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1. Základní informace o organizaci 
 
Název organizace: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
IČO: 72555513 
Statutární zástupce: PhDr. Stanislav Oplatek 
Předmět činnosti: zájmové vzdělávání  
Doplňková činnost:  
nákup a prodej zboží – bufet v klubu Suterén 
realitní činnost – pronájem kluboven 
půjčování kostýmů a materiálu 
 
 

2. Personální oblast 
 
Struktura a počty pracovníků – stav k 31. 12. 2021: 
 
Interních: 9, z toho: 
5 pedagogů volného času  
2 školní asistenti 
2 THP – rozpočtář-ekonom, uklízečka 
 
Stav za sledované období: 
 
Externích: 108 na DPP, z toho: 
57 externích pedagogů pravidelné zájmové činnosti 
51 externích pracovníků na táborech, akcích, projektech 
 
Průměrný přepočtený počet interních pracovníků – 7,5, z toho: 
ze státního rozpočtu: 5,52 
z ostatních zdrojů: 1,98 
 
Průměrný evidenční počet interních pracovníků ve třídách:  
Tř. 2  0,5 prac. 
Tř. 7  1,0 prac. 
Tř. 10  5,0 prac. 
Tř. 11  1,0 prac. 
 
Průměrný měsíční plat za sledované období: 36 454,00 Kč 
 
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období: 0 
 

 
3. Oblast hospodaření 
 

3.1. Výnosy 
Naše organizace k 31. 12. 2021 vykazuje výnosy z hlavní činnosti ve výši  7 671 238,52 Kč. 
Rozbor jednotlivých položek je součástí přílohy č. 6 – čerpání rozpočtu. 
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Vzhledem k pozastavení činnosti z důvodu pandemie Covid-19 v období leden – květen 2021 
jsme i přesto dokázali rozpočet splnit na 97,05% ročního plánu.  
 
Graf 1: Podíl výnosů dle zdroje 

 
 
 
 

3.2. Náklady 
Náklady k 31. 12. 2021 jsou ve výši 7 584 918,81 Kč. 
Rozbor jednotlivých položek je součástí přílohy č. 6 – čerpání rozpočtu. 
 
Rozpočet je plněn na 95,96 % dle ročního plánu.  
 
Výsledek hospodaření v rámci hlavní činnosti je zisk 86 319,71 Kč. 
 
 

3.3. Finanční majetek k 31. 12. 2021 
(stav 2 016 133,45 Kč) 
 
Běžné účty    1 959 342,31 Kč – zároveň plně kryje FRM, RF a FO 
Účet FKSP          56 680,14 Kč  
 
 

3.4. Ceniny 
K 31. 12. 2021 tedy nemá organizace žádné ceniny. 
 
 

3.5. Pokladna 
Stav pokladny k 31. 12. 2021 činí 111,00 Kč. 
 

MŠMT
45%

Vlastní činnost
31%

Město Rosice
14%

Projekty
9%

Fondy
1%
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3.6. Pohledávky a závazky 
Účty krátkodobých pohledávek a závazků nevykazují znaky rizikovosti a k 31. 12. 2021 jsou 
ve lhůtě splatnosti. 
Podrobné členění pohledávek a závazků je součástí přílohy č. 10 – zpráva-pohledávky  
 
 

3.7. Dotace a příspěvky 
Naše organizace přijala v roce 2021 dotace v celkové výši 5 262 496,47 Kč.  
 
Od zřizovatele tj. Město Rosice jsme přijali 1 048 000,00 Kč na provozní náklady (tabulka  
str. 4). Dotaci na projekt Dopravní výchova v původní výši 25 000,00 Kč jsme vrátili 
nevyužitou, výukový program nemohl být realizován z důvodu pandemie Covid. 
Spotřebovaná dotace z MŠMT na přímé náklady činila 3 480 070,00 Kč. (tabulka str. 3) 
 
V roce 2021 pokračujeme v dotačním titulu Šablony II. (UZ 33063. Projekt je financován z EU. 
V účetním období 2021 bylo v rámci projektu Šablony čerpáno 659 426,47 Kč. Obdržené 
a  nespotřebované finanční prostředky z dotace jsou součástí rezervního fondu. 
 
V roce 2021 jsme získali dotaci MŠMT na realizaci projektu Letní kempy 2021 ve 
výši 90 000,00 Kč. Z původního záměru realizovat šest letních kempů se podařilo realizovat pět. 
Z celkové dotace jsme vyčerpali 75 000,00 Kč a 15 000,00 Kč bylo vráceno. 
 
 

3.8. Dotace  
 

3.8.1. Náklady kryté dotací z MŠMT 
 

Náklad UZ 33353 

platy 2 551 627,00 

OON 0,00 

zákonné odvody 862 450,00 

FKSP 51 033,00 

ONIV 14 960,00 

CELKEM 3 480 070,00 

 

3.8.2. Provozní náklady kryté dotací zřizovatele  
 

Náklady Kč 

Odpisy 7 050,00 

Kanc. Potřeby 4 895,40 

Materiál na údržbu 5 466,00 

Energie 125 999,00 

Opravy a udržování 50 274,28 

Cestovní náhrady 8 698,00 

Náklady na reprezentaci 4 260,39 

Ostatní služby 71 348,09 

Školení a vzdělávání 5 576,00 
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Nájem budova 35 546,00 

Nájem tělocvična Říčanská přes limit 25 602,00 

Bankovní poplatky 15 933,23 

mzda pedagog  412 202,00 

Pojištění ZP a SP 139 322,00 

Zákonné pojištění zaměstnavatele 13 779,00 

Pojištění odpovědnosti 34 945,00 

FKSP 7 827,00 

Ochranné pomůcky 6 605,80 

Náklady souviseníjí s prac.poměrem 3 990,00 

Provize za stravenky 6 053,06 

Poplatky - výpisy z rejstříku trestů 1 520,00 

Pořízení DDHM 41 228,00 

Den pro děti 2 780,00 

Zdravý únor 657,05 

Den dětí 847,00 

Běh a sbírka pro Světlušku 5 052,00 

Drakiáda 6 391,70 

Rosice hravě  4 152,00 

Celkem 1 048 000,00 

 
 

