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1. Identifikační údaje
Název:
Adresa:
Zřizovatel:
Ředitel:
Zástupkyně ředitelky:
Kontakt na zařízení:
E-mail:
Webové stránky:
Datum zřízení:
Zařazení do sítě:
Poslední aktualizace:
IČO:
Identifikátor:
Bankovní spojení:
Vedení:
SVČ rada:

Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace
Bezručova 293, 756 61, Rožnov p. R.
Město Rožnov pod Radhoštěm -od 1.7.2005
Mgr. Martin Navařík
Jana Hrubá
tel: 571115635, 571115636, 734570502
svc@svcroznov.cz
www.svcroznov.cz
1.9.1979, právní subjekt od 1.4.1993
27.5.1996
15.2.2011
750 443 40
673100189
107-5450330237/0100, Rožnov p.R.
viz údaje o pracovnících na straně 8
30.6.2012 ukončena činnost (dle zákona není povinnost zřizovat
ŠR na zařízeních typu SVČ, DDM).

2. Charakteristika zařízení
Každým rokem jsou děti, mládež i dospělí, kteří k nám přicházejí, jiní a z tohoto důvodu
se snažíme ŠVP každý rok přizpůsobit těmto klientům. Dalším cílem v tomto ŠVP na
následující školní roky je souhra mezi SVČ a MŠ, ZŠ, SŠ, občanskými sdruženími
pracujícími s dětmi.
Volně tak navazujeme na cíle nejen Rámcově vzdělávacího programu SVČ, ale i cíle
z předešlých ŠVP našeho SVČ. Výstupy z kulatých stolů s vedeními školských zařízení a
Rožnovským parlamentem se snažíme realizovat i tímto dokumentem. Při všech činnostech
vytváříme prostor pro adaptaci účastníků a využívání nových forem zájmového vzdělávání
pro všechny věkové kategorie. Nejsme místem, kde si rodič, či prarodič dítě odloží. Naše
zájmové vzdělávání chápeme jako nedílnou součást celoživotního vzdělávání s osvojováním
kompetencí k životu v naší společnosti dnes i v budoucnu.
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Aktuální informace naleznete na webových stránkách SVČ – www.svcroznov.cz a na
facebooku Středisko volného času Rožnov.

2.1 Poslání a význam SVČ
Posláním SVČ je vytvářet podmínky a kvalitní nabídku činností pro seberealizaci a
všestranný rozvoj v bezpečném a příjemném prostředí, motivaci dětí ke vhodným činnostem a
posilování mezilidských vztahů.

Vycházíme ze skutečností:
 Pro koho je náš program určen
 Jaké máme možnosti
 Jak můžeme preventivně ovlivnit volný čas
 Kteří partneři jsou ochotni s námi program vytvářet
 S jakými odbornostmi prostřednictvím stálých i externích pracovníků můžeme pracovat
Snažíme se:
 Zájmové vzdělávání realizovat hravě, vtipně, bez předsudků
 Nalézat sílu kamarádství
 Být otevřeným zařízením pro všechny – stavět mosty přátelství mezi generacemi
 Být otevřeným multikulturním zařízením
 Nabízet rovné šance pro děti, mládež a přátelé SVČ
 Mít individuální přístup k talentovaným i hendikepovaným
 Nabízet pestré využití volného času

2.2 Specifika práce SVČ Rožnov p.R.
SVČ se podílí na realizaci koncepce politiky pro oblast dětí 2007-2013 a koncepce
podpory mládeže na období 2014-2020 vydané MŠMT. Činnost je zaměřena na volný čas a
poskytujeme široké spektrum možností seberealizace všem věkovým kategoriím.
Naše motto „Aby každý chtěl a mohl“ bylo ve školním roce 2007/2008 obohaceno o
dodatek „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní (AllDiferent – AllEqual).“
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Těžištěm práce jsou aktivity pro děti a mládež, ale nabízíme účast i rodičům, veřejnosti,
občanským sdružením, firmám.
Dětská závislost na droze, alkoholu, automatech, či počítačích je hrozbou, nabízíme
proto aktivity, které jsou prevencí s cílem ovlivňovat co nejširší populaci regionu. Strategie
prevence sociálně patologických jevů je zpracována samostatně a je přihlédnuto k návrhu
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v působnosti MŠMT
ČR na období 2013-2018 (www.msmt.cz/socialni).

