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Zpracoval: Mgr. Martin Navařík, ředitel 



1. Základní údaje 
 

Název: Středisko volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace 

Adresa: Bezručova 293, Rožnov p.R., 756 61 

Zřizovatel: Město Rožnov pod Radhoštěm 

Ředitel: Mgr. Martin Navařík 

Zástupkyně ředitele: Jana Hrubá 

Telefonický kontakt: 571 115 635, 571 115 636, 734 570 502 

Emailový kontakt: svc@svcroznov.cz 

Webové stránky: www.svcroznov.cz 

Datum zřízení: 1.9.1979, právní subjekt od 1.4.1993 

IČO: 75044340 

Identifikátor: 673100189 

Bankovní spojení: 107-5450330237/0100 u Komerční banky 

 

 

2. Hlavní činnost a předmět činnosti 

 

2.1 Pravidelná zájmová činnost 

 

Ve školním roce 2018/2019  bylo v nabídce celkem 121 zájmových útvarů, do kterých 

docházelo 194 dětí, 969 žáků a 39 dospělých účastníků. Každoročně reflektujeme na zájem 

klientů a aktuální trendy, podle kterých je sestavována nabídka pravidelné zájmové činnosti. 

Opíráme se o naše tradiční a silné kroužky, které pravidelně doplňujeme novinkami. 

Reflektujeme taktéž požadavky dnešní společnosti a zařazujeme činnosti, ze kterých si klienti 

odnesou kompetence a dovednosti, které uplatňují v běžném životě. Zejména se jedná 

o  jazykové, pohybové, rukodělné dovednosti, vztah k přírodě a ekologii, mezilidské vztahy, 

výchova ke zdravému životnímu stylu, IT technologie a polytechnická výchova. 

V probíhajícím školním roce jsme otevřeli velkou řadu aktivit na základních školách 

v mikroregionu Rožnovsko. Reflektujeme zejména velký zájem vesnických ZŠ o otevírání 

zájmových útvarů SVČ na tamních školách. 

 

 

2.2 Příležitostná činnost (akce) 

 

V období od 1.9.2018 do 31.8.2019  uspořádalo SVČ Rožnov p.R. celkem 

233  příležitostných akcí, kterých se zúčastnilo kolem 19 000 účastníků. Z tohoto počtu 

proběhlo 41 akcí o víkendech. Víkendových akcí se zúčastnilo přes 4760 účastníků. 

Mezi největší akce, které SVČ Rožnov p.R. organizuje patří Běh za zdravím, Street dance 

maraton, Uspávání broučků, Turnaj v šachu, Lezecké závody, Mikuláš na ledě a Mikuláš 

pro  MŠ, Vánoční plavecké závody, Vánoční street dance show, Akademie SVČ, lyžařské 

kurzy na klíč pro ZŠ a MŠ, První pomoc, Závody ve šplhu, Dětské karnevaly na Zavadilce 

a na ledě, Okrskové a okresní kolo recitace, Zpěváček, Rožnovský slavíček, Moudrá sovička, 
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Školní gymnastická přehlídka, Závod v gymnastice, Závod horských kol, Heart2beat dance 

cup, Mezinárodní den tance, Pohádkové pátky, Den Země, Zájezdy na divadelní představení, 

Miniduatlon a Minitriatlon, Street dance show, Kurzy inline bruslení a sjezdového lyžování 

pro MŠ a ZŠ, Lehkoatletický čtyřboj, Dny dětí, Vítání jara, Pohádkový les, Lezení na skalách 

v Kružberku, Mezinárodní den zdraví, Rozhýbejme Rožnov, mezinárodní Gymnastický závod 

Rožnovská prostná a mnoho dalších. 

Dále spolupořádáme akce jako Rozsvícení vánočního stromu, Bezhraniční valašení, 

Kdo si hraje, nezlobí, T-mobile běh olympijského dne, Běh rodným krajem Emila Zátopka 

a  další. 

Mezi další organizované akce SVČ Rožnov p.R. patří akce na objednávku. Může 

se  například jednat o dětské dny, adaptační kurzy, teambuildingové akce, sportovní kurzy, 

výukové programy a jiné. Vše je uvedeno v nabídce SVČ. Žadateli těchto akcí jsou firmy, 

Město Rožnov p.R., školské zařízení a jiné. 

 

 

2.3 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem 

 

Táborová činnost probíhá převážně v době školních prázdnin. Na podzimní prázdniny 

pravidelně připravujeme tvořivé dílny, o pololetních prázdninách pořádáme jednodenní 

lyžařský kurz, o jarních prázdninách probíhá týdenní lyžařský příměstský tábor.  

O velikonočních prázdninách probíhají v SVČ tvořivé dílny s tématikou Velikonoc. 

Hlavním obdobím pro táborovou činnost je červenec a srpen. V roce 2019 jsme uspořádali 

celkem 33 příměstských táborů a pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 709 dětí. Z toho 

21 táborů bylo příměstských, 3 byly pobytové s dobou pobytu nad 5 dní a 9 s dobou pobytu 

do 5 dní. V roce 2019 jsme uspořádali čtyři velké tábory s pobytem nad pět dní. Konkrétně 

na Jižní Moravě - Pálava, na Soláni, na Bílé a na Bumbálce. V uplynulém roce jsme 

uspořádali sportovní tábor pro náctileté na Pálavě. Náplní byla výuka windsurfingu 

a cykloturistika. Tímto se snažíme nabídnout aktivity pro děti staršího školního věku, 

které spíše vyhledávají aktivity neformálního a neorganizovaného charakteru. 

Jelikož nedisponujeme vlastní táborovou základnou, tak jsme odkázáni na využívání 

soukromých ubytovacích zařízení. Zájemci o tábory ve Středisku volného času Rožnov p.R. 

si mohou vybírat z různorodé nabídky zaměření táborů. Příměstské tábory jsou časově 

pořádány tak, aby pokryly dobu, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Program dne vychází 

z tématiky, na kterou je tábor zaměřený (zpravidla se jedná o rukodělné aktivity, sport, tanec, 

cizí jazyky, přírodovědu, digitální technologie a jiné). Mezi doplňkové aktivity 

na příměstském táboře patří exkurze, výlety do přírody, na koupaliště apod. Pobytové tábory 

koncipujeme ve formě celotáborové hry.   

 

 

2.4 Další činnosti zájmového vzdělávání 

 

Podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání, Středisko volného času organizuje mimo výše 

uvedené také individuální činnost a práce s talenty, osvětovou a informační činnost 

a spontánní činnost. V uplynulém školním roce jsme pracovali celkem se dvěma talenty (sport 



a tanec). V osvětové a informační činnosti se zaměřujeme na pořádání výukových programů, 

které probíhají na mateřských a základních školách. Doplňujeme tímto výuku ve školách. 

Jedná se zejména o kurzy první pomoci, ekologie a přírodovědy, sportovní a rukodělné kurzy. 

Spontánní činnost zajišťujeme formou herny pro děti, kterou jsme nově vybudovali 

z původního skladu. Herna tak slouží k trávení volného času, čekání na kroužek, psaní úkolů 

apod. 

Každoročně jsme pověřeni krajem uspořádat soutěž MŠMT v recitaci. Zajišťujeme 

okrskové a okresní kolo. 

 

 

3. Personální zabezpečení 

 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve Středisku volného času Rožnov p.R., celkem 

8 interních pedagogických pracovníků a 5 interních nepedagogických pracovníků. Mezi 

nepedagogické pracovníky patří ekonomka, recepční, administrativní pracovnice (částečný 

úvazek), uklízečka (částečný úvazek), dvě školní asistentky (financované v rámci tzv. šablon). 

Činnost Střediska volného času by se neobešla bez externích pracovníků. Ve školním roce 

2018/2019 jich pracovalo v zájmových útvarech celkem 36 s pedagogickým vzděláním a 

několik dalších pomocníků. Na organizaci příležitostných akcích se podílelo přes 100 

pracovníků pracujících na dohodu o provedení práce. Naše činnost by se neobešla bez 

podpory a pomoci velkého počtu dobrovolníků, především z řad rodičů. 

 

 

3.1 Čerpání mezd 2017 

 

Činnost Střediska volného času je nedostatečně financovaná ze státního rozpočtu. Výše 

finančních prostředků určených na platy nepokrývá mzdové náklady. Z tohoto důvodu jsme 

závislí na vícezdrojovém financování. V roce 2019 jsme proto mzdové náklady kryli 

ze státního rozpočtu, z vlastních zdrojů, z rozpočtu zřizovatele, z fondu odměn a z projektu 

zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. Konkrétní zdroje a jejich výše je rozepsána 

v následující tabulce. 

   

 Celkem OON 

Dotace ze státního rozpočtu 3 001 234 3500 

   

 Platy OON 

Dotace od zřizovatele 493 790 59 725 

   

 Platy OON 

Šablony 563 653 13 270 

   

 Platy OON 

Vlastní zdroje 246 494 723 285 

   



 Platy OON 

Fond odměn 82 188 0 

   

 Platy OON 

Dotace z kraje na projekt 0 5890 

 

  

3.2 Spolupráce s dalšími subjekty 

 

Činnost Střediska volného činnost je velmi rozsáhlá, co se týče spektra různých aktivit 

a rozšířená do celého Mikroregionu Rožnovsko. Z těchto důvodů je pro nás velmi cenná 

spolupráce s různými subjekty a jednotlivci a patří jim velké poděkování. Jedná se zejména 

o mateřské, základní a střední školy v mikroregionu, které se účastní našich akcí, poskytují 

nám prostory pro činnost. Velmi korektní spolupráce probíhá i se zřizovatelem Městem 

Rožnov p.R. Mezi další patří MAS Rožnovsko, TJ Rožnov p.R., Knihovna Rožnov p.R.,      

T-klub Rožnov p.R., ZUŠ Rožnov p.R., Klub seniorů Rožnov p.R., hasiči a městská policie, 

obecní úřady v rámci mikroregionu, sportovní oddíly (zejména Horolezecký oddíl), plavecká 

škola, krytý bazén, areál Zavadilka, informační centrum, SVČ a DDM ve Zlínském kraji, 

Ranč Bučiska, Skiareál Sachova studánka, cyklistické sdružení Valašští Bačové, diakonie 

Vsetín, horský hotel Čarták na Soláni, penzion Gaudeamus ve Velkých Karlovicích, ubytovna 

SOŠ v Bílé, windsurfingová škola F4 Pasohlávky,  místní podnikatelé a firmy (Myonic, 

Brose, Deza, Synot, Robe, ON semi, Petr Prorok, Innovative sensor) a mnoho dalších, 

kteří se podílejí na činnosti Střediska volného času Rožnov p.R.    