3.9. Dary 
Naše organizace obdržela v roce 2021 neúčelové finanční dary v celkové výši 
21 500,00 Kč. Dále účelový finanční dar ve výši 10 000,00 Kč od firmy Startech 
na podporu projektu Duhové dny.  
Všechny dary byly přijaty do rezervního fondu. Neúčelové finanční dary byly čerpány 
ve výši 20 001,56 Kč na úhradu testů Antigen Rapid test, na akci Světluška a nákup sportovních 
pomůcek. Účelový finanční dar na Duhové dny nebyl během roku 2021 použit 
 

3.10. Investice 
Jelikož sídlo naší organizace se nachází v pronajatých prostorách, neprovádíme investiční akce.  
 

3.11. Autoprovoz 
Nedisponujeme vlastním automobilem. 
 

3.12. Oblast nakládání s majetkem 
 

MAJETEK POŘÍZENÝ VLASTNÍ 
ČINNOSTÍ Stav k 1.1.2021 

Pořízeno  
2021 

Stav k 
31.12.2021 Vyřazeno Konečný stav 

DHM nad 40 000,00Kč 65 600,00 0,00 65 600,00 0,00 65 600,00 

DDHN nad 7 000,00Kč 7 220,00 21 320,20 28 540,20 0,00 28 540,20 

DDHN do 7 000,00Kč 47 431,40 0,00 47 431,40 12 060,00 35 371,40 

DDHM 3 001-40 000,00 Kč 794 423,43 164 295,86 958 719,29   958 719,29 

Učební pom. 3 001-40 000,00 Kč 553 264,25 71 147,49 624 411,74 26 091,00 598 320,74 

DDHM do 3000,00Kč 203 501,29 25 587,00 229 088,29 8 172,79 220 915,50 
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Učební pom. do 3 000,00 Kč 155 431,11 11 665,00 167 096,11 4 295,88 162 800,23 

Celkem 1 826 871,48 294 015,55 2 120 887,03 50 619,67 2 070 267,36 

      

MAJETEK SVĚŘENÝ DO 
HOSPODAŘENÍ Stav k 1.1.2021 

Svěřeno  
2021 

Stav k 
31.12.2021 Vyřazeno Konečný stav 

DHM nad 40 000,00Kč 132 060,00   132 060,00 0,00 132 060,00 

DDHN nad 7 000,00Kč 0,00   0,00 0,00 0,00 

DDHN do 7 000,00Kč 0,00   0,00 0,00 0,00 

DDHM 3 001-40 000,00 Kč 326 672,88   326 672,88 11 900,00 314 772,88 

Učební pom. 3 001-40 000,00 Kč 388 789,71   388 789,71 20 004,00 368 785,71 

DDHM 1000 -3000,00Kč 189 461,17   189 461,17 4 229,78 185 231,39 

Učební pom. 1000-3 000,00 Kč 198 585,84   198 585,84 18 831,00 179 754,84 

Celkem 1 235 569,60 0,00 1 235 569,60 54 964,78 1 180 604,82 

 

 

3.13. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
Přehled o pohybu fondů je vyčíslen v samostatné příloze, která je předkládána zřizovateli 
společně s výkazy účetní závěrky. 
Všechny fondy mají plné bankovní krytí. Na účet FKSP budou převedeny prostředky z běžného 
účtu až v průběhu měsíce ledna 2021. 
 
 
 
 

4. Kontrolní činnost 
 

V roce 2021 byla naše organizace podrobena následujícím kontrolám: 
 
31. 8. 2021 OSSZ Brno-venkov – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení za období 9/2017 až  
8/2021. 
 
8. 12. 2021 Město Rosice – veřejnosprávní kontrola na základě ustanovení §9 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v těchto oblastech:  

 

• dokladová inventarizace  
• vedení účetnictví – nákladové a výnosové účty  
• kontrola prověrek BOZP a PO  
 
Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 | S t r á n k a  

 

5. Doplňující informace 
 
 
Doplňková činnost 
  
Naše organizace provozuje 3 okruhy doplňkové činnosti: 
 
1/ Prodej drobného občerstvení převážně na akcích pro veřejnost. Jedná se o prodej 
nápojů, cukrovinek, brambůrek, apod. V lednu 2013 byla tato doplňková činnost rozšířena  
o hostinskou činnost. 
V účetním období 2021 nebyla činnost realizována. Prodej občerstvení na akcích byl realizován 
pozvanými provozovateli. 
 
2/ Realitní činnost – pronájem kluboven  
Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31. 12. 2021 26 300,00 Kč.  
Náklady z doplňkové činnosti činí k témuž datu 21 768,16 Kč.  
 
3/ Půjčování kostýmů nebo majetku 
Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31. 12. 2021 200,00 Kč.  
 
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31. 12. 2021 4 731,84,00 Kč. 
 
 
 
Použití daňové úspory 
 
V účetním období 2020 byl v daňovém přiznání využit §17 a ZDP a daňový základ byl snížen  
o částku 224 152,00 Kč. Ušetřená daňová povinnost ve výši 42 589,00 Kč byla plně použita 
na pořízení monitoru, zrcadlové stěny, nového mzdového programu a na úhradu grafických 
prací. 
V rámci daňového přiznání za období 2021 bude dodaněn zbytek daňové úspory z roku 2020 
ve výši 27 333 Kč, který nebyl použit, a to na ř. 30 daňového přiznání. 
 
Všechny další informace o naší činnosti jsou uvedeny v příloze zprávy o činnosti za období 
1. 2. 2020 – 31. 1. 2021 
 
 

 
 

V Rosicích, dne 26. 2. 2021 
 
 
 
 

Zpracovala:                                                            Odpovědná osoba: 
Jitka Lacinová                                                         Ph.Dr. Stanislav Oplatek                       
ekonom SVČ Rosice                                                 zástupce statutárního orgánu SVČ Rosice



 

 

 

 
 

Příloha ke zprávě o činnosti 

za období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2022 

Středisko volného času Rosice 
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6. Základní charakteristika zařízení 

 

Název organizace: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková 

organizace 

Forma: Příspěvková organizace 

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice 

IČO: 72555513 

Identifikátor právnické osoby: 600 075 176 

Zřizovatel: Město Rosice 

Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Klusková (na rodičovské dovolené) 

Zástupce statutárního orgánu: PhDr. Stanislav Oplatek 

 

Středisko volného času Rosice (dále SVČ Rosice) je školským zařízením, které zřizuje město 

Rosice. Vzdělávací program zařízení vychází ze Školského zákona č. 561/2004 Sb. 

a prováděcími předpisy k němu, zejm. vyhláškou č. 75/2005 o zájmovém vzdělávání. 

