1. Přijímání účastníků zájmového vzdělávání
Přijímání účastníků zájmového vzdělávání lze realizovat:
-

elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky

-

písemně

-

osobně

Přijetí účastníka je stvrzeno provedením úhrady za zájmové vzdělávání (viz kap. 11, s. 21).
Uchazeči o zájmové vzdělávání jsou přijímáni do relevantních forem činností na základě těchto
kritérií:

-

kapacita – je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti. Pro pravidelnou
výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost a táborovou činnost je stanovena v plánu
činnosti na příslušný školní rok (elektronická evidence), u dalších forem činnosti je
určena aktuálními podmínkami a prostorovými možnostmi určenými pro realizovanou
činnost.

-

věk - pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost a táborovou činnost
je stanoven věkový interval pro uchazeče, u většiny dalších forem činností není
rozhodujícím, ale jen doporučujícím faktorem a věkový interval není pevně stanoven

-

uhrazení úplaty – podmínkou pro přijetí do forem činností, kde se zájmové vzdělávání
poskytuje za úplatu, je uhrazení úplaty. Splatnost úplaty v pravidelné výchovné,
vzdělávací a zájmové činnosti je ředitelkou stanovena vnitřní směrnicí SVČ Rosice a je
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také uvedena na přihlášce. V případě přihlášení účastníka k zájmovému
vzdělávání v průběhu školního roku platí účastník poměrnou část ceny pokrácenou o
počet neodchozených hodin. Úplata je splatná maximálně jednou splátkou za jedno
pololetí (viz také kap. 11, s. 21).

8.2 Průběh zájmového vzdělávání
Průběh zájmového vzdělávání je závislý na formách a typech činnosti; průběh vzdělávání
zájmového upravuje:
-

Vnitřní řád SVČ Rosice

-

plán činnosti na daný rok

-

celoroční plán v Deníku zájmového útvaru pravidelné činnosti na školní rok

Zájmové vzdělávání je ukončeno uplynutím sjednané doby vzdělávání.

8.3 Předčasné ukončení činnosti
Předčasné ukončení činnosti může proběhnout:

9.

-

ze strany klienta – klient může docházku předčasně ukončit. Vrácení zápisného se řídí
podmínkami a Vnitřním řádem a směrnicemi SVČ Rosice.

-

ze strany SVČ Rosice – docházka klienta může být předčasně ukončena také ze strany
vzdělavatele, a to v důsledku závažného nebo opakovaného porušení Vnitřního řádu
nebo pravidel jednotlivých činností, ohrožení zdraví a života apod. Další ujednání se
řídí Vnitřním řádem a směrnicemi SVČ Rosice. V tomto případě musí ředitel SVČ
Rosice neodkladně a pravdivě informovat klienta nebo jeho zákonné zástupce
o důvodech předčasného ukončení docházky.

POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK

Sídlem SVČ Rosice je část rekonstruovaného severního křídla rosického zámku, který stojí
v centru města. Prostředí je zde klidné a bezpečné díky přilehlému rozlehlému nádvoří zámku
z jedné strany a parku ze strany druhé.
Do budovy, kterou máme pronajatou od Správy zámku Rosice, je bezbariérový přístup.
Z vestibulu je přístup spojovacími dveřmi do chodby, kde jsou umístěny 3 kanceláře
(pedagogové, ekonomický pracovník + pokladna, ředitelna) a klubovna Suterén vybavený
kuchyňskou linkou, lednicí, mikrovlnnou troubou a drobnými elektrospotřebiči, dále
technickým vybavením (televizor, Wii hry, Playstation) a stolní fotbal, na vyžádání deskové a
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karetní hry. Klubovna je využívána pro pravidelnou činnost, příp. v rámci
doplňkové hospodářské činnosti. Dalšími spojovacími dveřmi z vestibulu je přístup k toaletám,
které využívá jak SVČ, tak i KIC Rosice při pořádání akcí v přilehlém sálu Zámeckého
kulturního centra. Z vestibulu je přístup do úklidové místnosti, do výtahu a ke schodišti.
V 1. patře je z chodby přístup k toaletám, do výtahu a ke schodišti. Vpravo pak po několika
schůdcích vedou dveře do multifunkční učebny Jazykovna, která je využívaná pro pravidelnou
činnost, pořádání výukových programů, seminářů, besed, setkání zájmových skupin apod. Pro
tyto aktivity je učebna vedle standardního vybavení učeben vybavena kuchyňskou linkou se
spotřebiči a pódiem se sedací soupravou. Z této mísntosti je přístup do Spisové místnosti.
Vlevo, za spojovacími dveřmi, je centrální šatna, sportovní sál se zrcadlovou stěnou, keramická
dílna s pecí, kancelář pedagoga se zázemím pro externí spolupracovníky výtvarných činností.
Ve 2. patře je z chodby přístup k toaletám, úklidové místnosti a do inspekčního pokoje (slouží
příležitostnému ubytování) vybaveného sociálním zázemím a pračkou. Spojovacími dveřmi
vlevo pak do chodby s přístupem k Ubytovně (ubytovacímu sálu) a třem skladům materiálu
SVČ.
V celé budově je možnost přístupu k internetu prostřednictvím otevřené Wifi sítě.
Činnost neprobíhá pouze v prostorách, kde sídlíme. Důvodů je několik:
- za dětmi v regionu dojíždíme (složitější dopravní dostupnost, zájmové vzdělávání probíhá
v době, kdy jsou rodiče ještě v zaměstnání, poptávka)
- nevlastníme tělocvičnu, ale pouze nevelký sportovní sál, z toho důvodu probíhá polovina
sportovních zájmových útvarů v tělocvičnách místních a okolních škol, sokolovnách, sálech
kulturních domů.
Místo a čas konání vybrané zájmové činnosti jsou vždy uveřejněny na přihlášce, nebo
v propagačních materiálech SVČ Rosice.

10.

POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK

SVČ Rosice má pro pokrytí svých aktivit k dispozici fond 6-ti plných úvazků – z toho
5 financovaných MŠMT a 1 financovaný částečně zřizovatelem a částečně hospodářskou
činností. 4 úvazky jsou je alokovány pro pedagogickou a organizační činnost (pedagogové
volného času), 1 úvazek je alokován pro pedagogickou a řídící činnost (pedagog volného času
– ředitel) a 1 úvazek je alokován pro ekonomickou správu organizace (ekonom – mzdový
účetní). Vedle interních pracovníků zajišťuje SVČ Rosice vzdělávací aktivity prostřednictvím
externích pracovníků – kvalifikovaných pedagogů volného času, táborových vedoucích nebo
pomocníků. Našim cílem je zajistit, aby co největší část zájmové činnosti byla vedena trvale

Stránka 20 z 29

externími pracovníky, kteří jsou nejen nadšenými pedagogy, ale také odborníky
na danou oblast (trenéři, profesní specialisté apod.).
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogů volného času a jejich další vzdělávání upravuje
zákon o pedagogických pracovnících. Pedagogové volného času mají ve vztahu k vykonávané
činnosti povinnost průběžně prohlubovat a rozšiřovat své odborné a pedagogické vzdělání
(kurzy, semináře, samostudium). Vzdělávání pedagogů je každoročně plánováno.
Kompetence pedagogických pracovníků vycházejí z činnosti SVČ Rosice. Pedagogický
pracovník volí sám formy, metody a postupy práce. S kompetencemi přijímá pedagogický
pracovník i osobní zodpovědnost za dodržování bezpečnosti, vnitřního řádu a plánu činnosti.
Pedagog volného času je iniciátorem a průvodcem účastníka při zájmovém vzdělávání, které
přímo nebo nepřímo řídí, navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí. Probouzí v účastnících
aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty
vnímat. Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost účastníka činnosti, jeho chuť objevovat
i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňuje
a chválí.

11.

POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK

SVČ Rosice je příspěvkovou organizací Města Rosice. Financování vychází ze školského
zákona, vyhlášky o zájmovém vzdělávání a ze zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC.
Finanční prostředky získává SVČ z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jde
zejména o prostředky na platy - tato dotace tvoří významnou část příjmové stránky rozpočtu.
Druhou nejdůležitější položkou na příjmové straně rozpočtu jsou příjmy z vlastní hlavní
činnosti – účastnické poplatky (pravidelná činnost), táborová činnost a pobytové akce,
příležitostné akce, výukové programy. Další velkou a důležitou část tvoří provozní příspěvek
zřizovatele – Města Rosice. Následují prostředky z grantů, dotací a darů od nejrůznějších
subjektů obecních, státních i soukromých, z doplňkové činnosti.
Výše úplaty jednotlivých zájmových útvarů je stanovena dle jeho finanční náročnosti, stanovuje
se s výhledem na 1 školní rok a hradí se dle pokynů uvedených na přihlášce: 1. pololetí je nutno
uhradit nejpozději do 15. 10. příslušného roku, 2. pololetí je nutno uhradit do 28. 2. příslušného
roku (podobně je stanovení výše úplaty rozvedeno ve směrnice č. 15. Stanovení úplaty
zájmového útvaru). Předčasné ukončení zájmového vzdělávání se řídí podmínkami
stanovenými Vnitřním řádem a směrnicemi SVČ Rosice.
Příležitostné činnosti mohou podle druhu akce nebo získaných finančních zdrojů být zdarma
nebo účastník hradí poplatek.
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Pobytové akce a tábory si účastník hradí. Výjimkou jsou akce pořádané z grantů
a dotací. Úhrady jsou prováděny dle pokynů uvedených ve smlouvě či přihlášce. Předčasné
ukončení akce se řídí podmínkami uvedenými ve smlouvě, přihlášce nebo v souladu
s podmínkami stanovenými Vnitřním řádem SVČ.
Každé aktivitě předchází zpracování předběžného rozpočtu, kde dle povahy činnosti je počítáno
s režií materiálních nákladů. Ukončení činnosti je vždy zakončeno vyúčtováním akce, jež je
součástí dokumentace.
Na prostory využívané pro činnost v jiných objektech či školských zařízeních jsou sepsané
smlouvy o výpůjčkách nebo nájemní smlouvy.

12.

POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ

Majetek, pracovníci i účastníci zájmového vzdělávání SVČ Rosice jsou pojištěni u smluvní
pojišťovací společnosti, zároveň využívá právního poradenství společnosti D.A.S. Organizace
vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti při různých formách
zájmového vzdělávání v různých prostředích a současně i přijímá opatření k prevenci rizik, a to
prostřednictvím pověřeného zaměstnance a podnětů všech pracovníků i návštěvníků SVČ
Rosice. Každoročně provádíme periodickou kontrolu BOZP, požární revize, revize spotřebičů
a tělocvičného nářadí.
Dbáme na to, aby byli všichni účastníci zájmového vzdělávání seznámeni s nebezpečím
ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost, čímž mj. naplňujeme také stanovený závazek výchovy
ke zdravému životnímu stylu.
Provoz v budově SVČ Rosice, Žerotínovo nám. 1, se řídí Provozním a Vnitřním řádem
organizace. Pro školení pracovníků, požární ochranu a pravidelné preventivní kontroly je
stanoven dlouhodobý plán, jehož plnění sleduje a provádí ředitel organizace, příp. pověření
zaměstnanci. Dále je vedena evidence a vyhodnocování úrazů (jak účastníků, tak zaměstnanců).
SVČ zajišťuje bezpečnost fyzickou, ale také sociální a emocionální.
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:
-

vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání

-

vhodný stravovací a pitný režim podle věkových a individuálních potřeb

-

zdravé prostředí užívaných prostorů podle platných norem (vlastní vybavené
prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího
a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů, tj. dle vyhlášky ministerstva
zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých)
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-

bezpečné pomůcky

-

ochrana účastníků před úrazy, výrazné označení všech nebezpečných předmětů
a částí využívaných prostorů (provozní řád keramické dílny, tělocvičny), pravidelná
kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti

-

dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby,
praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc.

Psychosociální podmínky:
-

vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima - otevřenost a partnerství
v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému

-

respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze zájmů
účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické
zkušenosti, všestranný prospěch dítěte je hlavním momentem v činnosti

-

věková přiměřenost a motivující hodnocení - respekt k individualitě účastníků,
hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná
zpětná vazba

-

ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy

-

spoluúčast účastníků na životě zařízení – plánování činnosti, vlastním podílu
na případném řízení a provádění i následném hodnocení

-

včasná informovanost účastníků a dětí a nezletilých žáků i jejich rodičů o činnosti
v SVČ.