Nabízíme poznání zajímavých oblastí:
 Estetika, ekologie a přírodověda
 Umělecký projev
 Heart2Beat a Static breakers
 Sport – Cizí jazyky
 Bečva klub a Bezva klub
 Outdoor aktivity
Naše pravidla:
1. Klademe důraz na vyrovnaný poměr mezi výchovou a vzděláváním.
2. Naše služby poskytujeme pro všechny bez rozdílu.
3. Jsme otevřeni nejširšímu spektru věkových skupin.
4. Snažíme se o širokou nabídku našich aktivit.
5. Směřujeme k výchově uvědomělých a aktivních občanů.
6. Budujeme bezpečné prostředí.

3. Personální zajištění SVČ Rožnov p.R.
Mgr. Martin Navařík - ředitel
Eleonora Maléřová – pedagogický pracovník
Jana Hrubá – ekonomka, zástupkyně ředitele
Ing. Julie Lišková-Estetika a přírodověda
Ing. Pavel Navařík - Sport a cizí jazyky
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Jarmila Křenková - Bečva a Bezva klub
Bc. Jitka Proroková – Outdoor aktivity
Erika Rutar Černá – Heart2Beat a Static breakers
Jan Trlica, Dis.- Umělecký projev
Jaroslava Barošová– administrativní pracovnice, pokladna
Pavlína Dvořáková- úklid
Hana Macháčová- dozor

Úklid a údržba zařízení je zajišťována pracovníkem částečně placeným z úřadu práce.
Počet externistů – přibližně50.
Počet dobrovolníků – přibližně 30.

4. Konkrétní cíle vzdělávání

4.1 Cíle vzdělávání
Cíle zájmového vzdělávání v SVČ respektují obecné cíle vzdělávání vymezené
školským zákonem pro předškolní, základní a střední vzdělávání při respektování věkových a
individuálních zvláštností účastníků, zájmů a očekávání dětí, jejich rodičů a dalších účastníků
a specifických forem, metod a prostředků zájmového vzdělávání, tradic zařízení a trendů.
V neposlední řadě vychází z personálních, materiálních a ekonomických podmínek, ve
kterých se uskutečňuje.
Cílem vzdělávání je účastníkům pomáhat utvářet a postupně rozvíjet klíčové
kompetence a podpořit vznik spolehlivého základu všeobecného vzdělání orientovaného
zejména na situace blízké životu ve společnosti a na praktické jednání.
Jde především o tyto cíle:
- umožnit účastníkům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
- vést účastníky ke tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
- vést účastníky ke všestranné a otevřené komunikaci
- rozvíjet u účastníků schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých
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- připravovat účastníky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a
zodpovědné osobnosti, schopné uplatňovat své práva a plnit své povinnosti
- vytvářet u účastníků potřebu projevovat pozitivní city v chování a prožívání životních
situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě
- učit účastníky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
zodpovědný
- vést účastníky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi
- pomáhat účastníkům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování a vlastní životní a profesní orientaci
- podporovat aktivní přístup účastníků ke kultuře a kulturním hodnotám a k jejich
rozvíjení

4.2 Vize
„Naší vizí je poskytovat všestranné, kvalitní a finančně dostupné vzdělávání.“

4.3 ŠVP SVČ Rožnov p.R. vychází z těchto dokumentů
Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání.
Zákon 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 ČR (bílá kniha).
Směrnice SVČ.
Rámcové vzdělávací programy MŠ, ZŠ, SŠ.
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5. Zájmové vzdělávání

5.1 Délka a časový plán vzdělávání
Délka a časový plán je pro jednotlivé formy vzdělávání stanoven odlišně:
a) Pravidelná činnost – činnost, která se pravidelně opakuje v rozsahu minimálně jedné
hodiny za týden. Začíná v třetím týdnu v měsíci září a končí v posledním týdnu
v měsíci květnu.
b) Kurzy – mohou trvat od několika hodin až po delší časový úsek (několik měsíců).
c) Příležitostná činnost (akce) – trvá několik hodin, ale může proběhnout v několika
dnech.
d) Pobytové akce, táborová činnost a příměstské tábory – probíhají od dvou dnů do tří
týdnů v SVČ Rožnov p.R, nebo mimo.
e) Spontánní činnost – probíhá podle aktuálních potřeb (zpravidla v odpoledních,
večerních hodinách a o víkendech).
f) Osvětová činnost, vzdělávací aktivity – uskutečňují se ve školním roce, výukové
programy, vzdělávání pedagogů.
g) Individuální práce – konzultační a poradenská činnost, péče o rozvoj nadání a
talentu.