 

6.1. Interní pracovníci k 31. 1. 2022 

 

K 31. 1. 2022 pracovalo na SVČ Rosice 9 interních pracovníků z toho 5 pedagogických 

a 2 provozní pracovníci (rozpočtářka, uklízečka), 2 projektoví nepedagogičtí pracovníci (školní 

asistenti), 3 pedagogičtí pracovníci byli na rodičovské dovolené. 

K uvedenému datu splňovali všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikační předpoklady dle Zákona 

o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Požadované vzdělání splňují také projektoví 

pracovníci – školní asistenti. 

Ve sledovaném období byly realizovány následující personální změny. Ing. Lucie Šímová odešla 

z pozice školního asistenta a na její místo byli přijati dva pracovníci – Sofie Strnadová (úvazek 

0,8) a Lucie Fialová (úvazek 0,2), kteří převzali podpůrnou školskou agendu (vyzvedávání dětí 

z družiny a jejich doprovod na kroužky, administrativní podpůrné činnosti a také výpomoc na 

kroužcích u dětí s podpůrnými opatřeními 1. stupně nebo ohrožených školním neúspěchem).  

Tabulka 1: Přehled interních pracovníků SVČ Rosice k 31. 1. 2021 

Jméno 
pracovníka 

Pracovní 
zařazení 

Kvalifikace Praxe Pracovní 
úvazek 

Interní pedagogičtí pracovníci 

PhDr. Stanislav 
Oplatek 

zástupce 
statutárního 
orgánu 

VŠ, FF MU Brno 7,5 roku 1 
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Bc. Miroslava 
Murycová 

pedagog vol. času 
VŠ, FTK UP 
Olomouc  

26,5 roku 1 

Ing. Andrea 
Přikrylová 

pedagog vol. času VŠ, FP VUT Brno 2,5 roku 1 

Bc. Klára 
Pernicová 

pedagog vol. času VŠ, PdF MU Brno 2,5 roku 1 

Mgr. Milan 
Smutný 

pedagog vol. času VŠ, PdF MU Brno 4,5 roku 1 

Interní provozní pracovníci 

Jitka Lacinová finanční referent SŠ 28,5 roku 1 

Radka 
Mikulášková 

uklízečka 
SOU Obchodní 
Brno 

--- 0,5 

Interní projektoví pracovníci 

Sofie Strnadová školní asistent 

Cyrilometodějské 
gymnázium a 
SOŠ 
pedagogická 
Brno 

0,5 roku 0,8 

Lucie Fialová školní asistent 
SOU Spojů a 
střední odborná 
škola Brno 

8,5 roku 0,2 

Interní pedagogičtí pracovníci na MD nebo RD 

Mgr Zuzana 
Klusková 

Ředitelka VŠ, PdF MU Brno 11,5 roku 1 

Bc. Alexandra 
Tůmová 

Pedagog vol. času VŠ, FF MU Brno 7,5 roku 1 

Mgr. Tereza 
Kötigová, Dis. 

pedagog vol. času VŠ, PdF MU Brno 7,5 roku 1 

  
K dnešnímu dni lze konstatovat, že proběhlé personální změny neměly negativní vliv na chod 

organizace a že noví pracovníci do kolektivu dobře zapadli. Obměna pracovního kolektivu 

přinesla zejména upevnění nastavených změn v pracovní agendě, stabilizaci a v některých 

ohledech také zefektivnění chodu organizace. 

Rok 2022 bude z hlediska personálních změn patřit k letům složitějším. K 28. 2. 2022 dojde 

k ukončení smluv u obou školních asistentů, neboť jsou vázány na končící projekt Šablony II. 

Dále počítáme s návratem paní Alexandry Boudové z rodičovské dovolené. Vzhledem 

k dobrému nastavení základní agendy počítáme s vytvořením nově vznikající agendy 

výukových programů právě na tohoto pracovníka. 

Organizační strukturu organizace k 31. 1. 2021 demonstruje níže uvedený diagram Graf 1 

na str. 13. 

Z hlediska zdrojů financování jsou pracovní SVČ Rosice placeni z MŠMT, z příspěvku zřizovatele 

a vlastní hospodářské činnosti. V roce 2021 bylo ze zdrojů MŠMT hrazeno 4,02 pedagogického 

úvazku a 1,0 úvazku nepedagogického pracovníka (finanční referent), z příspěvku zřizovatele 

byl hrazen 0,5 úvazek uklízečky a 1,0 úvazek pedagoga, z projektu Šablony II bylo hrazeno 

1,0 úvazku školního asistenta. 
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6.2. Externí pedagogičtí pracovníci 

K 31. 1. 2022 působilo na SVČ Rosice 58 externích pracovníků, kteří se podílejí na pravidelné 

zájmové činnosti (kroužky). Další pracovníci byli potom zapojeni do dalších pobytových či 

jednorázových akcí, příměstských táborů a dalších projektů. 

 

6.3. Další vzdělávání pracovníků 

Cílem organizace je stálé zvyšování odbornosti pracovníků, reagování na moderní trendy 

v pedagogice volného času a vzdělávání v oblasti profesního, odbornostního i osobního růstu. 

Naši pracovníci by měli být flexibilní, odolní vůči stresu, dobře teoreticky i prakticky vyškolení, 

s širokým záběrem dovedností a znalostí, včetně schopností nové věci poznávat i přijímat. 

Pedagog volného času musí znát pedagogiku volného času a potřeby klientů, včetně rizikové 

skupiny mládeže. Pedagogové v SVČ Rosice mají také často náročné manažerské a organizační 

úkoly, které předpokládají vzdělávání v oblasti komunikace, time-managementu a vedení 

lidských zdrojů. Stranou nezůstávají ani provozní zaměstnanci, kteří musí reagovat na změny 

legislativy, nové projekty, růst organizace a jejích aktivit (zejm. v oblasti ekonomiky PO, 

účetnictví, mzdové agendy, PO, BOZP atd.).  