V rámci výměny zkušeností jsme navázali spolupráce s Centrem volného času 

Frenštát p.R. 

 

 

4. Charakteristika jednotlivých oddělení 

 

Středisko volného času v Rožnově p.R. je organizačně členěno do sedmi oddělení. 

Jednotlivá oddělení jsou zaměřena na různé zájmové činnosti a mají svého vedoucího.  

 

 

4.1 Heart2beat, static breakers 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Veronika Kolečková, Erika Rutar Černá 

 

Je taneční skupina, která se věnuje street dance tanečním stylům. Jedná se zejména o hip-hop, 

R’n’B, House, Dancehall, Breakdance, Vogue, Waacking. Mezi členy patří děvčata a chlapci 

v různých věkových kategoriích. Věkové kategorie jsou od 5 do 50 let. Taneční skupina 

se každoročně účastní tanečních soutěží. 

 

 



H2B&SB / soutěžní sezona 2018/2019 / výsledky, umístění 

 

30.3. TANCER CUP Zlín 

UMÍSTĚNÍ: 

  4. místo HVK elita / choreografie BLAZE OUT 

  2. místo JUNIORK A / choreografie EMERGENCY 

 

6.4. Taneční skupina roku Zlín / regionální kolo / 

UMÍSTĚNÍ: 

1.místo JUNIORKY A / choreografie EMERGENCY 

6.místo děti / choreografie It‘s tricky to be Mickey 

 

21.4. Hot Dance Zubří / street dance Morava / 

UMÍSTĚNÍ: 

1.místo JUNIORKY A / choreografie EMERGENCY 

  1. místo HVK elita / choreografie BLAZE OUT 

3.místo děti / choreografie It‘s tricky to be Mickey 

 

27.4. Taneční skupina roku / zemské kolo (MORAVA) / 

UMÍSTĚNÍ: 

2.místo JUNIORKY A / choreografie EMERGENCY 

 

4.5. Motion&Emotions Uničov / celorepubliková street dance soutěž /  

UMÍSTĚNÍ:  

3.místo JUNIORKY A / choreografie EMERGENCY 

4.místo děti / choreografie It‘s tricky to be Mickey 

  5. místo HVK elita / choreografie BLAZE OUT 

 

18.5. ULITA4DANCE Praha / celorepubliková street dance soutěž /  

UMÍSTĚNÍ: 

  3. místo JUNIORKY A / choreografie EMERGENCY 

  1. ALL STYLE battle 2vs2 / MAJA+TERY  

  1. místo HVK elita / choreografie BLAZE OUT 

 

19.5. HB CUP Praha / celorepubliková street dance soutěž /  

UMÍSTĚNÍ: 

  5.místo JUNIORKY A/ choreografie EMERGENCY 

  4.místo děti / choreografie Its tricky to be Mickey 

  2.místo HVK elita / choreografie BLAZE OUT 

 

24.5. HipHop UNITE Leiden / mistrovství Evropy / Holandsko / JUNIORKY A /  

UMÍSTĚNÍ: TOP 10 /semifinále/ 

 

9.6. Taneční skupina roku / mistrovství České Republiky / 

UMÍSTĚNÍ: TOP 10 / 5.místo / 

 

 

Taneční skupina Heart2beat a  Static breakers rovněž vystupuje na velkém množství akcí. 

Za zmínku stojí vystoupení pro ZŠ Pod Skalkou, ZŠ Videčská, ZŠ 5. Května, 

Střední zemědělská škola, SŠIEŘ Rožnov p.R., SŠ cestovního ruchu, mateřské školy (plesy 



a jiné akce). Dále vystupuje na akcích Města Rožnov p.R., na akcích T-KLUB, na firemních 

akcích (BROSE, LISS, ROBE), na akcích obcí v mikroregionu Rožnovsko, diakonie Vsetín 

a  jiné.  

Je pořadatelem dalších tradičních akcí jako jsou street dance maraton, vánoční show, H2B 

dance cup, mezinárodní den tance, street dance show a jiné.  

 

 

4.2 Estetika a přírodní vědy 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Bc. Blanka Kopřivová 

 

Na začátku školního roku 2018/2019 došlo k personální výměně vedoucího oddělení. 

Ing. Julie Lišková odešla na mateřskou dovolenou. Oddělení dočasně vede Bc. Blanka 

Kopřivová. 

Oddělení estetiky nabízí činnosti zaměřené na tanec, zpěv, hru na hudební nástroj 

a manuální zručnosti s cílem inspirovat účastníky ke tvořivosti, objevování a seberealizaci 

v oblasti, která je zajímá. Oddělení přírodních věd je zaměřeno na rybářství, ekologii 

a přírodu. 

Ve školním roce 2018/2019 uspořádalo oddělení několik výtvarných soutěží pro MŠ a ZŠ 

z celého mikroregionu Rožnovsko, rybářské závody, okresní a okrskové kolo v recitaci, 

a pěveckou soutěž Zpěváček. Hlavní akcí oddělení v uplynulém roce byla akademie SVČ, 

na které vystoupili děti, mládež a dospělí z většiny zájmových útvarů. 

S příchodem nového vedení oddělení vznikly nové ZÚ (canisterapie – zapojování zvířat 

do výuky, zobcová flétna a žonglování). O canisterapii je velký zájem v mateřských školách, 

kde realizujeme výukové programy. Vedoucí oddělení se zaměřuje na práci s dětmi 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

4.3 Umělecký projev 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Jan Trlica, Dis. 

 

Oddělení je zaměřeno na umělecký projev a seberealizaci dětí a dospělých a na osobnostní 

rozvoj. Novinkou v uplynulém školním roce jsou kroužky 3D tisk a práce se dřevem 

a řezbářství, které reflektují potřebu rozvoje polytechnického vzdělávání. Mezi nové kroužky 

tohoto oddělení patří psaní všemi deseti, kde jako pomocný vedoucí působí mistr světa 

v psaní všemi deseti. Oddělení uspořádalo tradiční akce jako Rožnovský slavíček, vědomostní 

soutěž Moudrá sovička.  

 

 

 

 

 

 



4.4 Sport a cizí jazyky 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Ing. Pavel Navařík 

Oddělení nabízí tradiční sporty – plavání, atletiku a gymnastiku, doplněné o triatlon, 

míčové sporty, běžecké lyžování a šachy. V oblasti volnočasové výuky cizích jazyků nabízí 

oddělení angličtinu pro různé věkové a pokročilostní skupiny dětí. Dalšími jazyky jsou 

němčina a ruština.  

Oddělení sportu se dlouhodobě zaměřuje na podporu sportu a pohybové aktivity mezi 

dětmi a mládeží. V uplynulém školním roce uspořádalo již 29. ročník Běhu za zdravím. Jedná 

se o nejstarší běžecký závod v Rožnově p.R. a každoročně se ho účastní okolo 300 dětí. 

Tradiční Vánoční plavecké závody proběhly už po 26., dále proběhl tradiční závod šplh o tyči, 

gymnastická přehlídka, atletický čtyřboj, turnaje v sálová kopané, závod v běhu na lyžích. 

Tradiční akcí je taktéž seriál závodů „Běháme, šlapeme, plaveme“ a jedná se zde o závody 

v přespolním běhu, dublonu a triatlonu. Uvedených akcí se každoročně účastní stovky dětí. 

Od začátku školního roku 2019/2020 nastoupil na oddělení jako nový vedoucí Patrik 

Solgovič, který ve funkci nahradil dlouholetého vedoucího a zakladatele oddělení sportu 

a cizích jazyků Ing. Pavla Navaříka. S novým vedoucím vznikly nové aktivity jako parkour 

a legorobotika. Zároveň začátkem školního roku 2019/2020 došlo ke sloučení dvou oddělení, 

a to sportu a cizích jazyků a outdoor aktivit. 

 

 

4.5 Outdoor aktivity 

 

Hlavní vedoucí: Bc. Jitka Proroková 

  

Oddělení se zaměřuje na outdoor a indol aktivity, lyžařské kurzy, kurzy in-line bruslení, 

adaptační kurzy a akce na klíč. Ve školním roce 2018/2019 se naučilo bruslit 130 dětí, lyžovat 

110 dětí z mateřských a základních škol. Oddělení rovněž uspořádalo lezecké závody. 

Tradiční akcí na oddělení je víkendové lezení na skalách na Kružberku, kterého se účastní děti 

společně s rodiči. Vedoucí oddělení Bc. Jitka Proroková se aktivně věnuje osvětě v oblasti 

první pomoci a pořádá výukové programy pro základní školy a semináře pro pedagogy z MŠ 

a ZŠ. 

 

 

4.6 Bečva a bezva klub 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Jarmila Křenková 

 

Oddělení se zaměřuje na rukodělné aktivity, keramiku a jezdectví. Oddělení pracuje 

s dětmi z mateřských a základních škol. Aktivity oddělení probíhají v celém mikroregionu 

Rožnovsko. Oddělení se specializuje převážně na práci s dětmi z mateřských škol. Mezi velké 

akce oddělení patří dětské karnevaly. 