5.2 Formy zájmového vzdělávání
Dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání poskytujeme následující formy:
a) Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost.
o akce pro veřejnost, vystoupení, výstavy, exkurze, dílny
o nepravidelně celoročně podle celoroční a měsíční nabídky akcí
b) Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost.
o zájmové útvary, kurzy
o pravidelně každý týden během školního roku (může být stanoven i jiný
interval)
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c) Táborová činnost a příměstské tábory.
o tábory, odborná a tematická soustředění, víkendové pobyty, příměstské tábory,
putování
o prázdniny a volné dny ve školním roce
d) Osvětová činnost a odborná pomoc
o výukové programy pro školy, preventivní programy
o organizace školení, besed, vydávání metodických materiálů
o pomoc jiným subjektům
o ve školním roce ve školách a v budově SVČ Rožnov p.R.
e) Individuální práce
o vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
o soustředění, konzultace, soutěže a závody, vyhledávání talentů
o během školního roku a o prázdninách
f) Otevřená spontánní činnost
o otevřené učebny SVČ pro děti a mládež, přístup na internet
o příprava tanečních souborů na vystoupení
o spontánní

akce různého charakteru

(dny otevřených

dveří,

besedy,

videopromítání, pohybové aktivity v sále a ve fitku, atd.)

g) Klub
o volnější organizační struktura s převažující činností členů

h) Kurz
o krátkodobá, nebo dlouhodobá aktivita zaměřena na osvojení určitého druhu
dovednosti,vědomosti a jiné.
i) Přednáška a workshop
o aktivita zaměřená na monotematické, nebo různorodů téma.
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j) Péče o talenty a hendikepované
o individuální přístup k určitým účastníkům zájmového vzdělávání.
k) Odborné soustředění
o Specializovaná, nadstandartní činnost v rámci zájmového útvaru.
l) Soutěže, výstavy a přehlídky
m) Výukové programy
o činnost, která slouží MŠ, ZŠ, SŠ, firmám a dalším jednotlivcům k doplnění
vzdělávacích plánů
n) Akce na klíč
o dle požadavků školských zařízení, firem, zřizovatele, jednotlivců, atd.
o adaptační programy, školní výlety, atd.

5.3 Obsah vzdělávání
Obsah zájmového vzdělávání v SVČ Rožnov p.R. respektuje obecné cíle vzdělávání,
vymezené školským zákonem pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Při zájmovém
vzdělávání také respektujeme individuální a věkové rozdíly účastníků, zájem a očekávání dětí,
mládeže a dospělých. Dále vycházíme z tradic a podmínek našeho zařízení, zařazujeme
moderní trendy, formy a metody v naší činnosti. Připravujeme širokou nabídku v jednotlivých
odděleních:
a)Heart2Beat, Static breakers – moderní tance, pohybové aktivity.
Hlavní cíle:
o vedení dětí, mládeže a dospělých ke zdravému životnímu stylu a pravidelné
pohybové aktivitě
o rozvoj sociálních dovedností – sebedůvěra, důvěra, týmové dovednosti
o seznámení s různými formami moderních tanců, především Hip-Hop, RnB,
House, Dancehall, Breakdance, Vogue, Wacking
o podpora sebevyjádření skrze pohybové aktivity
o zaměření na věkové kategorie od 5 do 60 let
8
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o skate
b) Estetika a přírodní vědy – ekologie, příroda, rukodělné aktivity, hudební a taneční
aktivity.
Hlavní cíle:
o vybudování vztahu k přírodě a její ochraně
o rozvoj vlastní fantazie a estetického cítění
o získávání dovedností a zručnosti v řadě rukodělných technik
o inspirovat účastníky k tvořivosti a k seberealizaci v oblastech, které je zajímají
o podpora sebevyjádření skrze tance, hudebního nástroje
o rozvoj vztahu k regionu a městu Rožnov p.R., projektová činnost
c) Sport a cizí jazyky – široká nabídka sportovních a jazykových kroužků
Hlavní cíle:
o vedení dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a pravidelné pohybové
aktivitě
o rozvoj pohybových schopností (rychlost, vytrvalost, síla, koordinace, pružnost)
o rozvoj sociálních dovedností (sebevědomí, smysl pro fair play, spolupráce)
o vzdělávání v cizích jazycích (angličtina, němčina, francouzština)
d) Umělecký projev – keramika, umělecko-tvořivé aktivity, tvůrčí činnost.
Hlavní cíle:
o získání dovedností a zručnosti v řadě rukodělných technik
o podpora tvůrčí činnosti a samostatnosti u dětí a mládeže
o vedení ke komunikaci a kreativitě s využitím mediálních prostředků
o rozvoj pohybových schopností (taichi, orientální tance)
e) Bečva klub a Bezva klub – keramika, rukodělné a volnočasové aktivity, aktivity na
vesnicích
Hlavní cíle:
o získání dovedností a zručnosti v řadě rukodělných technik
o výchova předškolních dětí v oblastech rukodělných aktivit
o podpora vztahu a péče o zvířata u dětí a mládeže
o aktivity zaměřené na spolupráci dětí a rodičů
9
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f) Outdoor aktivity – oddělení se zaměřuje na outdoor a indoor aktivity, lyžařské kurzy,
kurzy inline bruslení, adaptační kurzy a akce na klíč.
Hlavní cíle:
o podpora zdravého životního stylu
o budování vztahu k přírodě a aktivity spojené s přírodou
o podpora mezilidských vztahů, týmové spolupráce, sebedůvěry
o rozvoj pohybových schopností a sebeobrany
Ve všech těchto oblastech nabízí SVČ Rožnov zájmové útvary, akce, tábory, kurzy,
soutěže a další formy činnosti pro klienty od kojenců až po seniory. Více v nabídce
jednotlivých oddělení.