Dlouhodobým cílem aktivit v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců na SVČ Rubiko je 

jak profesní růst interních zaměstnanců udržující trvale dobrou odbornou připravenost 

pracovníků, tak schopnost organizace pružně reagovat na aktuální trendy a společenské 

potřeby. Z hlediska externích pracovníků chápeme podporu jejich dalšího vzdělávání jako 

významný stabilizační prvek pro personální zajištění organizace. Z dlouhodobého hlediska 

můžeme konstatovat, že se tyto cíle daří naplnit, a to i díky financování dalšího vzdělávání 

zaměstnanců z evropského projektu Šablony II. 

Z již započatých školení z roku 2020 pokračovalo školení funkční studium pro ředitele 

školských zařízení (PhDr. Stanislav Oplatek); z důvodu koronavirových omezení toto studium 

mohlo probíhat pouze v omezeném režimu a došlo proto k prodloužení jeho studijního rámce. 

V rámci studia Prázdninové školy Lipnice všichni 4 účastníci studia dodrželi kvalitativní 

podmínky kladené na závěrečnou práci a získali Certifikát absolutoria výcviku metody zážitkové 

pedagogiky PŠL. 

Vzhledem k pokračujícímu uzavření škol ve školním roce 2020/2021 jsme se v dalším 

vzdělávání pedagogů zaměřili na další zlepšování počítačových dovedností, které jsme využili 

jak při budování portálu rosicehrave.cz, tak při další digitalizaci pracovní agendy (elektronické 

soupisky a archivace akcí), dále při tvorbě PR materiálů organizace v bezplatném programu 

Canva a dálkové teamové spolupráci na stanovených úkolech. V této oblasti prošli všichni 

pracovníci kurzy Počítačem podporovaná výuka  a Příprava dokumentů v souladu s ČSN 6910 

(2014). Dle vlastních vzdělávacích priorit jednotliví pedagogové potom absolvovali kurzy 

pedagogického zaměření (Projektová výuka, Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 

3T, Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka, Pohled na vnitřní procesy 

dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH, Polytechnická výchova z pohledu praktika 2 – podpora 

badatelství, Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků), kurzy zaměřené 

na osobnostně-sociální rozvoj pedagogů (syndrom vyhoření, podpora kreativity), kurzy 

prohlubující odbornou znalost (např. Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map, Osobnostní 

aspekty současných výtvarných projevů, Polytechnická výchova z pohledu praktika 2 – podpora 
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badatelství aj.). Z hlediska vedení organizace nelze opomenout ani školení zaměřená na její 

další rozvoj a zajištění vzhledem k aktuálním změnám (např. Právní poradna – Aktuální stav 

právních předpisů ve školství, Práva a povinnosti účastníků vzdělávání aj.). Řada ze školení 

věnovaných zejm. osobnostně-sociálnímu rozvoji byla nabídnuta díky projektu Šablony II také 

externím pedagogům, přičemž někteří z nich nabídky dalšího vzdělávání využili. Ve školním 

roce 2021/2022 mohli externí i interní pedagogové díky projektu Šablony II využít kurzu 

anglického jazyka Effective Teaching. 

 

Graf 2: Organizační struktura SVČ Rosice k 31. 12. 2021 
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7. Zájmové vzdělávání 

 
SVČ Rosice připravuje každoročně pestrou nabídku zájmové činnosti formou pravidelných 

kroužků a kurzů pro zájemce z řad dětí, mládeže i dospělých.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme nabízeli celkem 79 zájmových útvarů, ve kterých bylo 

zapsáno 928 účastníků (stav k 31. 10. 2021). Na vedení kroužků se k témuž datu podílelo 

celkem 67 pedagogických vedoucích, z čehož 5 bylo interních pedagogických zaměstnanců 

SVČ a 62 externích spolupracovníků pracujících na DPP, do podpory vzdělávacího procesu byl 

dále zapojen 1 interní školní asistent SVČ (nepedagogický pracovník). 

 
Graf 3: Počet zájmových útvarů a účastníků 31. 10. 2021 
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Počet zájmových útvarů 59 68 74 75 78 81 79
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Graf 4: Počet pracovníků k 31. 10. 2021 (mezi interní pracovníky jsou zahrnuti pedagogičtí i nepedagogičtí 
pracovníci) 

 

 

Každý rok máme v nabídce dlouhodobě a tradičně oblíbené a obsazované kroužky pro děti 

a mládež, které se snažíme dále rozvíjet. Mezi naše největší oblasti zájmové činnosti patří 

florbal (celkem 8 kroužků v 5 věkových kategoriích), brazilské jiu jitsu (4 kroužky), sportovní 

gymnastika (3 kroužky), mažoretky (4 kroužky), aerobik (2 kroužky), a výtvarné aktivity (14 

kroužků). Vedle těchto aktivit, o něž je také ze strany veřejnosti největší zájem, se však 

snažíme aktivně nabízet a propagovat také aktivity, které nespadají do uvedeného 

mainstreamového proudu, a to jak všeobecně či jinak pohybové (Sporťáček, Hejblata, Holky 

v pohybu, Sportovní průprava, NERF Club, kondiční Cvičení s Tomem aj.), taneční (Lady dance, 

Be up, Muzikálový tanec), polytechnické a zábavně vědecké (Modelář, Konstruktéři, Badatelé, 

Ozorobotika) či klubové (kluby instruktorů), s uměleckým (Dramaticko-taneční kroužek, 

Flétna) nebo jazykovým zaměřením (angličtina, ruština). 

Stabilně se snažíme udržovat a rozšiřovat aktivity pro rodiče s dětmi. Ve školním roce 

2021/2022 jsme nabízeli s velkým úspěchem 4 takovéto kroužky (3 tvořivé, 1 pohybový).  

V kategorii dospělých účastníků jsou velmi populární kurzy kreslení, keramiky, angličtina, 

ruština, florbal, tanec nebo kondiční cvičení. 

SVČ Rosice již několik let úspěšně provozuje i kroužky ve Vysokých Popovicích, v Tetčicích, 

na Zastávce a ve Zbraslavi. Pro rok 2021/2022 jsme na základě požadavku základní školy 

v Domašově otevřeli 2 nové kroužky v tomto školském zařízení. 