Oddělení uspořádalo své tradiční akce (uspávání broučků, Mikuláš, dětské karnevaly, 

výstava koní, vítání jara). 



4.7 Atletický klub 

 

Hlavní vedoucí: Mgr. Martin Navařík 

 

Atletický klub pod názvem AC Sportguides Rožnov p.R. úzce spolupracuje se SVČ 

Rožnov p.R., kdy pedagogové SVČ zajišťují tréninkovou činnost a klub zajišťuje závodní 

činnost. V současné době je v klubu přihlášeno okolo 80 dětí, které pravidelně trénují pod 

vedením vyškolených atletických trenérů. Pravidelně se účastníme atletických závodů 

v regionu. V uplynulém roce se podařilo vybojovat závodníkům oddílu : 5x titul mistr 

Zlínského kraje v přípravkách, a 2x 2. a 2x3. místo ze stejné soutěže, dále 4. místo v běhu 

na 1500m starších žaček na halových závodech, 4. a 5. místo na Běžeckém závodě Hornická 

desítka. Dále jsme zaznamenali spoustu kvalitních umístění.  

 Pro další rozvoj činnosti atletického klubu bychom potřebovali výškařský sektor v areálu 

hřiště D. Zátopkové na ulici Letenská. 

 

 

4.8 Gymnastika prostná 

 

Hlavní vedoucí: Ing. Ľuboš Ďurčanský 

  

Pod SVČ Rožnov p.R. působí gymnastický oddíl pod názvem „gymnastika prostná“, 

kterou navštěvuje několik desítek dětí, které se účastní regionálních, celostátních i 

mezinárodních závodů, které jsou především určeny pro zájmové gymnasty.  Děti z kroužku 

se účastní mnoha pravidelných aktivit, jako jsou víkendové soustředění, jednodenní 

soustředění ve specializovaných gymnastických halách v Ostravě a ve Zlíně, gymnastických 

přehlídek a vystoupení. 

Velkou akcí, kterou uspořádal vedoucí a trenér p. Ďurčanský byl mezinárodní závod 

„Rožnovská prostná“, kterého se zúčastnilo přes 200 dětí z Česka a Slovenska.  

 

Výsledky z gymnastických závodů: 

 
Včelínský dvojboj 27.1.2019: 1x stříbro 

Moravský pohár Bystřice 3.3.2019: bez medailí 

Rožnovská Prostná 14.4.2019: 1x zlato, 1x bronz 

Kelčovský dvojboj 28.4.2019 (SK): 1x zlato 

Vrútky (SK) 15.6.2019: 4x stříbro, 1x zlato, 1x stříbro v soutěži družstev 

Karviná 23.6.2019: bez medailí 

Hulín 14.12.2019: 1x stříbro 

 

 

4.9 Pozice PR a marketingového pracovníka 

 

Pozici PR a marketingového pracovníka vykonává mimo svoji pedagogickou činnost 

Bc. Jitka Proroková. V SVČ sestavený systém a plán propagace.    

 



5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků   

 

1. Zhodnocení plánu vzdělávání na školní rok 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019 proběhlo další vzdělávání pedagogických pracovníků dle 

plánu. V rámci DVPP klademe velký důraz na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami, na nadané děti. Sledujeme aktuální trendy a podle toho nastavujeme systém 

vzdělávání. V uplynulém roce se nám vyskytlo velké množství vzdělávacích možností. Jednak 

čerpáme šablony, ve kterých máme velkou část finančních prostředků určenou pro DVPP. 

Jedná se zejména o kurzy anglického a německého jazyka pro zaměstnance, kurzy osobnostně 

sociálního rozvoje a další. Velmi pozitivně se nám osvědčila supervize s psychologem 

p. Facovou, ve které řešíme problematiku práce s dětmi se SVP, řešíme firemní kulturu naší 

organizace a rovněž problematiku naší pedagogické práce.  

V uplynulém školním roce jsme taktéž využívali možností DVPP v rámci MAP 

Rožnovsko, které organizuje různé semináře pro ředitelé škol, pedagogické i nepedagogické 

pracovníky a pro veřejnost.  

Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků je v naší organizaci velkou 

prioritou. Pracovníci se průměrně účastní 4-5ti vzdělávacích aktivit v průběhu školního roku. 

Zaměstnanci jsou taktéž motivováni k účasti na vzdělávacích aktivitách. Podporujeme DVPP 

i u externích pracovníků, kterým nabízíme účast zdarma na společných vzdělávacích 

aktivitách a proplácíme jim různé semináře. 

 

2. Plán vzdělávání na školní rok 2019/2020 

Plán vzdělávání navazuje na předchozí školní roky, kdy byl kladen velký důraz 

na vzdělávání. Účast na vzdělávacích aktivitách je zaměstnancům předávána jako jeden 

z pracovních úkolů a k účasti jsou finančně motivováni. V následujícím roce budeme nadále 

čerpat finanční prostředky ze šablon, budeme využívat širokou škálu školení v rámci MAP 

Rožnovsko a taktéž investujeme do vzdělávání značnou část finančních prostředků z rozpočtu 

organizace. 

 

Šablony (školení celého týmu pracovníků): 

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků (cizí jazyky v rozsahu 80 hodin 

na pedagogického pracovníka 

- Osmihodinový seminář: osobnostně sociální rozvoj pedagogů, typologie osobnosti 

- Osmihodinový seminář: schopnost sebereflexe 

- Sdílení zkušeností pedagogů (CVČ Frenštát, SVČ Valašské Meziříčí) 



- Supervize s psycholožkou (rozsah 10x3 hodiny). Supervize jsou zaměřeny na řešení 

pracovních problémů a záležitostí v rámci týmu, nebo individuálně 

- Využití ITC ve vzdělávání (proškolení pedagogů ve využívání tabletu ve výuce) 

 

Školení MAP Rožnovsko: 

- účast pracovníků SVČ Rožnov p.R. na vzdělávacích aktivitách MAP Rožnovsko 

v průběhu školního roku 

 

Společné školení a vzdělávání: 

- BOZP (průběžné proškolení o bezpečnosti práce) 

- Zdravotník zotavovacích akcí  

 

Níže jsou uvedeny semináře a vzdělávací akce, které plánujeme v období  

září  – prosinec  2019. Další vzdělávací aktivity budeme realizovat dle aktuální nabídky. 

Martin Navařík 

- Semináře týkající se školské legislativy 

- Elearning, průběžné studium vyhlášek a zákonů 

- Semináře a školení pro ředitele organizované MěÚ Rožnov p.R.  

- Semináře a školení zaměřené na rozvoj tzv. měkkých manažerských dovedností 

- Výjezdní vzdělávací semináře organizované MAP Rožnovsko 

- Strategické řízení a plánování ve školách (8 navazujících seminářů) 

 

Jana Hrubá 

- Dvoudenní seminář účetnictví PO a Jak být sám sobě manažerem 

- Pravidelné setkávání ekonomů mikroregionu (MAP Rožnovsko) 

- Novinky v personalistice (JUDr. Bukovjan) 

 

Jan Trlica 

- Seminář „Vzrůstající agresivita u dětí předškolního a mladšího školního věku“ 

(Mgr. Bínová) 

- Seminář „Nové metody ve výuce s využitím ICT (2 workshopy) 

- Plán sebevzdělávání: práce a programování s 3D tiskárnou, práce v programu zoner 

photo studio. 



Jitka Proroková 

- Semináře: ADHD a ADD v kostce, Psychomotorické a pohybové didaktické hry 

v zájmovém vzdělávání, Práce s nadaným dítětem (MAP Rožnovsko) 

- Školení: První pomoc, konference týkající se první pomoci 

- Školení: hlavní vedoucí pobytového tábora 

 

Blanka Kopřivová 

- Školení: pes asistent 

- Seminář: práce se žáky se SVP ve školní družině (MAP Rožnovsko) 

 

Patrik Solgovič 

- Seminář „Nové metody ve výuce s využitím ICT (2 workshopy) 

- Workshop se zaměřením na Parkour (Brno) 

 

 Jarmila Křenková 

- studium internetových měsíčníků, studium rukodělné tvorby na youtube 

- Seminář: práce se žáky se SVP ve školní družině (MAP Rožnovsko) 

 

Veronika Kolečková 

- Taneční workshopy v rámci festivalu Dance Life! (Brno) 

- Taneční workshopy SDK Europe (Jedovnice) 

- průběžné studium speciální pedagogiky na VŠ 

- Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání (Nový Jičín) 

 

Marcela Válková 

- Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání (Nový Jičín) 

 

Vladislava Kejharová 

- Vzdělávání v rámci organizace „sport pro všechny“, které je zaměřeno na pohybové 

aktivity pro děti 

 



Jaroslava Barošová  

- školení v oblasti administrativy 

- školení v systému „domeček 

 

Vzdělávání externích pracovníků 

- studium pedagogiky volného času pro dílčí pedagogickou činnost 

- nabídka účasti na vzdělávacích aktivitách v SVČ Rožnov p.R. (pedagogika, 

psychologie) 

- kurzy a semináře dle specializací 

 

 

6. Kontroly provedené zřizovatelem a vnějšími kontrolními 

orgány 

 

6.1 Kontrola zřizovatelem 

 

Veřejnosprávní kontrola ve smyslu paragrafu 13, odstavec 1, zákona č. 320/2001 Sb. 

O finanční kontrole. Proběhla 26.3.2019. Kontrola proběhla bez závad. 