5.4 Podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání
Činnost SVČ Rožnov p.R. je otevřena všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o
zájmové vzdělávání. Účast na činnosti a aktivitách je založena na dobrovolnosti.
Přijímání účastníků k činnosti je ohraničeno věkem, kapacitou jednotlivých aktivit a
naplněním vnitřních předpisů, směrnic a pokynů SVČ Rožnov p.R. K přijetí je možné se
hlásit osobně, elektronicky nebo písemně na základě kompletně vyplněné a podepsané
přihlášky. Písemná přihláška je povinná u pravidelného zájmového vzdělávání, táborové
činnosti a případně i u dalších aktivit. Přijetí účastníka je stvrzeno provedením úhrady za
zájmové vzdělávání.
Průběh zájmového vzdělávání je dán časovým plánem vzdělávání. Jednotlivé činnosti
jsou vytvářeny na základě předpisů, vnitřních směrnic a pokynů SVČ Rožnov p.R.
Ukončení zájmového vzdělávání může proběhnout zkouškou, prezentací výrobku,
veřejným vystoupením, závodem, soutěží, apod. Forma ukončení a možnost vydání dokladu o
ukončení je dána v plánu činnosti konkrétní aktivity. Zájmové vzdělávání je ukončeno
uplynutím sjednané doby vzdělávání.
Doklad o ukončení vzdělávání obsahuje tyto údaje:
- vybrané identifikační údaje SVČ Rožnov p.R.
- název (např. potvrzení, nebo osvědčení o absolvování)
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- číslo akreditace MŠMT, pokud byla udělena
- název absolvované činnosti
- jméno, příjmení a datum narození účastníka
- podpis ředitele, nebo příslušného pedagoga
- datum vydán

Doklad je vydán buď na hlavičkovém papíře, nebo tiskopisu a je označen razítkem. Na
tento doklad může být podle školského zákona brán zřetel při přijímání do prvního ročníku
vzdělávání na střední škole, neboť osvědčuje vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.
Předčasné ukončení činnosti:
a) ze strany klienta – klient, nebo jeho zákonný zástupce může kdykoliv ukončit docházku
v daném typu činnosti a v tomto případě se případné vrácení peněz řídí vnitřními
směrnicemi, které stanovují úplatu za zájmové vzdělávání.
b)ze strany SVČ Rožnov – docházka klienta může být předčasně ukončena při závažném
porušení vnitřního řádu, pravidel jednotlivých činností, ohrožení zdraví a života atd.
V tomto případě musí SVČ Rožnov p.R. neodkladně a pravdivě informovat klienta
nebo jeho zákonné zástupce o důvodech předčasného ukončení docházky. Další
ujednání se řídí vnitřními směrnicemi SVČ Rožnov p.R.