 

7.1. Nové kroužky v roce 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 jsme se vzhledem k předcházející pandemii soustředili především 

na udržení početního a kvalitativního stavu kroužků z předchozích let. To se nám povedlo jak 

v regionu, tak v Rosicích. Došlo samozřejmě k některým drobným změnám, které však 

nevybočují z přirozeného životního cyklu zájmových útvarů z předchozích let.  Podařilo se nám 

otevřít několik kroužků, o jejichž otevření jsme dlouhodobě několik let usilovali. Jedná se zejm. 
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o Rybářský kroužek a rozšíření polytechnického kroužku Konstruktéři na 2 skupiny (starší 

a mladší věková skupina). Dále jsme nově otevřeli kroužky Kung-fu, Minigymnastika, po 

několikaletém přerušení byl obnoven kroužek lidových tanců Kahánek. K 1. 2. 2022 došlo také 

k rozšíření počtu florbalových skupin o kroužek Florbal Dorost, umístěný na Zastávce. 

V regionu jsme otevřeli kroužky Sportovní průprava I a II (Domašov), Taneční kroužek 

a Tvořivá dílna (Zbraslav). 

Z důvodu personálních změn jsme se bohužel museli rozloučit s oblíbeným kroužkem Pohybové 

hry pro rodiče s dětmi a také s kroužkem Latino pro ženy, který nahradil kroužek s podobným 

zaměřením avšak jiným lektorem – Lady Dance. 

 

7.2. Úspěchy kroužků 

Vzhledem k tomu, že SVČ Rosice bylo ve školním roce 2020/2021 pro prezenční výuku 

uzavřeno prakticky po celý školní rok, resp. od 5. 10. 2020 do 9. 5. 2021, nelze bohužel hovořit 

o úspěších jednotlivých kroužků na regionální nebo celostátní úrovni. Největším úspěchem 

všech kroužků bylo proto v roce 2021, resp. 2020/2021 zejména to, že se podařilo udržet 

kolektivy vedoucích i dětí, a to i v kroužcích, které jsou významně komunitně založeny (např. 

Kluby instruktorů, ale např. také Mažoretky, muzikálový tanec apod.). To se nám podařilo 

zejm. díky třem faktorům: 

- k 10. 5. 2021 se podařilo obnovit naprostou většinu kroužků, a to i přesto, že nebyla 

povolena výuka ve vnitřních prostorech a kroužky byly kapacitně omezeny do 20 osob 

za přísných hygienických opatření (testování, ochranné pomůcky).  

- prodloužili jsme standardní školní rok o jeden měsíc (pro školní rok 2020/2021 jsme 

prodloužili výjimečně činnost kroužků až z 31. 5. do 25. 6.) 

- v době uzavření jsme provozovali spontánní distanční aktivity. Ty nám pomohly 

aktivizovat řadu účastníků i vedoucích, kteří tak nejen že neztratili soudržnost 

s organizací, ale také pomohli realizovat aktivity pro své okolí, děti i celé rodiny. 

O tom, že se nám výše uvedené povedlo, svědčí zejména nad očekávání vysoká naplněnost 

kroužků ve školním roce 2021/2022. 
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7.3. Ukázky z kroužků 

 
Obrázek 1: Obnovení činnosti – kroužek Keramika pro rodiče s dětmi 

 

Obrázek 2: Obnovení činnosti – kroužek Aerobik 
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Obrázek 3: Obnovení činnosti – výtvarné kroužky 

 

 

Obrázek 4: Ukázka z činnosti kroužku Konstruktéři I 

 

  



19 | S t r á n k a  

 

8. Příležitostné akce pro veřejnost a výukové programy 

 
SVČ Rosice pravidelně organizuje jednorázové akce pro širokou veřejnost z Rosic i okolí. 

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo celkem 11 akcí příležitostné zájmové činnosti (s účastí 

876 osob), 3 akce osvětové činnosti (s účastí 229 osob), 8 akcí spontánních (s účastí 6386 

osob) a 1 akce zaměřená na individuální práci s talenty (s účastí 21 dětí). Vzhledem 

k probíhající pandemii Covid-19 se nám nepodařilo realizovat většinu akcí, které jsme měli 

naplánované na daný školní, a to zejm. těch největších, jako např. Den dětí, kvůli nepřízni 

počasí však byla v září r. 2020 mizivá návštěvnost také na akci Den pro děti. Jako 

nejvydařenější akci roku školního 2020/2021 proto musíme hodnotit Běh pro světlušku. 

 Vzhledem k uzavření SVČ byla většina aktivit realizována distanční formou, zejm. 

prostřednictvím webu rosicehrave.cz. Účastníci se mohli spontánně zapojit do tradičních akcí, 

jako je Den zdraví, Velikonoční kumštování (ve spolupráci s KIC Rosice) nebo Den Země. 

Zatímco období do 31. 12. 2020 bylo koncipováno jako týdenní adventní čekání v duchu 

tradičních svátků a časových orientačních bodů, první pololetí roku 2021 (od ledna do května) 

bylo koncipováno po měsíčních aktuálních edukačních tématech: leden – měsíc Jana Palacha, 

únor – měsíc zdraví, březen – měsíc ženám, duben – měsíc ekologie, květen – měsíc srdce. 

V rámci tohoto cyklu se veřejnost mohla např. seznámit s aktuálním výtvarným uměním 

i zjednodušenými návody pro konkrétní výtvarné postupy, s reáliemi a zajímavostmi 

z tematického okruhu témat pro daný měsíc, zúčastnit se některé z řady pohybových 

vzdělávacích her v intravilánu i extravilánu Rosic (šifrovací hry, keškované apod.), zapojit se 

do charitativních nebo festivalových akcí (charitativní běh pro matky samoživitelky – Mamaton, 

běh pro onkologicky nemocné děti, ekologický festival Černobylfest) a mnoho dalšího. Zejména 

pro žáky 8. a 9. tříd základních škol byl potom určen videoseriál Představ profesi a Představ 

školu, který jim měl pomoci při dalším výběru povolání, resp. střední školy. 

 Na základě těchto aktivit od dubna 2021 vznikl ucelený soubor podkladů pro výukové 

programy, které nabízíme všem základním školám od 1. 9. školního roku 2021/2022. 

 Aktivní vedení projektu rosicehrave.cz bylo ukončeno k 31.5.2021, samotný web je 

však pro veřejnost dále dostupný a lze jej tedy nadále využívat. Plánová životnost webu je 3 

roky. 