 

 

6.2 Kontrola vnějšími orgány 

 

Nebyly provedeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Financování z jiných zdrojů  

 

7.1 Finanční dary přijaté v roce 2019 

 

DARY 2019 

DÁRCI 
ÚČELOVÝ 

DAR 

NEÚČELOVÝ 

DAR 

DM drogerie market s.r.o. 85000,- - 

KOLEČEK trade s.r.o. 5000,- - 

VOPP s.r.o. 5000,- - 

Petra Ondruchová 4000,- - 

BITO skladovací technika s.r.o. 5000,- - 

ROBE lighting s.r.o. - 15000,- 

Petr Prorok - 7000,- 

MERCURY STAR s.r.o. 10000,-  

CELKEM 136000,- 

 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup pomůcek pro rozvoj činnosti v zájmových 

útvarech, táborech a akcích. 

 

 

8. Strategické plánování a koncepce rozvoje organizace 

 

Vycházíme ze strategického plánu z roku 2016, ve kterém jsme stanovili strategické úkoly 

na tříleté období. V roce 2020 proběhne vyhodnocení strategického plánu a bude vytvořen 

nový plán na další tříleté období. 

V roce 2019 proběhlo komplexní hodnocení ředitele SVČ Rožnov p.R. za uplynulé 

šestileté období. V rámci hodnocení byla představena koncepce rozvoje organizace 

na následující funkční období do roku 2025. 

 

Hlavní priority rozvoje SVČ Rožnov p.R.  

 

1. Zaměření na kvalitu v zájmovém vzdělávání na úkor kvantity. Zpracovat nástroje 

zjišťující kvalitu vzdělávání.  

2. Fungující firemní kultura a efektivní využívání času zaměstnanců. 

3. Efektivní využití finančních prostředků z tzv. šablon.  

4. Finančně dostupné zájmové vzdělávání pro široké věkové spektrum. 

5. Nové prostory pro činnost SVČ.  

6. Kvalitní, motivovaný a vzdělaný tým pracovníků, který je připravený pracovat 

s klienty se specifickými potřebami ve vzdělávání.  

7. Vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro zájmové vzdělávání.  

8. Optimalizace v řízení evidence pracovní doby zaměstnanců.  



9. Vytvářet komunitní zařízení – zapojovat rodiče a rodinné příslušníky, vychovávat 

dobrovolníky a externí pracovníky, vytvářet neformální vztahy.  

10. Výchova a doporučování nadaných účastníků v zájmovém vzdělávání. 

 

 

9. Materiální a prostorové zabezpečení činnosti 

 

Středisko volného času v Rožnově p.R. je velmi dobře vybavené po materiální stránce 

a pořizuje nové vybavení na základě sledování trendů v oblasti volného času. Finanční 

prostředky na nákup materiálu pochází z vlastní činnosti, z příspěvku zřizovatele, z grantů 

a projektů a ze sponzorských darů.  

Prostorové podmínky budovy, ve které sídlí Středisko volného času, jsou dlouhodobě 

nevyhovující. Jako nevhodné pro činnost byly označeny několikrát při roční prověrce BOZP. 

Omezují další rozvoj činnosti a z toho důvodu velká část našich aktivit probíhá v jiných 

školách. Z našeho pohledu na zájmové vzdělávání, by děti měly chodit do kroužků mimo 

školu, kterou navštěvují a neměli by je vést v kroužcích učitelé, kteří je běžně vyučují. 

Velkým problémem je přeplněnost tělocvičen v Rožnově p.R. Z tohoto důvodu děti z nově 

založeného atletického oddílu nemají v zimních měsících adekvátní podmínky pro trénink. 

 

 

10. Šablony v SVČ Rožnov p.R. 

 
V období 1.9.2018 – 31.8.2020 probíhá ve Středisku volného času Rožnov p.R. projekt 

zjednodušeného vykazování v rámci projektu výzkum, vývoj a vzdělávání pod zkráceným 

názvem „šablony“.  V rámci šablon čerpáme finanční prostředky ve výši 2 277 032 Kč. 

Po celé období projektu zaměstnáváme dvě školní asistentky, které pomáhají zkvalitňovat 

práci s dětmi a zaměřují se na podporu dětí se zdravotními a sociálními hendikepy. Školní 

asistentky využíváme při pořádání akcí a jako dozor na kroužcích a táborech SVČ.  

Velkou část finančních prostředků ze šablon používáme na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Proběhly dvě pobytové vzdělávací akce, které byly zaměřené 

na osobnostně sociální rozvoj a na teambuilding. V rámci DVPP jsme se dále zaměřili 

na zdokonalení úrovně cizích jazyků zaměstnanců SVČ. Nastavili jsme spolupráci 

s jazykovou školou Kiaora, která pro naše zaměstnance na základě získané akreditace pořádá 

jazykové kurzy. Do dalších aktivit, které realizujeme přes šablony, patří sdílení zkušeností 

pedagogických pracovníků z různých školských zařízení, profesní rozvoj pedagogů 

prostřednictvím supervize (v této oblasti jsme navázali na dlouhodobou spolupráci 

s psycholožkou PaeDr. Věrou Facovou, která pro SVČ supervize realizuje), využití ICT 

ve vzdělávání (za tímto účelem jsme pořídili 10 tabletů, které sdílíme  při výuce v různých 

kroužcích) a klub anglického jazyka pro účastníky SVČ.  Velmi pozitivně hodnotíme 

zkušenost ze sdílení zkušeností pedagogických pracovníků, které proběhlo mezi SVČ Rožnov 

p.R. a Centrem volného času Frenštát p.R. Proběhly dvě vzájemné návštěvy, na kterých jsme 

měli možnost porovnat naší činnost, materiální a prostorové podmínky a další specifika 



činnosti. Na jaře 2020 je v plánu podobné sdílení zkušeností se SVČ Domeček Valašské 

Meziříčí. 

Administrativu šablon zajišťuje s podporou p. Mikulenkové z odboru školství Města 

Rožnov p.R. ředitel SVČ Mgr. Martin Navařík. Rozhodli jsme se nejít cestou zadat zakázku 

šablon externí firmě, jelikož by nás to stálo velkou část finančních prostředků. 

 

 

11. 40. výročí založení SVČ Rožnov p.R. 

 
V roce 2019 oslavilo Středisko volného času Rožnov p.R. již 40. výročí od svého 

založení. Svou činnost začalo v roce 1979 pod názvem Dům dětí a pionýrů. Ke 40. výročí 

proběhla 10.4.2019 slavnostní akademie, na které byla prezentována naše činnost. 

 

 

12. Závěr 

 

Úloha Střediska volného času je velmi potřebná z několika pohledů. Vyplňujeme volný 

čas velké části dětí, mládeže a dospělých v mikroregionu a pomáháme je tímto směřovat 

na správnou životní cestu, najít si své koníčky. Tato činnost je výbornou prevencí  

sociálně – patologických jevů. Činnost Střediska volného času taktéž doplňuje školní 

vzdělávací programy MŠ, ZŠ a SŠ. Účastníci zájmového vzdělávání v naší organizaci 

si mimo jiné osvojují některé životní kompetence a dovednosti, jako jsou komunikace, 

sociální kompetence a vztahy, práce v týmu, ve skupině, samostatnost, kritické myšlení 

a rozhodování, pozitivní vztah k učení, sebedůvěra, řešení problémů, pozitivní vztah 

k pohybu, personální kompetence a jiné. Uvedené argumenty dokazují nepostradatelnost 

zařízení pro zájmové vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKCE LEDEN 2019 

 
PONDĚLÍ 7. 1. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 17.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ČTVRTEK 10. 1. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

SOBOTA 12. 1. 

2. TURNAJ PŘÍPRAVEK V HALOVÉ KOPANÉ 

7,30 – 12,00 HALA SPŠIEŘ ROŽNOV 

2.turnaj série halových turnajů v kopané roč.nar. 2012-2013 

 

PONDĚLÍ 21. 1. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 17.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ČTVRTEK 24. 1. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 25. 1. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Zimní radovánky s Radkem a Aťou – hraje Divadlo 

Maringotka 

17.00 hodin – sál SVČ 

Sáňky, boby, stavění sněhuláka, ale také koulování patří k zimním radovánkám. 

Součástí vystoupení bude improvizace s dětmi formou narativní pantomimy. 

 

 

  



AKCE ÚNOR 2019 

 
SOBOTA 2. 2. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

PLES ZŠ 5. KVĚTNA 

19.30 – 20.30 hodin – Restaurace Písečná – Rožnov pod Radhoštěm 

 

PONDĚLÍ 4. 2. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

4. 2. – 8. 2. 

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO MŠ ZUBŘÍ 

 

ČTVRTEK 7. 2. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 8. 2. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

PLES OBCHODNÍ AKADEMIE VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ 

18.30 – 20.30 hodin – Valašské Meziříčí 

 

SOBOTA 9. 2. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

PLES ZŠ POD SKALKOU 

19.00 – 20.30 hodin – Restaurace Písečná – Rožnov pod Radhoštěm 

 

ČTVRTEK 12. 2. 

DĚTSKY KARNEVAL 

12:00 hodin – ZŠ Horní Bečva 

Ve spolupráci s družinou 

Na děti čekají hry, soutěže, maškarní rej. 

 

PÁTEK 15. 2. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

PLES SŠIEŘ 

18.00 – 20.00 hodin – Hotel Eroplán 

 

NEDĚLE 17. 2. 

KARNEVAL NA LEDĚ  

 

PONDĚLÍ 18. 2. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 



STŘEDA 20. 2. 

ZÁVODY VE ŠPLHU O TYČI 

14.00 hod – ZŠ 5. KVĚTEN 

Tradiční a dlouhodobě pořádaná akce SVČ. 

 

ČTVRTEK 21. 2. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

ČTVRTEK 21. 2. 

OKRSKOVÉ KOLO RECITACE 

13:00  -  17:00 hodin – ZŠ Videčská 

Recitační soutěž dětí, která navazuje na školní kola.  