5.5 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle paragrafu 16 školského zákona
(zákon č. 561/2004 Sb.) považovány tyto osoby:
- se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem,
vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami chování a
učení,
- se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobým onemocněním a
lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám chování a učení).
- se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovnou
nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů).
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Integrace zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných probíhá v SVČ Rožnov
p.R. převážně individuální formou, kdy jsou účastníci integrováni do aktivit zájmového
vzdělávání mezi zdravé děti. Příklad skupinové formy integrace zdravotně postižených a
znevýhodněných je zájmový útvar Ekologický seminář pro ZŠ praktická Rožnov p.R. Pro
sociálně znevýhodněné poskytujeme slevy na zájmové vzdělávání (více v našich platebních
podmínkách). Problematika sociálně znevýhodněných je dále řešena v dokumentu Strategie
prevence sociálně patologických jevů v SVČ Rožnov p.R., který je přílohou tohoto ŠVP.
Kvalitu vzdělávání těchto specifických skupin řešíme v oblasti personální vzděláváním
interních a externích pracovníků. V oblasti technické je SVČ bezbariérové jen v přízemí,
jelikož technické provedení budovy neumožňuje bezbariérový přístup do prvního patra.
Ostatní budovy a zařízení, ve kterých probíhá zájmové vzdělávání SVČ Rožnov p.R. jsou
bezbariérové i bariérové. V oblasti materiální v případě potřeby zajišťujeme pro tyto
účastníky speciální pomůcky. V oblasti organizační se vymezují formy integrace,
spolupracuje se s rodiči či jinými zákonnými zástupci, školou, případně s poradenskými
zařízeními apod. Spolupracujeme taktéž s místními organizacemi, které se zabývají podporou
zdravotně znevýhodněných osob jako jsou organizace Iskérka a Kamarád.

6. Materiální podmínky
Činnost SVČ Rožnov p.R. je realizována převážně na adrese naší organizace Bezručova
293, Rožnov p.R. Budova SVČ Rožnov p.R. je zařazena do sítě škol a školských zařízení a
splňuje podmínky k provozování zájmového vzdělávání.
Dále realizujeme zájmové vzdělávání ve školách, tělocvičnách a jiných zařízeních
v Rožnově p.R. a blízkém okolí, které jsou v souladu se stanovenými hygienickými a
bezpečnostními podmínkami pro dané činnosti
Budova SVČ Rožnov p.R. je ve výpůjčce od města Rožnov p.R., které je vlastníkem
pozemku i budovy. Tato nemovitost je svěřena do správy ZŠ Pod Skalkou Rožnov p.R.
Veškeré opravy a úpravy budovy nad 5000Kč řeší výše uvedená základní škola, opravy do
5000Kč řeší SVČ Rožnov p.R. Budova je pojištěna a o základní opravy a údržbu se stará
interní údržbář. Úklid budovy zajišťuje interní uklízečka. Velikost zařízení je k vyžádání na
odboru majetku města Rožnov p.R., dostupnost vhodná pro pěší, cyklisty i motorová vozidla.
Parkoviště se nachází

přibližně 100m od budovy. Vybavení

SVČ je sepsáno

v inventarizačním seznamu, který je k nahlédnutí u ekonomky SVČ Rožnov p.R.
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Na adrese Bezručova 293, Rožnov p.R. poskytujeme pro klienty bezplatné připojení
k wi-fi. K dispozici máme čekárnu a recepci. Estetické vybavení budovy zajišťuje pověřený
pracovník.

7. Ekonomické podmínky
SVČ Rožnov p.R. je příspěvkovou organizací města Rožnov p.R. s vícezdrojovým
financováním.
Mezi základní zdroje financování patří:
- státní rozpočet
- příspěvek zřizovatele
- vlastní zdroje z vlastní činnosti (úplaty účastníků)
- granty, projekty a dotace
- finanční dary (peněžní i nepeněžní)

Hospodaření se řídí obecně platnými právními normami pro hospodaření příspěvkových
organizací, pravidly stanovenými zřizovatelem, právními předpisy pro zájmové a předškolní
vzdělávání (úplata účastníků) a dalšími normami formulovanými v souboru vnitřních
předpisů.
Každoročně je stanoven ceník činností a služeb SVČ (zájmové útvary, kurzy, tábory,
apod.). Pro ostatní činnost je ceník stanovován průběžně.
Kontrolní mechanismy jsou zajišťovány podle daných vnitřních předpisů a vnějšími
kontrolami. Podle vyhlášky o zájmovém a předškolním vzdělávání může být úplata snížena.

8. Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví
Ve vnitřním řádu SVČ jsou obsaženy podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
účastníků zájmového vzdělávání.
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:
- vhodná struktura činnosti a bezpečné působení
- vhodný stravovací a pitný režim na akcích a táborech pořádaných SVČ
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- zdravé prostředí užívaných prostor dle platných norem (odpovídající světlo, teplo,
bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické
vybavení prostorů)
- bezpečné pomůcky
- ochrana účastníků před úrazy (prevence, poučení o chování a bezpečnosti v činnostech
SVČ, provozní a vnitřní řády, pravidelná kontrola prostor a pravidelné revize zařízení)
- dostupnost prostředků první pomoci, praktická dovednost zaměstnanců poskytovat
první pomoc

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. Přílohou tohoto ŠVP je dokument
„ Strategie prevence sociálně patologických jevů v SVČ Rožnov p.R.“
SVČ vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti při různých
formách zájmového vzdělávání v různých prostředích a současně přijímá opatření k prevenci
rizik (proškolování nebo poučení pracovníků před zahájením jednotlivých druhů činnosti).
Provoz a režim se řídí vnitřním řádem SVČ a provozními řády budovy a místností a
souborem vnitřních předpisů, které stanovují zásady nejen pro vzdělávací činnost, ale i pro
oblast BOZP, ekonomickou a kontrolní. Dále je vedena evidence úrazů pracovníků i
účastníků. Účastníci činnosti, majetek a vybavení SVČ jsou pojištěny. Na tento ŠVP navazuje
dokumentace BOZP, ve které jsou podmínky pro BOZP popsány podrobně. Nad bezpečností
v budově v době provozu dohlíží zaměstnanec na pozici „dozor“, který je částečně financován
z ÚP.

9. Hodnocení v SVČ Rožnov p.R.
Každá výchovně vzdělávací činnost v SVČ Rožnov p.R. je pravidelně vyhodnocována.
Hodnocení probíhá několika způsoby:
- Individuálně
- Skupinově (tým, který činnost uspořádal) – bez písemného záznamu
- Na poradách 1x za měsíc se hodnotí všechny uskutečněné činnosti – písemný záznam
- Na individuálních pohovorech 4x do roka se hodnotí činnost zaměstnance – písemný
záznam
- Ankety, dotazníky pro veřejnost
14
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- Pravidelnou zájmovou činnost hodnotí vedoucí kroužku písemně v deníku zájmového
útvaru
- Účastníci zájmového vzdělávání mohou být hodnoceni na základě vystaveného
potvrzení, nebo osvědčení.
Hodnotící indikátory činnosti:
a) Pravidelná zájmová činnost
o pravidelná docházka účastníků
o zájem účastníků
o počet klientů (nárůst, pokles)
o odborná kvalifikace vedoucího zájmové činnosti
o zpětná vazba (dotazníky, hospitace)
o plnění cílů pro danou oblast
o uskutečněné akce mimo zájmový útvar (pobytová akce, návštěva divadla,
výstavy, jiné sportoviště, apod.)
o výstupy z činnosti zájmového útvaru (vystoupení na akcích, soutěže, výstavy)
b)Příležitostná zájmová činnost
o příprava na akci, organizační plán, finanční rozvaha
o opakovatelnost akce, tradice
o hodnocení akce
o propagace, medializace
o počet účastníků
o sponzorský ohlas
o finanční přínos
o dodržení bezpečnostních a provozních zásad
c) Pobytové akce, pobytové a příměstské tábory
o příprava na akci, organizační plán, finanční rozvaha
o počet účastníků
o propagace, medializace
o týmové kvalitní zabezpečení
o opakovatelnost akce, tradice, ziskání účastníků i pro pravidelnou činnost
o zpětná vazba
o výstupy (fotodokumentace, vystoupení)
o finanční přínos
o dodržení bezpečnostních a provozních zásad
o kvalitní motivace a program
d)Výukové programy
o zájem u učitelů MŠ a ZŠ
o počet výukových programů a počet účastníků
o zpětná vazba
o kvalitní zpracování programu
o kvalitní lektoři
o dostatečná propagace a fotodokumentace
o spolupráce se školami
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e) Odborná činnost
o seznam účastníků
o prezenční listina
o vlastní hodnocení akce
o fotodokumentace
Hodnocení zaměstnanců probíhá na základě pokynu ředitele č.j. 27/10/2014, název:
Finanční hodnocení pracovníků. V tomto pokynu je nastaven způsob hodnocení a
odměňování zaměstnanců.

10. Zveřejnění ŠVP SVČ Rožnov p.R.
ŠVP je zveřejňováno na webových stránkách www.svcroznov.cz a je v papírové podobě
k dispozici v přízemí budovy SVČ.
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