 S novým školním rokem 2021/2022 a útlumem covidových opatření výrazně vzrostla 

návštěvnost venkovních akcí SVČ. Neobyčejný zájem veřejnosti jsme zaznamenali jak na Dnu 

pro děti (450 účastníků), tak na sbírkových dnech pro Světlušku (vč. Běhu pro Světlušku), 

v rámci nichž se vybralo rekordních 59.871 Kč. Běhu pro světlušku se zúčastnilo o necelých 40 

běžců více, než v roce předešlém (tj. celkem na 250 běžců). Nadregionálního ohlasu se dostalo 

tradiční Drakiádě, kam se letos přijeli podívat i účastníci z Vyškovska. Velmi pozitivní ohlasy 

jsme dostali také na novou formu Mikuláše, který již nerozdává „masově“ dárky na náměstí, 

ale osobně je dětem doručuje domů. Celá akce takto získává původní intimní rozměr. Relativní 

novinkou jsou také Kurzy šití, které se nám podařilo po delším snažení zorganizovat s další 

návazností do roku 2022. 

 Za velmi úspěšnou akci lze také považovat akci Na kole dětem, kde pracovníci SVČ 

vytvořili pro hlavního organizátora, Město Rosice, doprovodný program k charitativní cyklistické 

jízdě Josefa Zimovčáka. 

 Novým produktem v portfoliu organizace jsou pro rok 2021/2022 výukové programy. 

Vycházejí z aktivit provozovaných v době uzavření SVČ v roce 2020/2021. V průběhu dubna, 
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května a června proběhlo pilotní kolo výukových programů pro základní školy v Rosicích, 

Zastávce, Tetčicích a Vysokých Popovicích – vzhledem k situaci z velké části zdarma. Jednalo 

zejm. o program Venkovní tělocvik (ve spolupráci se spolkem Florbal Rosice). Jen tohoto 

programu se zúčastnilo celkem 36 tříd. Další programy potom proběhly pro ZŠ Rapotice, pro 

ZŠ Příbram v Tišnově, dále byly realizovány aktivity v rámci Dnu dětí pro ZŠ Tetčice. 

 Na tyto programy navázaly v prvním pololetí školního roku 2021/2022 výukové 

programy Zvuky lesa pro ZŠ a MŠ Vysoké Popovice (2 běhy), 2 běhy programu Mapy a les pro 

ZŠ Rosice, 3 běhy výtvarného programu pro ZŠ Příbram na Moravě. 

V průběhu druhého pololetí roku 2021 jsme v součinnosti s profesionálním 

psychologem vypracovali program Volba povolání. Je určen pro žáky 8. a 9. tříd jako podpora 

pro správná rozhodnutí ve svém studijním a profesním životě. Jeho první pilotní realizace 

proběhla na sklonku roku 2021. Pro udržení této agendy počítáme v roce 2022 se zapojením 

Alexandry Tůmové, která se bude vracet z rodičovské dovolené. 

 

SEZNAM NEJVĚTŠÍCH AKCÍ pořádaných v r. 2021 SVČ Rosice termín 

  

Den pro děti 1.9. 

Světluška 8.9. 

Drakiáda 9.10. 

Rosickou Nocí 5.11. 

Krmítka pro ptáčky 5.11. a 19.11. 

Výtvarné adventní dílny 27.11. 

Mikuláš 5.12. 

Dárek pod stromeček 18.12. 
 

Graf 5: Počet příležitostných akcí a účastníků v rozmezí let 2015 - 2021 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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8.1. Ukázky z akcí SVČ Rosice 

Obrázek 5: Rosicehrave.cz – improvizované nahrávací studio 

 

 
Obrázek 6: Rosicehrave.cz - Pomlázkomat 
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Obrázek 7: Akce Na kole dětem na nádvoří rosického zámku 

 

 

Obrázek 8: Běh pro Světlušku – doprovodný program pro děti 
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Obrázek 9: Ukázka propagačních plakátů akcí 

 

 

9. Táborová, pobytová a prázdninová činnost 

 
Táborová činnost patřila ve sledovaném období k jediné oblasti, které se pandemie Covid-19 

významně nedotkla a zájem v letošním roce vysoce převýšil všechna očekávání. Vzhledem 

k omezení činnosti v době školního roku jsme posílili právě táborovou činnost, abychom zlepšili 

kontakt s veřejností a také stabilizovali finanční zajištění organizace. Realizovali jsme 23 letních 

táborů (z toho 5 pobytových; 5 táborů jsme realizovali v rámci projektu MŠMT Letní kempy.  

Táborové činnosti se ve školním roce 2020/2021 zúčastnilo celkem 580 dětí (což je oproti 

loňskému roku nárůst o 99 dětí) a děti v jejím rámci strávily celkem 2950 osobodní. 

Do příměstských táborů, pobytů a soustředění se zapojilo 112 pracovníků. 
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Graf 6: Počet pobytů a táborů 2015 – 2021 

 
 
 
 
 

9.1. Ukázky z táborové činnosti SVČ Rosice 

 
Obrázek 10: Příměstský tábor Cesta kolem světa 
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Tábory a pobyty celkem 20 19 20 22 24 25 23

Celkem účastníků na táborech a
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Obrázek 11: Příměstský tábor Cestovatelé 

 

 

Obrázek 12: Příměstský tábor Zázraky přírody 

 

 



 

 

Obrázek 13: Florbalové soustředění 

 

 

Obrázek 14: Doučovací kemp 
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Obrázek 15: Ukázka propagace táborové činnosti 
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10. Činnost v průběhu nouzového stavu a uzavření SVČ 

v roce 2021 

Od 1. 1. 2021 do 9. 5. 2021 byla naše organizace uzavřena pro prezenční výuku. Na rozdíl 

od roku 2020 nebylo potřeba na místní ani regionální úrovni řešit otázky „humanitárního“ 

charakteru, proto jsme se mohli plně koncentrovat na oblast dalšího rozvoje organizace 

v pedagogické i strategické rovině a také se zaměřit na budování plánu, jak minimalizovat 

finanční ztráty způsobené uzavřením zařízení (veškeré finanční prostředky za úplaty na kroužky 

za období uzavření zařízení jsme vrátili našim klientům zpět na účet). 