Děti mohou prezentovat své umělecké nadání. 

Oceňovat se bude především přirozenost projevu, práce s hlasem, umělecká hodnota 

vybraného textu a 

celkový projev recitátora. 

 

PATEK 22. 2. 

ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

9:00-11:00 

Schůzka členů Rožnovského parlamentu v prostorách SVČ. 

 

PÁTEK 22. 2. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Tři medvědi 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Jak malá Máša zabloudila v lese a našla domeček, ve kterém bydlí medvědí rodina – 

velký táta medvěd, menší medvědice a nejmenší Mišutka. 

 

____________________________________________________ 

 

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN: 

 

NEDĚLE 3. 3. 

DĚTSKY MAŠKARNI KARNEVAL 

14:00 hodin – Zavadilka, Prostřední Bečva 

Pro děti a dospělé budou přichystány hry, soutěže, tombola,disco. 

 

PÁTEK 29. 3. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Krokování 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Hejného matematika pro předškolní děti, s využitím zážitkové formy výuky.  

 

 

 

 

 



AKCE BŘEZEN 2019 

 

NEDĚLE 3. 3. 

DĚTSKY MAŠKARNI KARNEVAL 

14.00 hodin – Zavadilka, Prostřední Bečva 

Pro děti a dospělé budou přichystány hry, soutěže,tombola,disco. 

 

PONDĚLÍ 4. 3. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin – SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ÚTERÝ 5. 3. 

CANISTERAPIE MŠ TYLOVICE 

9.00 hodin – MŠ TYLOVICE 

Na děti čeká zábavný, interaktivní program s živým pejskem o pejscích. 

 

ČTVRTEK 7. 3. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

SOBOTA 9. 3. 

3. TURNAJ PŘÍPRAVEK V HALOVÉ KOPANÉ 

7.30 – 12.00 hodin – HALA SPŠIEŘ ROŽNOV 

3. turnaj série halových turnajů v kopané roč. nar. 2012-2013 

 

PÁTEK 15. 3. 

ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

9.00 – 11.00 hodin – místo bude upřesněno 

Proběhne zajímavá exkurze pro členy Rožnovského parlamentu. 

 

NEDĚLE 17. 3. 

BURZA FILATELISTŮ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE -  

Co se mě líbí v Rožnově a okolí na poštovní známce 

8.00 hodin – burza filatelistů 

10.00 hodin – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže 

Městský úřad Rožnov p. R. 

 

PONDĚLÍ 18. 3. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ČTVRTEK 21. 3. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

 



ÚTERÝ 26. 3. 

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

Pro sólisty, kteří se umístili v okrskovém kole 

ZUŠ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

Zahájení v 9.00 hodin 

 

ČTVRTEK 7. 3. 

Vystoupení Podskaláčku 

V. Stachová, J. Vařejičková 

 

SOBOTA 23. 3. 

Soustředění Podskaláček J. Vařejičková, V. Stachová 

 

SOBOTA 30. 3. 

Rybařské závody – R. Zuzaňák 

 

STŘEDA 27. 3. 

ŠKOLNÍ GYMNASTICKÁ PŘEHLÍDKA 

14.00 hodin – ZŠ 5. května malá tělocvična 

Tradiční nesoutěžní vystoupení gymnastů a gymnastek z MŠ a ZŠ. 

 

PÁTEK 29. 3. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Krokování 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Hejného matematika pro předškolní děti, s využitím zážitkové formy výuky.  

 

SOBOTA 30. 3. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

TANCER CUP - SOUTĚŽ 

8.00 – 19.00 hodin – Zlín 

 

____________________________________________________ 

 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN: 

 

PÁTEK 26. 4. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Křižovatka a semafor 

hraje Divadlo Maringotka 

17.00 hodin – sál SVČ 

Duben – měsíc bezpečnosti. Děti jsou součástí silničního příběhu a v praxi si vyzkoušejí 

například bezpečné přecházení přes přechod. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKCE DUBEN 2019 

 

PONDĚLÍ 1. 4. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin – SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

STŘEDA 3. 4. 

CANISTERAPIE MŠ TYLOVICE 

10.00 – MŠ Horní Paseky 

Na děti čeká zábavný, interaktivní program s živým pejskem o pejscích. 

 

ČTVRTEK 4. 4. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 5. 4. 

ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

9.00 – 11.00 – Sál SVČ 

Proběhne setkání členů Rožnovského parlamentu 

 

SOBOTA 6. 4. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

TANEČNÍ SKUPINA ROKU - Soutěž 

8.00 – 19.00 hodin – Zlín 

 

SOBOTA 6. 4. 

SOBOTNÍ DOPOLEDNE S ANGLIČTINOU I 

8.00 – 12.00 –  SVČ jazyková učebna 

Určeno pro členy zú angličtina začátečníky a mírně pokročilí SVČ 

 

Atletické závody 

Hranice n.M. 

25. 4. 2019 

Účastní se děti ze ZÚ atletika 

 

STŘEDA 10. 4. 

AKADEMIE SVČ + OSLAVA 40. let SVČ 

9.00 pro ZŠ, 16.30 pro veřejnost 

Janíkova Stodola 

Vystoupení členů zájmových útvarů. 

 

SOBOTA 13. 4. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Svatba N. + M. Kloboučníkovi 

17.00 – 19.00 hodin – Veselá 

 

 



SOBOTA 13. 4. 

SOBOTNÍ DOPOLEDNE S ANGLIČTINOU II 

8.00 – 12.00 – SVČ jazyková učebna 

Určeno pro členy zú angličtina středně pokročilí a pokročilí SVČ. 

 

NEDĚLE 14. 4. 

ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 

9.45 hodin – ZŠ 5. května  

Mezistátní závody českých a slovenských oddílů 

 

PONDĚLÍ 15. 4. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ÚTERÝ 16. 4. 

DEN ZEMĚ PRO MŠ Zubří 

8.45 – MŠ Zubří 

Děti se pomocí interaktivního programu dozví, jak se starat o naší planetu Zemi. 

 

ÚTERÝ 16. 4. 

PRVNÍ POMOC PRO MAMINKY 

10.00 - 11.00 hodin - SVČ Rožnov 

 

STŘEDA 17. 4. 

VERNISÁŽ ZVÍŘECÍ MLÁĎATA 

16.30 – Sál SVČ 

Vystoupení Podskaláčku a následně proběhne ocenění vybraných prací z výtvarné 

soutěže. 

 

KERAMICKÉ TVOŘENI PRO MŠ 

8.00 – 11.00 hodin – SVČ 

Velikonoční tvoření a glazování. 

 

ČTVRTEK 18. 4. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

ČTVRTEK 18. 4. 

VELIKONOČNÍ DÍLNY 

8.30 – 15.30 – Prostory SVČ 

Pro děti od první třídy. Děti si vyrobí dekorace s jarní a velikonoční tématikou. 

 

NEDĚLE 21. 4. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

HOT DANCE - Soutěž 

9.00 – 19.00 hodin – Zubří 

 

 



ÚTERÝ 23. 4. 

DEN ZEMĚ 

Od 9.00 Náměstí Rožnov pod Radhoštěm 

Osvětová kampaň ke Dni Země. 

 

PÁTEK 26. 4. 

ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

9.00 – 11.00 

Exkurze – místo bude upřesněno 

 

PÁTEK 26. 4. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Křižovatka a semafor 

hraje Divadlo Maringotka 

17.00 hodin – sál SVČ 

Duben – měsíc bezpečnosti. Děti jsou součástí silničního příběhu a v praxi si vyzkoušejí 

například bezpečné přecházení přes přechod. 

 

NEDĚLE 28. 4. 

MEDZIŠTÁTNE PRETEKY ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ODDIELOV 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

9.45 hodin - Kelčov 

 

PONDĚLÍ 29. 4. 

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 

15.00 – 17.00 hodin – Masarykovo náměstí, Rožnov p. R. 

Přijďte si s námi zatancovat a užít si odpoledne plné zábavy. Na této akci se budeme 

společně učit krátkou jednoduchou 

choreografii, kterou si poté společně všichni zatancujeme. Vystoupí i tanečníci z H2BSB 

a pro děti budou nachystané hry. Za špatného počasí se akce přesouvá do tělocvičny ZŠ 

Pod Skalkou.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



AKCE KVĚTEN 2019 

STŘEDA 1. 5 

VÝSTAVA KONÍ 

9.00 - 18.00 - Prostřední Bečva - Jezdecký klub Valašsko 

Výstava koní, vození dětí na ponících.  

 

STŘEDA 1. 5. od 13:00h. 

Vystoupení Podskaláčku – Valašské muzeum v přírodě  

V. Stachová, J. Vařejičková 

 

ČTVRTEK 2. 5. 

MOUDRÁ SOVIČKA 

9.00 – 12.00 

Vědomostní soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ 

 

ČTVRTEK 2. 5. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

ČTVRTEK 2. 5. 

MOUDRÁ SOVIČKA 

9.00 – 12.00 

Vědomostní soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ 

 

PÁTEK 3. 5. 

BĚH OSVOBOZENÍ 

8.00 hodin - Dolní Bečva 

 

SOBOTA 4. 5. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

MOTION EMOTIONS - Soutěž 

8.00 – 21.00 hodin – Uničov 

 

PONDĚLÍ 6. 5. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin – SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

STŘEDA 8. 5. 

UHER FESTIVAL 21 

Zašová 

 

ČTVRTEK 9. 5. 

DEN ZDRAVÍ 

8.30 - 12.00 - Náměstí TGM Rožnov pod Radhoštěm 

13.00 - 17.00 - Náměstí TGM Rožnov pod Radhoštěm  



Další ročník úspěšné akce Den zdraví, kterou pořádá Středisko volného času spolu 

s městem Rožnov pod Radhoštěm. Dopolední program je věnovaný pro žáky ZŠ. 