K zajištění podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví je vypracována Školní preventivní
strategie a Minimální preventivní program (viz s. 25).

12. ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Školní vzdělávací program SVČ Rosice je bude na webové stránce
http://www.svcrubiko.cz/dokumenty/, dále je veřejnosti k dispozici v papírové podobě
v budově SVČ Rosice, Žerotínovo nám. 1. Školní vzdělávací program bude průběžně
aktualizován a doplňován na základě platné legislativy pro zájmové vzdělávání, evaluace
stávajícího dokumentu a momentálních vzdělávacích potřeb a poptávky, které mohou v
průběhu školního roku vzniknout, a to formou nových verzí ŠVP. Jednotlivé změny budou vždy
projednány na poradách zaměstnanců SVČ Rosice. Nové verze ŠVP zpracovává ředitelk
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organizace z podkladů a dle požadavků interních zaměstnanců organizace.
Vedoucí oddělení jsou povinni seznámit s platnou verzí ŠVP své podřízené zaměstnance.
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13.

PŘÍLOHY

Seznam příloh:
13.1. Školní preventivní strategie SVČ Rosice
13.2. Minimální preventivní program

13.1. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE SVČ Rosice
SVČ Rosice na základě své vize a poslání usiluje o to, být otevřeným a bezpečným místem pro
děti, mládež i dospělé, které nabízí nejen příjemný a podnětný prostor, ale také čas pro vznik a
udržování pozitivních mezilidských vztahů, a dostatek pobídek pro zájmové vzdělávání.
Základní principy primární prevence rizikového chování
-

výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování

-

výchova ke zdravému životnímu stylu

-

výchova k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností

-

zvládání zátěžových situací osobnosti

Jedná se o oblast zabývající se prioritně předcházením rozvoje rizik, které směřují zejména
k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:
-

agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimedií

-

násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie,
homofobie

-

záškoláctví

-

závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling

-

rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

-

spektrum poruch příjmu potravy

-

negativní působení sekt

-

sexuální rizikové chování
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Hlavní cíl v oblasti prevence rizikového chování
Zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody
působené jejich výskytem mezi žáky.
Oblasti působení
Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky
na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.
-

všeobecná prevence zaměřená na širší populaci (není konkrétně zjišťován rozsah
problému nebo rizika)

-

selektivní prevence zaměřená na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt
rizikového chování

-

indikovaná prevence zaměřená na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší
výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole
nebo s vrstevníky

Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování
pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a rganizace volného
času (zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy), které vedou k dodržování
určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své
jednání
Dlouhodobé cíle v oblasti prevence rizikového chování
-

všechna pracoviště jsou otevřenými a bezpečnými místy pro účastníky i zaměstnance

-

zájmové vzdělávání i volnočasová aktivity probíhají v přátelské a pozitivní atmosféře

-

vztahy mezi zaměstnanci a účastníky jsou založeny na vzájemné úctě, toleranci
a otevřené komunikaci