V pedagogické oblasti jsme pokračovali ve spolupráci s RC Kašpárkov v tvorbě volnočasových 

portálů – regionálního rosicehrave.cz a celorepublikového mitkamjit.cz, na nichž byly 

zveřejňovány inspirační i vzdělávací aktivity pro děti od mateřských škol po dospělé. Zejména 

portál rosicehrave.cz hodnotíme jako velmi úspěšný projekt, který za dobu své existence 

přilákal 6386 unikátních návštěvníků. Ohlasy na něj se sešly nejen z jižní Moravy, ale také 

z Beskyd, Prahy a dalších regionů České republiky a kromě regionálních médií se projekt dostal 

i do regionálního zpravodajství České televize nebo magazínu ČEZ. Bližší přehled aktivit 

uveřejněných na tomto kanále viz s. 19, kap. Příležitostné akce pro veřejnost. 

Dále pokračovaly aktivity započaté v roce 2020. Jedná se o zápůjčky IT vybavení pro děti pro 

distanční výuku nebo doučování (v koordinaci se ZŠ Rosice) a koordinaci a vyhledávání lektorů 

vhodných pro doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem nebo sociálním prostředím. 

Také pokračovala nabídka rozvozu potravin a léků pro hendikepované či nezaopatřené 

spoluobčany. 

Druhou oblastí aktivit v průběhu nouzového stavu a uzavření SVČ v roce 2021 byl především 

rozvoj nové oblasti pedagogického působení, které jsme se v předchozích letech věnovali 

pouze okrajově. Jedná se o výukové programy. Díky měsíční koncepci a tematickému složení 

aktivit na portálu rosicehrave.cz i další komunikaci se školami se nám podařilo vytvořit sadu 

výukových programů, které jsme po uvolnění opatření mohli začít aktivně realizovat (blíže viz 

s. 19, kap. Příležitostné akce pro veřejnost). 

V neposlední řadě jsme začali systematicky pracovat na finanční spolupráci se soukromým 

sektorem. Vznikly tzv. Fundraisingové listy, které nám pomohly v propagaci a komunikaci 

s největšími firmami v regionu. Díky tomu se nám podařilo získat 31.500,- Kč, z toho velká 

část těchto peněz byla použita na pořádání akcí, které bychom bez tohoto přispění zrealizovat 

nedokázali, doučování a také na zajištění kroužků (antigenní testy, respirátory apod.). 

 

 

¨ 
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10.1. Ukázky z činnosti v rámci nouzového stavu 

 
Obrázek 16: Ukázka týdenních plánů aktivit z portálu rosicehrave.cz  

 

 
Obrázek 17: Ukázka portálu mitkamjit.cz 
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11. Reprezentace města 

 

Vzhledem k uzavření SVČ naše organizace nemohla reprezentovat město výsledky pravidelné 

zájmové činnosti v takové míře, jako tomu bylo v minulosti. Díky projektu Rosicehrave.cz se 

SVČ Rubiko objevilo v průběhu roku několikrát v televizním zpravodajství – v roce 2021 zejm. 

v regionálním zpravodajství ČT 24 vč. živého vstupu, o projektu vyšel článek v magazínu ČEZ. 

Na televizní obrazovky se dostala také letošní Drakiáda (Pořad TamTam ČT Déčko). 

O aktivitách SVČ Rubiko v nepravidelných intervalech informují také reportáže na portálu 

rosicko.cz nebo na stránkách Mikroregionu Kahan. 

Za nejlepší propagaci a zároveň reprezentaci města však považuji zejména spokojenost 

účastníků kroužků, táborů a akcí vč. jejich rodičů. Níže cituji několik zpráv, které jsme za 

období roku 2021 obdrželi: 

- Spontánní reflexe na Den dětí pro ZŠ Tetčice: 

 

- Příměstský tábor (letní kemp) Kolem s táborem (email): 

Dobrý den, 

chtěli by jsme moc poděkovat Vám i kolegyni za skvělý tábor i fotky 🙂 Děti byly nadšené, moc 

se jim na táboře líbilo. Předtím se nechtěly žádných táborů účastnit, tak jsem ráda, že to 

tentokrát vyšlo a že mají z toho pozitivní zkušenost. A taky kolik jste najeli 

kilometrů...👍S náma by tolik toho nenajeli. Ale jak je to ve skupině a je tam ta motivace, tak 

je to supr. Zvlášť Kamila to dost posunulo dál a zvedlo sebevědomí, že zvládne i náročnější 

terén a taky že dokáže vlézt do studené "přírodní" vody. 

Takže ještě jednou díky a určitě se zase příště zúčastníme😉  



31 | S t r á n k a  

 

S pozdravem 

Alena Kučerová 
 

- Reakce ke zprávě o dočasném přerušení kroužku mažoretek před prázdninami 

(email): 

Dobrý den pane Oplatku,  

děkuji za informaci. Za mě trenérka odvedla neuvěřitelný kus práce nad rámec všeho, co by 

se dalo v době koronaviru očekávat. Tato situace mě mrzí hlavně za ni, protože teď může 

mít pocit, že to všechna práce navíc, posílání mažoretkových výzev, on-line tréninky, 

konzultace ... neměly smysl, nicméně moje zpětná vazba je, že část "normálního" života v 

lock downu holky měly i díky mažoretkám. Za mě vyřiďte Karolíně velký obdiv a velké díky. 

Hezký den 

Jarka Hájková 

 

 

12. Projektová činnost 

 

Ve školním roce 2020/2021, resp. v průběhu roku 2021 SVČ Rosice pokračovalo v realizaci 

většiny projektů z let předchozích. Jedná se o již tradiční projekt Duhové dny (ve spolupráci 

s OSPOD Rosice a Městem Rosice) a dále zejm. projekt Šablony II financovaný Evropskou unií. 

V rámci projektu Duhové dny pokračovaly aktivity spojené s resocializací dětí trpících 

nepodnětným rodinným prostředím. Jedná se zejm. o individuální práci v rámci kroužků 

a některých akcí a také podporu při doučování. Pro rok 2021 jsme plánovali rozšířit projekt 

o větší podporu doučování. Toto rozšíření jsme chtěli financovat zejm. z Individuální dotace 

JMK, která nám bohužel nebyla udělena. 

V rámci projektu Šablony II bylo financováno místo školního asistenta. Náplní jeho činnosti je 

zejm. administrativní činnost a také asistence pedagogům na kroužcích, převádění děti ze školy 

na zájmovou činnost apod. Z uvedeného projektu také realizujeme další vzdělávání pracovníků 

(vč. vzdělávání externích pracovníků) a financování projektových dnů, příp. vzdělávacích aktivit 

v rámci již zavedené činnosti (kroužky, tábory, akce), které bychom si jinak nemohli z důvodu 

finanční náročnosti dovolit. 