Odpolední program je pro veřejnost.  

V letošním roce se můžete těšit na projekt zdravé plíce, první pomoc od ČČK Valašské 

Meziřičí, ochutnávku zdravého jídla, můžete si zakoupit zdravé potraviny. Nebude 

chybět měření cukru, tlaku. A mnoho dalšího. Vystoupí taneční skupina H2B SB.  

 

ČTVRTEK 9. 5. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Den zdraví – Masarykovo náměstí  

13.00 – 15.00 hodin – Rožnov pod Radhoštěm 

 

SOBOTA 11. 5. 

FAIRTRADE SNÍDANĚ 

9.00 - 12.00 - Rožnovský park, u hudebního altánku 

Další ročník úspěšné akce. Budete mít možnost vyzkoušet výrobky fairtrade. Pro děti 

jsou připravené hry. Přijďte si užít piknik na trávě.  

 

SOBOTA 11. 5. 

MINIDUATLON  

8.30 – Ranč Bučiska 

Závod pro děti známý z minulých ročníků jako součást seriálu BŠP se SVČ. 

NEDĚLE 12. 5. 13:00-16:00 

Vystoupení Line Dance - Den Matek, Střítěž  

 

ČTVRTEK 16. 5. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 17. 5. 

ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Pro členy parlamentu je opět připravená zajímavá exkurze. 

Místo bude upřesněno, čas 9:00 – 11:00 

 

PÁTEK 17. 5. – NEDĚLE 19. 5. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Ulita4Dance – soutěž 18.5. + HB Dance cup 2019 19.5. 

Praha 

 

PÁTEK 17. 5. – SOBOTA 18. 5. 

VÍKEND V PŘÍRODĚ 

Víkendová akce pro děti z přírodovědných kroužků. Děti čeká program plný her, 

zábavy a dobrodružství v přírodě. 

Místo a bližší informace budou upřesněny. 

 

NEDĚLE 19. 5 

VÍTÁNÍ JARA ANEB PROBOUZENÍ BROUČKU 

14.00 hodin – Zavadilka, Prostřední Bečva 



Vystoupení Klauna Pepína,hry, soutěže,skákací hrad. 

 

PONDĚLÍ 20. 5. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

 

ÚTERÝ 21. 5. 

LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ MLADŠÍHO ŽACTVA 

8.30 – hřiště Dany Zátopkové – ZŠ Pod Skalkou 

Atletická soutěž pro jednotlivce – sprint, skok daleký, hod míčkem a vytrvalostní běh. 

STŘEDA 22. – NEDĚLE 26. 5. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Mistrovství Evropy Hip Hop Unite – Holandsko - Leiden 

 

STŘEDA 22. 5. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Dopoledne - Horní Bečva 

Výukový program na míru pro děti ze ZŠ Břeclav.  

 

PÁTEK 24. 5. 

ROŽNOVSKÝ SLAVÍČEK 

15.00 hodin- Kino Rožnov p. R. 

13.30 hodin prezentace 

 

PÁTEK 24. 5. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu – hraje Divadlo 

Maringotka 

17.00 hodin – sál SVČ 

Zábavný a energický příběh známých postaviček Josefa Čapka, kde nechybí legrace, 

škádlení, soupeření, ale také spolupráce, soucit a empatie s kamarádem. 

 

SOBOTA 25. 5.  

Vystoupení Podskaláček Dolní Bečva 

J. Vařejičková, V. Stachová 

 

SOBOTA 25. 5. - ZRUŠENO 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Žďár tančí - soutěž 

7.00 – 20.00 hodin – Žďár nad Sázavou 

 

NEDĚLE 26. 5. 

BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ 

Kohútka 

V rámci akce pro Vás SVČ připravuje soutěže, 

hlavolamy, malování na obličej a mnoho dalšího. 

 



ČTVRTEK 30. 5. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 31. 5. 

ROZHÝBEJME ROŽNOV 

15.00 hodin - Rožnovský park, náměstí T. G. M. Rožnov pod Radhoštěm 

Tradiční sportovní akce, kde si můžete vyzkoušet různé sporty, jako např. hod na cíl, 

bupreball, kinball, basketbal, in-line bruslení, apod. Pro děti máme připravené další 

aktivity. Při splnění určitého počtu stanovišť dostanou malý dáreček.  

 

 

PÁTEK 31. 5. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Skútr sraz 

18.30 – 20.00 hodin – Camping Rožnov pod Radhoštěm 

 

IN-LINE BRUSLENÍ PRO MŠ 

Termíny dle počasí, a dle MŠ. 

9.00 - 10.30 - Hřiště Dany Zátopkové, Rožnov p.R. 

2. 5. MŠ Sportovka  

7. 5. MŠ KorPas, MŠ Střítež n.B. 

16. 5. MŠ Sportovka 

17.5. MŠ KorPas, MŠ Střítež n.B. 

21.5. MŠ KorPas, MŠ Střítež n.B. 

24. 5. MŠ Sportovka 

28.5. MŠ KorPas, MŠ Střítež n.B. 

30. 5. MŠ Sportovka 

 

KERAMICKÉ TVOŘENI PRO MŠ 

8.00-11.00 hodin – Keramická dílna-SVČ 

Vyrábíme dárek pro maminku 

  



AKCE ČERVEN 2019 

 

SOBOTA 1. 6. 

DEN DĚTI 

9.00 - 13.00 hodin - Rožnov pod Radhoštěm - park u altánku 

Lanové centrum, skákací hrad, hrací hřiště, malba na plátno, malování na obličej a jiné 

hry pro malé děti.  

 

SOBOTA 1. 6. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Skútr sraz 

12.00 – 13.00 hodin – Náměstí T. G. M. – Rožnov pod Radhoštěm 

 

STŘEDA 5. 6.  

CANISTERAPIE KŘIŽNÁ 

9:00 - 11:30 hodin  

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa na člověka 

 

STŘEDA 5. 6. 

9:00 – 12:00  

Canisterapie MŠ a ZŠ Křižná 

Léčebné působení psa na žáky MŠ a ZŠ Křižná 

 

ČTVRTEK 6. 6. 

CANISTERAPIE MŠ 1. Máje 1153 

8:30-10:00 hodin 

Na děti čeká program plný her, motorických cvičení a triků to vše za přítomností 

canisterapeutické fenky Baffy. 

 

PÁTEK 7. 6. 

OPÉKÁNÍ S KYNOLOGIÍ – pro členy kynologického kroužku, jejich sourozence, 

rodiče a přátelé. 

15:00 – 17:00 hodin 

SRAZ PŘED SVČ. Děti čeká společná procházka s pejsky, etapová hra, táborák. 

V případě nepříznivého počasí akce proběhne v prostorách SVČ. 

 

PÁTEK 7. 6. 

ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

9:00 - 11:00 hodin 

Setkání členů parlamentu v SVČ 

  

PÁTEK 7. 6. 

LET’S YOUR BODY TALK – STREET DANCE SHOW 

16.00 – 17.30 hodin – Janíkova stodola – Rožnov pod Radhoštěm 

Taneční skupina Heart2Beat & Static Breakers zakončí tento pro ně velmi úspěšný 

školní rok tradiční Street Dance Show. Letos tato akce nese název Let’s your body talk, 

což vystihuje koncept všech choreografií, které tanečníci připravili. Choreografie všech 

skupinek H2BSB jsou inspirovány každodenními rutinami a vykreslují několik různých 

situací a příběhů ze života. V tento den proběhnou hned 2 představení a to dopolední 



pro školy a školky a hlavní představení pro veřejnost, které začíná v 16:00 hodin. 

Vstupenky jsou v předprodeji na recepci SVČ. Cena jedné vstupenky je 80 Kč.  

 

SOBOTA 8. 6. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Vystoupení na akci 100 let házené 

14.00 – 18.00 hodin – hřiště ZŠ Pod Skalkou – Rožnov pod Radhoštěm 

 

SOBOTA 8. – NEDĚLE 9. 6. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Mistrovství České republiky – Taneční skupina roku – Praha 

 

PONDĚLÍ 10. 6. 

EKO PROGRAM „O KAPIČCE“ 

9:00 hodin MŠ Tylovice 

Na děti čeká zábavný program, při kterém se dozví spoustu zajímavostí o vodě. 

 

ÚTERÝ 11. 6. 

CANISTERAPIE PRO ZŠ Koryčanské paseky 

9:00 – 12:00 hodin 

Na žáky čeká program plný her, motorických cvičení a triků to vše za přítomností 

canisterapeutické fenky Baffy. 
 

STŘEDA 12. 6. 

CANISTERAPIE PRO ZŠ PROSTŘEDNÍ BEČVA 

9:00 – 12:00 hodin 

Na žáky čeká program plný her, motorických cvičení a triků to vše za přítomností 

canisterapeutické fenky Baffy. 

 

PÁTEK 14. 6. 

SUMMER PARTY – rozloučení s taneční sezónou 2018/2019 

15.30 – 20.00 hodin – Zahrádka U Jasana – Rožnov pod Radhoštěm 

 

PÁTEK 14. 6. 

TURNAJ MŠ ROŽNOVA P. R. V KOPANÉ – UHER FESTIVAL 

ZŠ 5. května - hřiště 

Ve spolupráci s Valašskou fotbalovou akademií Zašová. 

PÁTEK 14. 6. 

Z FARMY NA NÁŠ STŮL – zdravě a hravě o původu a zpracování potravin 

9:00 – 10:30 hodin ZŠ Hutisko 

 

SOBOTA 15. 6. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Vystoupení na akci Ovčácký den 

dopoledne 

 

SOBOTA 15. 6. – NEDĚLE 16.6. 