-

ve všech činnostech jsou dodržována lidská práva a povinnosti

-

činnosti podporují zdravý životní styl

K uskutečnění těchto cílů a jejich konkretizaci slouží Minimální preventivní program SVČ
Rosice s roční platností, který pojmenovává oblasti prevence rizikového chování, a je zaměřený
zejména na výchovu a vzdělávání účastníků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní
a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti.
Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity účastníků, pestrosti
forem preventivní práce s nimi, zapojení celého pedagogického sboru školského zařízení
a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých účastníků. Minimální preventivní program je
zpracováván na jeden školní rok, podléhá kontrole České školní inspekce a je vyhodnocován
průběžně.
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13.2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SVČ ROSICE
Posláním SVČ Rosice je rozvíjet osobnost a dovednosti dětí, mládeže a dospělých,
prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit v bezpečném a příjemném prostředí,
s podporou a motivací profesionálního týmu.
SVČ Rosice poskytuje účastníkům zájmové vzdělávání. Základním principem naší činnosti je
tedy dobrovolnost a osobní angažovanost účastníků, kteří navštěvují činnosti a aktivity SVČ
Rosice především ve svém volném čase a z vlastního zájmu. To je základním předpokladem
pozitivního klimatu, které je cílem i podmínkou naší práce.
Cílovou skupinu nabídek naší činnosti jsou účastníci předškolního věku, žáci základních
a středních škol, studenti, dospělí a široká veřejnost. Proto je pozitivní klima, dobré
mezigenerační vztahy a prevence rizikového chování důležitou součástí všech aktivit a činností,
které v SVČ Rosice probíhají. Důraz na pozitivní mezilidské vztahy, rozvoj osobnosti a
podporu sociálních dovedností je v rovnováze s odborným zaměřením zájmového vzdělávání.
S projevy rizikového chování v zájmovém vzdělávání SVČ Rosice se setkáváme jen výjimečně.
Není proto nutné systematičtější mapování jejich výskytu. Pedagogové řeší tyto projevy na
základě svých pedagogických zkušeností, prostřednictvím komunikace s rodiči nezletilých
klientů, ale také prostřednictvím pravidelných pedagogických porad a za pomoci svého dalšího
vzdělávání.
V roce 2019 - 2021 zaměříme prevenci rizikového chování na tyto oblasti:
-

agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimedií

-

násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie,
homofobie

-

závislostní chování, užívání všech návykových látek

-

spektrum poruch příjmu potravy

-

negativní působení sekt

-

sexuální rizikové chování

Další cíle:
-

vytvoříme dostatečné zázemí k trávení volného času v prostorách DDM

-

budeme realizovat systematickou výuku a výchovu účastníků ke zdravému životnímu
stylu

-

budeme podporovat vlastní aktivity účastníků a rozvoj jejich sociálně komunikativních
dovedností
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-

budeme začleňovat méně průbojné účastníky do kolektivu a odstraňovat
nevhodné chování mezi účastníky zájmového vzdělávání

-

zapojíme všechny zaměstnance do systému prevence

-

budeme aktivně spolupracovat s rodiči dětí (otevřenost vůči veřejnosti)

-

budeme aktivně začleňovat účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami
do činností

Metody a formy, jakými budou dílčí cíle naplňovány:
-

výukové programy pro žáky základních a středních škol

-

vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování

-

zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu,
vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.

-

prevence kouření

-

dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie
a bulimie

-

akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu
a xenofobie

-

zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech

-

osobnostní a sociální výchova

-

týmová spolupráce

-

zapojení dětí ze sociálně slabších rodin do letní činnosti v rámci programu
Jihomoravského kraje

-

zapojení dětí do činnosti stávajících kolektivů i nově vzniklých kolektivů na letních
táborech všech zaměření i typů

-

další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

-

vytváření příjemného a bezpečného prostředí na jednotlivých pracovištích

-

otevírání a úpravy zahrady SVČ Rosice

-

aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost (seznámení rodičů s MPP prostřednictvím
webových stránek, nabídka konzultačních hodin vedoucích kroužků, vedoucích letních
táborů)

Zjišťování a zachycování stavu rizikového chování.

Stránka 28 z 29

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů v SVČ Rosice jsou
využívány metody zpětné vazby, rozhovory s klienty i s rodiči dětí, připomínky účastníků.
Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP.
Opatření při zjištění rizikového chování účastníků zájmového vzdělávání:
-

popis situace

-

dešifrování projevů a významu situace – co se děje, kdo je tím zasažen, jaké jsou
projevy, jaké jsou příčiny a následky rizikového chování

-

provedení opatření k odstranění rizikového chování

-

písemný záznam o dané situaci a jejím řešení

-

provedení preventivních opatření proti možnému opakování dané situace

-

monitorování situace

Tyto úkony provádí vždy konkrétní pedagog při jehož činnostech k dané situaci došlo, a to
s vědomím svého nadřízeného zaměstnance dle organizační struktury SVČ Rosice a ředitelky
SVČ Rosice.
Účinnost minimálního preventivního programu je vyhodnocována vždy na konci konkrétního
školního roku formou informace na hodnotící poradě zaměstnanců SVČ Rosice.
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