U projektu Příměstské tábory v Rosicích u Brna (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007518 z OPZ 

Zaměstnanost), který byl ukončen v roce 2020, byla v roce 2021 schválena zpráva o realizaci. 

Nově jsme se zapojili do projektu MŠMT Letní kempy. Díky spolupráci se ZŠ Rosice a ZŠ 

Ostrovačice i díky zkušenostem získanými při realizaci projektu Duhové dny se nám podařilo 

oslovit cílovou skupinu dětí ohrožených školním neúspěchem (ať už ze sociálních nebo jiných 

důvodů) a realizovat pro ně celkem 5 kempů se zábavně vzdělávací a doučovací tematikou. 

Vedle těchto velkých projektů se naše organizace zapojila do menších také do menších 

projektů. Jde o soutěžní ekologickou akci Vyčisti les, program Průša pro školy, kde po splnění 

podmínek můžeme získat další 3D tiskárnu a jako partnerská organizace jsme zapojili do 

realizace programu č. IKAP-3/2020/S73 Podpora podnikavosti a kreativity (nositelem projektu 



32 | S t r á n k a  

 

je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o.). V rámci posledního 

zmiňovaného projektu bychom chtěli podpořit zejm. táborovou činnost (díky podpoře 

mzdových nákladů bude možné snížit cenu tábora) a také implementovat nové pedagogické 

postupy (podpora tvořivosti a aktivního přístupu ke vzdělávání u dětí) do běžné pedagogické 

praxe organizace (zejm. díky přítomnosti školeného koordinátora podnikavosti). 

Dále pokračuje zapojení do mezinárodního programu The Duke of Edinburgh's Award, 

zaměřeném na podporu dobrovolnictví a všestranného rozvoje dětí a mládeže. Zapojená 

skupina dobrovolníků absolvovala společnou expedici a kvalifikovala se pro úspěšné ukončení 

prvního, bronzového stupně tohoto programu. 

 

Již tradičně jsme se zapojili také do veřejné sbírky Světluška – letos s rekordní vybranou 

částkou 59.871 Kč. 

 

Neúspěšně jsme žádali o dotaci u Nadace ČEZ na nákup ozvučení do sportovního sálu a také 

v rámci Individuální dotace JMK na doučování žáků základních škol. 

 

13. Ostatní 

 

V roce 2021 jsme se soustředili především na finanční i personální stabilizaci organizace, 

upevnění dosažených výsledků z předešlých let a dalším racionálním využití edukačních 

materiálů vytvořených v době uzavření organizace. 

Z hlediska optimalizace procesů se nám podařilo zejm.: 

- zavést elektronické soupisky pro externí pracovníky s automatickým načítáním dat 

o docházce a výkonech z elektronických deníků zájmových útvarů, což výrazně zrychlilo 

i usnadnilo mzdovou agendu interním i externím pracovníkům; 

- zprovoznili jsme agendu Czech Pointu – zejm. oblast působnostních agend a výrazně 

pokročili v agendě spisové služby, kterou bychom chtěli v roce 2022 transformovat do 

plně digitální podoby. S tím souvisí zprovoznění kvalifikovaných elektronických podpisů 

vč. časových razítek. Poprvé od doby vzniku SVČ proběhla skartace dokumentů; 

- pro posílení distanční spolupráce pracovníků jsme zapojili do některých oblastí workflow 

bezplatnou cloudovou službu Trello. 

Z hlediska finanční optimalizace organizace jsme podnikli zejm. následující kroky: 

- propagační letáky a jiné tiskoviny tvoříme v bezplatném programu Canva, který 

umožňuje rychlé využívání šablon. Optimalizujeme tak nejen nezbytný pracovní čas, 

ale také finance, které bychom jinak za tuto činnost platili externím dodavatelům; 

- plně jsme převedli veškerou naši agendu k FIO bance a zrušili veškeré placené produkty 

v Komerční bance s výjimkou sběrného účtu, který by měl pro „setrvačné“ platby 

fungovat do konce 1. pololetí 2022; 

- po vyhodnocení používání platebního terminálu po zavedení online platební brány na 

webu jsme se rozhodli tento terminál zrušit, což by mělo snížit míru bankovních 

poplatků při zachování efektivity výběru úplaty za zájmové vzdělávání; 

- díky jednání o pojistných smlouvách s Generali ČP v roce 2021 nedošlo k navýšení 

plateb za pojištění odpovědnosti i přes setrvale vysoké částky pojistných plnění; 
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- díky včasné regulaci spotřeb energií při uzavření SVČ se nám podařilo na spotřebě 

plynu (vytápění) ušetřit 28.396 Kč. Za období do září 2021 jsme na spotřebě el. energie 

ušetřili 42.964 Kč. 

 

V oblasti spolupráce s ostatními subjekty jsme posílili vazby se spolky Beta Ursus Orienteering 

a Florbal Rosice, s jejichž přispěním jsme realizovali některé výukové programy, ale také akci 

Mamaton nebo se zapojili do akcí Světluška a Na kole dětem. 

 

Mimo tyto spolky trvale spolupracujeme s RC Kašpárkov a LK Přeslička (aktivity tzv. 

domškoláků, zápůjčka materiálu pro některé akce, koordinace nebo spolupořádání akcí – např. 

Den pro děti apod.). 

 

Díky spojení s Technickými službami a zřizovatelem jsme pomohli utilizovat odpadní štěpku 

z revitalizace parku na zpevnění běžecké tratě pro Běh pro Světlušku. Pro zřizovatele jsme také 

realizovali doprovodný program pro akci Na kole dětem. 

 

Velmi důležitým partnerem pro spolupráci je pro nás také KIC Rosice, s nímž často sdílíme 

zakoupené vybavení. 

 

V roce 2021 se výrazně podařilo posunout oboustranně výhodnou spolupráci SVČ Rosice 

s okolními základními školami – zejm. díky výukovým programům, nicméně tato činnost se 

dále promítla také do dalších oblastí spolupráce (např. ochota sdílení prostor pro kroužky 

apod.). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval PhDr. Stanislav Oplatek, v Rosicích 28. 2. 2021 