VÍKEND NA KRUŽBERKU 

8.00 – 21.00 hodin – Kružberk 



Každoroční ukončení zú Lezení na skalách. I letos jedeme na Kružberk, kde si děti 

vyzkouší lezení na skalách. Společně si zahrajeme hry, opečeme špekáček, uděláme si 

palačinky, a užijeme si víkend.  

Pro děti bude připraveno plno cest různých obtížností na přírodních skalách. V sobotu 

odpoledne budeme společně vařit - a to naši specialitu palačinky na lávovém kameni. 

V případě špatného počasí se akce přesouvá na další víkend. Přihlášky a další informace 

posílejte na j.prorokova@svcroznov.cz.  

 

SOBOTA 15. 6. 

VRÚTOCKÝ POHÁR 2019 – soutěž gymnastika spec. prostná 

7.00 – 20.00 hodin – Vrútky SK 

 

PONDĚLÍ 17. 6. 

ATLETICKÉ ZÁVODY PRO DĚTI 

14.30 - 16.30 hodin - Hřiště D. Zátopkové na ulici Letenská, Rožnov p. R. 

Propozice na www.svcroznov.cz 

 

 

STŘEDA 19. 6. 

OLYMPIJSKÝ T-MOBILE BĚH 

Rožnovksý park 

Sportovní akce, kde si můžou zaběhat děti i dospělí. 

Výdej startovních balíčků pro děti 14:00 - 15:30.  

Výdej startovních balíčku pro dospělé 15:00 - 17:30.  

Start děti dle kategorie: 15:45, 16:00, 16:15, 16:35.  

Star dospělí: 18:00. 

 

ČTVRTEK 20. 6.  

ČAS: 8:00 – 9:30 

Z FARMY NA NÁŠ STŮL – výukový program podpořený Ministerstvem zemědělství, 

pro žáky 4. tříd 

ZŠ Sedmikráska 

 

PÁTEK 21. 6. 

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ PRO MŠ 1. KVĚTNA 

9:00 – 11:00 

 

SOBOTA 22. 6. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Vystoupení na akci Den obce 

13.00 – 14.00 hodin – Prostřední Bečva 

 

NEDĚLE 23. 6. 

KARVINSKÝ DVOJBOJ 

7.00 – 20.00 hodin – Karviná 

 

PONDĚLÍ 24. 6. 

ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

9:00 - 11:00 

Závěrečné setkání členů parlamentu 

mailto:j.prorokova@svcroznov.cz
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ČTVRTEK 27. 6. 

SR NIVNICA - Vystoupení Line Dance 

 

PÁTEK 28. 6.  

čas: 17:30 - 18:30 

Soustředění Podskaláčku – ZUŠ Rožnov p.R.  

V. Stachová, J. Vařejičková 

 

SKATEBOARDING 

12. 6. Rožnov pod Radhoštěm 

19. 6. Rožnov pod Radhoštěm 

 

IN-LINE BRUSLENÍ PRO MŠ 

Termíny dle počasí, a dle MŠ. 

9.00 - 10.30 - Hřiště Dany Zátopkové, Rožnov p.R. 

3. 6. - MŠ KorPas, Střítež n.B. 

5. 6. - MŠ Střítež n.B. 

6. 6. - MŠ Sportovka (9:00 - 10:30) 

7. 6. - MŠ Sportovka 

10. 6. - MŠKorPas 

11. 6. ZŠ Zubří (8:00 - 11:00) 

17. 6. - ZŠ Zubří (8:00 - 9:30) 

18. 6. - ZŠ Zubří (8:00 - 11:00) 

20. 6. - ZŠ Zubří (8:00 - 9:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AKCE ČERVENEC A SRPEN 2019 (táborová činnost) 

Název tábora Místo Termín Věk Druh Hl. vedoucí 

Letní tvořivý ateliér s 

Veronikou 1 

ZŠ 

Valašská 

Bystřice 

1. 7.- 5.7. 
7-15 

let 
příměstský Frohlichová 

Letní tvořivý ateliér s 

Veronikou 2 

ZŠ 

Valašská 

Bystřice 

8.7.-12.7. 
7-15 

let 
příměstský Frohlichová 

Prázdninový týden pro Šikuly 
SVČ 

Rožnov 
8.7.-12.7. 

7-15 

let 
příměstský Křenková 

Prázdninový fotoateliér I 
SVČ 

Rožnov 
8.7.-12.7. 

8-18 

let 
příměstský Trlica 

STREET DANCE SUMMER 

MEETING I. 

SVČ 

Rožnov 
8.7.-12.7. 

6-15 

let 
příměstský Kolečková  

Gymnastický tábor 1 

chata 

Kmínek - 

Slovensko 

8.7.-12.7. 
7-16 

let 
pobytový Ďurčanský 

Adrenalinové prázdniny 
Pálava - 

Pasohlávky 
8.7.-14.7. 

 11-

18 let 
pobytový M. Navařík 

Prázdninový fotoateliér II 
SVČ 

Rožnov 
15.7.-19.7. 

8-18 

let 
příměstský Trlica 

Barevný a dobrodružný týden  

s Bečva a s Bezva klubem 

SVČ 

Rožnov 
15.7.-19.7. 

7-15 

let 
příměstský Křenková 

Atletické soustředění 
SVČ 

Rožnov 
15.7.-19.7. 

 8-16 

let 
příměstský M. Navařík 

Modelářský tábor 
SVČ 

Rožnov 
22.7.-26.7. 

8-15 

let 
příměstský Trlica 

Tvoříme a hrajeme si s Jarkou 
SVČ 

Rožnov 
22.7.-26.7. 

7-15 

let 
příměstský Křenková 

Prázdniny s angličtinou I 
SVČ 

Rožnov 
22.7.-26.7. 

8-13 

let 
příměstský P.Navařík 

Kniha džunglí  Bílá 22.7.-27.7. 
7-13. 

let 
pobytový Kopřivová 

Sportovní tábor 
SVČ 

Rožnov 
29.7.-2.8. 

 9-16 

let 
příměstský  Proroková 

Tábor Mažoretek 
SVČ 

Rožnov 
29.7. - 2.8.  

8-15 

let 
příměstský Hrobařová 

Prázdniny na farmě se zvířátky Zubří 29.7. - 2.8.  
7-

12.let 
příměstský  Divínová 

Léto s pohybem na Soláni - 

Cesta časem 

Hotel 

Čarták 
4.8.-10.8. 

 9-17 

let 
pobytový  Proroková 

STREET DANCE SUMMER 

MEETING II. 

SVČ 

Rožnov 
5.8.-9.8. 

6-15 

let 
příměstský Kolečková  

Výtvarné letní dobrodružstvá 1 
SVČ 

Rožnov 
5.8.-9.8. 

5-12 

let 
příměstský Halamíčková 

Výtvarné letní dobrodružstvá 2 
SVČ 

Rožnov 
12.8.-16.8. 

5-12 

let 
příměstský Halamíčková 



Turistický tábor 
SVČ 

Rožnov 
12.8.-16.8. 

 6-12 

let 
příměstský Kejharová 

Psí poslání - kynologický 
SVČ 

Rožnov 
12.8.-16.8. 

7-13. 

let 
příměstský  Kopřivová 

Parkour-cesta síly 
SVČ 

Rožnov 
12.8.-16.8. 

8-14. 

let 
příměstský Švec 

HOLIDAY TRAINING CAMP                                               

jen pro členy H2B SB 

SVČ 

Rožnov 
19.8.-23.8. 

8-18 

let 
příměstský Kolečková  

Po stopách přírody - 

přírodovědný 

SVČ 

Rožnov 
19.8.-23.8. 

7-13. 

let 
příměstský  Kopřivová 

Gymnastický víkend 3 

chata 

Kmínek - 

Slovensko 

23.8.-25.8. 
7-16 

let 
pobytový Ďurčanský 

Sportovní všehochuť 
SVČ 

Rožnov 
26.8.-30.8. 

6-12 

let 
příměstský Kejharová 

 

  



AKCE ZÁŘÍ 2019 

STŘEDA 4. 9. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Jarmark neziskových organizací 

14.00 – 15.00 hodin – Náměstí T. G. M. – Rožnov pod Radhoštěm 

 

ÚTERÝ 10. 9. 

ODPOLEDNE PRO ŠD 

12.00 – 15.30 hodin – SVČ 

Odpolední nábor pro ŠD Pod Skalkou – různé ukázky kroužků pro děti ze školní 

družiny.  

 

ČTVRTEK 12. 9. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

Festival sportovních a volnočasových aktivit 

15.00 – 16.30 hodin – Fotbalový stadion – Rožnov pod Radhoštěm 

 

ČTVRTEK 12. 9. 

VELETRH SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
9.00 - 17.00 hodin – Fotbalový stadion Rožnov  

Ukázka zájmových kroužků ve Středisku volného času. Děti si zde můžou vyzkoušet 

některé aktivity, které pro ně nabízíme. Rodiče se můžou informovat o kroužcích, nebo 

jim můžeme pomoc přihlásit se přes online systém.  

Přijďte se podívat nejen na činnost Střediska volného času, a vyberte si kroužky, které 

Vás budou bavit.  

 

Pátek 13. 9. 

BĚH ZA ZDRAVÍM 

8.00 - 13.00 hodin - Tenisové kurty v rožnovském parku 

Běžecký závod pro děti od mateřských škol až po 9. ročníky základních škol. Tradiční 

běh se bude opět konat v rožnovském parku. Přihlášení pouze přes MŠ, ZŠ na email 

organizátora Patrika Solgoviče.  
 

SOBOTA 21. 9. 

BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA 

8.00 - 12.00 hodin – Valašské muzeum Rožnov p.R. 

Již tradiční běžecký závod dospělých z Kopřivnice do Rožnov p.R.  

Dětský závod bude probíhat ve Valašském muzeu v přírodě v dopoledních hodinách. 

Více informací sledujte na webových stránkách SVČ, a města Rožnova pod Radhoštěm, 

popř. na Facebooku.  

 

PONDĚLÍ 23. 9. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 17.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

 

 

 



IN-LINE BRUSLENÍ PRO MŠ 

Termíny dle počasí a dle MŠ. 

9.00 - 10.30 hodin - MŠ Horní Bečva 11. 9., 18. 9., 19. 9., 25. 9., 26. 9. 

9.30 – 11.00 hodin – MŠ Horní Paseky – 24. 9. 

 

SOBOTA 28. 9. 

ROŽNOVSKÝ KRPÁL 2019 

11.00 hodin – Koliba dolní paseky  

Tradiční závod kol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKCE ŘÍJEN 2019 
 

SOBOTA 5. 10. 

VOTOČ VOHOZ BABY 

8.30 – 12.00 hodin – Sál SVČ Rožnov pod Radhoštěm 

Zveme Vás na bazárek oblečení, hraček a potřeb pro děti 0 – 6 let. V omezeném 

množství můžete sebou vzít i těhu oblečení a oblečení pro kojící maminky. 

 

PONDĚLÍ 7. 10. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin – SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PATEK 11. 10. 

LAMPIONOVÝ PRUVOD  ANEB  PROBOUZENÍ BROUČKU 

17.00 hodin – Zavadilka, Prostřední Bečva 

Hry, soutěže, lampionky, světýlka  s sebou 

 

PÁTEK 11. 10. 

UZÁVĚRKA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“ 

Děti do pátku 11. 10. mohou zasílat své výkresy do SVČ. 

 

STŘEDA 16. 10. 

VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“ 

17.15 hodin - Sál SVČ  

V sále proběhne ocenění vybraných prací a předání cen.  

 

PONDĚLÍ 21. 10. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PÁTEK 24. 10. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Ježek Bodlinka  

– hraje Divadlo Maringotka 

17.00 hodin – sál SVČ 

Podzimní zavírání lesa. Kde spí v zimě lesní zvířátka, to nám poví naše pohádka.   

 

STŘEDA  30. 10. 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ 

7.30 – 15.30 – Keramická dílna 

Výtvarná kreativní dílna v SVČ určena pro děti od 6 do 14 let.Tvoření z přírodních 

materiálů s podzimní tématikou. Oběd a pitný režim zajištěn. Nutné přihlásit předem 

na j.krenkova@svcroznov.cz 

 

IN-LINE BRUSLENÍ PRO MŠ 

Termíny dle počasí, a dle MŠ. 

9.00 - 10.30 hodin - MŠ Horní Bečva 
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AKCE LISTOPAD 2019 

PONDĚLÍ 4. 11. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin – SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PÁTEK – NEDĚLE 8. - 10. 11. 

DANCE LIFE EXPO 

Taneční workshopy 

Brno 

Víkendový pobyt pro pokročilé tanečníky s možností tanečních workshopů na veletrhu 

Dance Life Expo. 

 

ČTVRTEK 14. 11. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 15. 11. – SOBOTA 16. 11. 19 

VÍKEND PŘÍRODOVĚDA 

Víkend pro členy přírodovědných kroužků. Užijeme si spoustu dobrodružství v přírodě. 

Ubytování v táborovém středisku ARCHA RAJNOCHOVICE. 

Orientační cena 450 Kč. 

Změna termínu vyhrazena. 

 

SOBOTA 16. 11. 

PŘEDČASNÝ MIKULÁŠ NA LEDĚ 

10.30 – 12.00 hodin – Zimní stadion Rožnov pod Radhoštěm 

Letos Mikuláš chodí dříve z důvodu velké vytíženosti ledové plochy. Tato akce je pro 

všechny děti, které si chtějí zabruslit na ledě, nasát mikulášskou atmosféru, zahrát si 

hry.  

 

PONDĚLÍ 18. 11. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PÁTEK 22. 11. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Vesmírná pohádka 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Nahlédneme do tajů vesmíru. Seznámíme se s pojmy: skafandr, raketa a gravitace. 

 

NEDĚLE 24. 11. 

BURZA FILATELISTŮ  

8.00 hodin - SVČ 

 

ČTVRTEK 28. 11. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 



Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 29. 11. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

16.00 – 17.30 hod 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm.  

Na děti čekají tradiční dílničky, vyrobíme si dárkové tašky, ozdobné svíčky a medové 

perníčky.  

 

PATEK  29. 11 

ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍCH  VĚNCU A VANOČNÍCH  DEKORACÍ 

14.30 hodin- ZŠ Prostřední Bečva 
 
____________________________________________________ 

 

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC: 

PÁTEK 6. 12. 

X-MASS WHITE SHOW 

8.00 – 19.30 – Janíkova stodola – Rožnov pod Radhoštěm 

Tradiční Vánoční Street Dance show, tentokrát s názvem X-mass White Show. Díky 

obrovskému zájmu a účasti letos proběhnou dvě dopolední představení pro mateřské a 

základní školy a dvě odpolední představení pro veřejnost a to v časech 16:00 a 18:00. 

Přijďte se s námi naladit na vánoční vlnu, užít si společné chvíle a podpořit naše 

tanečníky. Předprodej vstupenek bude zahájen od 11. 11. 2019 na recepci SVČ. Cena 

jedné vstupenky je 80 Kč. 

 

 

NEDĚLE 8. 12. 

MIKULÁŠSKÉ LEZECKÉ ZÁVODY 

ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm 

Lezecké závody pro děti z lezeckého kroužku a další nadšence do tohoto sportu budou 

tradičně na lezecké stěně v Rožnově. Děti si poměří síly v lezení. Rozdělení dle věkových 

kategorií. Více informací na webu a facebooku SVČ. Změna termínu vyhrazena.  

 
 

 
 

 

  



AKCE PROSINEC 2019 

PONDĚLÍ 2. 12. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin – SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PÁTEK 13. 12. 

VÁNOČNÍ HALA MLADŠÍHO ŽACTVA – ATLETICKÉ ZÁVODY 

CELÝ DEN – OSTRAVA 

  

SOBOTA 14. 12. 

VÁNOČNÍ HALA STARŠÍHO ŽACTVA – ATLETICKÉ ZÁVODY 

CELÝ DEN - OSTRAVA 

 

STŘEDA 4. 12. 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 

14:30 – 16:30 

MŠ ZUBŘÍ SÍDLIŠTĚ 

Oddělení Berušek - děti si společně s rodiči vytvoří ozdoby na vánoční stůl.  

 

STŘEDA 4. 12. 2019  

13:30 – 15:00 

PODSKALÁČEK JUBILANTUM 

Vystoupení Podskaláčku v klubu seniorů Rožnov p. R. 

Vede Věra Stachová 

 

ČTVRTEK 5. 12. 

MIKULÁŠ PRO MŠ V SVČ 

8.00 – 12.00 hodin – SVČ 

 

ČTVRTEK 5. 12. 

MIKULÁŠ PRO MŠ KORYČANSKÉ PASEKY 

8.00 – 12.00 hodin – ZŠ KORYČANSKÉ PASEKY 

 

PÁTEK 6. 12. 

TURNAJ V ŠACHU 

14.00 – 18.00 hodin – Jazyková učebna SVČ 

Tradiční  turnaj v šachu 

 

PÁTEK 6. 12. 

X-MASS WHITE SHOW 

8.00 – 19.30 – Janíkova stodola – Rožnov pod Radhoštěm 

Tradiční Vánoční Street Dance show, tentokrát s názvem X-mass White Show. Díky 

obrovskému zájmu a účasti letos proběhnou dvě dopolední představení pro mateřské a 

základní školy a dvě odpolední představení pro veřejnost a to v časech 16:00 a 18:00. 

Přijďte se s námi naladit na vánoční vlnu, užít si společné chvíle a podpořit naše 

tanečníky. Předprodej vstupenek bude zahájen od 11. 11. 2019 na recepci SVČ. Cena 

jedné vstupenky je 80 Kč. 

 



PÁTEK 9. 12. 

Vánoční plavecké závody 

15.00 – 18.00 hodin  –  Plavecký bazén Rožnov 

Plavecké závody žáku základních škol 

 

ČTVRTEK 12. 12. 

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 

18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 13. 12. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Skřítek Vítek a mlsné autíčko 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Dan Taraba 

 

PÁTEK 13. 12. 2019  

16:00 – 17:00 

ŽENY ŽENÁM 

Střední zemědělská a přírodovědná škola Rožnov p.R., 

Vystoupení ZÚ Line dance pro Spolek rožnovských žen. 

 

PÁTEK 13. 12. 

CHRISTMAS SESSION 

17.00 – 22.00 – Brillovka 

Vánoční setkání tanečníků Heart2Beat & Static Breakers. Jak lépe strávit poslední dny 

tohoto roku a užít si Vánoční čas, než v kruhu těch nejlepších přátel. Naše taneční crew 

je jako naše druhá rodina, proto se před začátkem Vánočního šílenství a prázdnin 

společně setkáme, abychom uzavřeli tento úspěšný kalendářní rok a připravili se na ten 

další. 

 

SOBOTA 14. 12. 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 

8:00 – 15:30 hod 

Klubovna SVČ 

Společně budeme tvořit - ozdobné svíčky, voňavá mýdla a spoustu vánočních ozdob. 

Pro děti od šesti let. Svačiny, oběd a pitný režim zajištěn.  

 

PONDĚLÍ 16. 12. 

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

STŘEDA 18. 12. 2019 

15:00 – 17:00  

BESÍDKA SOUBORU PODSKALÁČEK  

Sál SVČ Rožnov p.R. 

Akce pro děti a jejich rodinné příslušníky 

 

____________________________________________________ 

 

 


