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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 2019/2020  bylo v nabídce celkem 115 zájmových útvarů, do kterých 

docházelo 222 dětí ve věku MŠ, 1038 žáků a 69 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, ve kterých si klienti osvojují 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. 

Školní rok 2019/2020 byl výrazně ovlivněn epidemií Covid19, která způsobila uzavření 

našeho zařízení v období březen – květen 2020. V tomto období jsme realizovali část 

zájmových útvarů distanční formou, nebo formou natočených videí. Školní rok byl následně 

prodloužen do konce června 2020 a došlo k náhradě většiny nerealizovaných zájmových 

útvarů.  

 

 

 

 

 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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2.2 Příležitostná činnost (akce) 

 

V období od 1.9.2019 do 31.8.2020 uspořádalo SVČ Rožnov p.R. celkem 

173 příležitostných akcí, kterých se zúčastnilo 8113 účastníků. Z tohoto počtu proběhlo 20 

akcí o víkendech. Víkendových akcí se zúčastnilo přes 737 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, 

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. Vzhledem k epidemii COVID-19, byly některé z uvedených akcí v roce 2020 bez 

náhrady zrušeny, což se projevilo ve výrazně nižším počtu návštěvníků našich akcí. 

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 v období školních prázdnin. Připravujeme tábory na podzimní 

prázdniny, jarní prázdniny a převážná část táborů je realizována v létě. 

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, 
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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 školských 

zařízeních a navazujeme na jejich výukové programy. 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 2019/2020 pracovalo ve Středisku volného času Rožnov p.R., celkem 

8 interních pedagogických pracovníků a 7 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 

2019/2020 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 2020 

 

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 2020 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. 
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 Celkem OON 

Dotace ze státního rozpočtu 3 109 442 0 

   

 Platy OON 

Dotace od zřizovatele 581 514 52 800 

   

 Platy OON 

Šablony 494 472 24 180 

   

 Platy OON 

Vlastní zdroje 347 463 576 145 

   

 Platy OON 

Fond odměn 41 993 0 

   

 Platy OON 

Náhrady pracovní 

neschopnost 

19 282 0 

 

  

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 sportovní klub AC Sportguides Rožnov p.R., 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, Deza, Stánky Hago, Robe, ONsemi, Petr 

Prorok, Innovative sensor, DPR metal s.r.o., JD Rozhlasy Horní Bečva) a mnoho dalších, 

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

V rámci výměny zkušeností jsme navázali spolupráci s Centrem volného času 

Frenštát p.R. a Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí.  
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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. Ve 

školním roce 2019/2020 byla činnost jednotlivých oddělení výrazně ovlivněna epidemií 

COVID – 19. Velká část tradičních akcí a aktivit nebyla realizována. 

 

 

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. 

 

Školní rok 2019 - 2020 byl velmi pestrý a nabitý spoustou tréninků, workoutů a také i 

tanečních kempů. Naši vedoucí i externí pracovníci pečlivě a zodpovědně vedli své taneční 

lekce. Všichni naši tanečníci (veškeré věkové kategorie - mini, děti, junioři, hvk i dospělí) 

jsou natolik spokojení, že chtějí nadále tancovat a zlepšovat se u nás v H2B-SB FAM. 

Celoroční činnost 

Počet zájmových útvarů celkem 20 - počet celkem 244. 

Taneční hodiny jsou vedeny zkušenými lektory, kteří se snaží předat svým studentům v každé 

hodině správné informace o různých tanečních stylech. Spoustu tanečních kroků a “náboj-

náplň” plný pozitivní energii. 

Rutina taneční hodiny je warm up a stretching. Dále je taneční lekce vedena tak, aby rozvíjela 

talent tanečníka, aby se každý na hodině cítil příjemně, byl součástí kolektivu a zvládl veškeré 

taneční kroky, vazby či choreografie. 

 Prázdninová činnost 

Během letních prázdnin H2BSB pořádá příměstské tábory. Tábory jsou děleny podle věkové 

kategorie a jsou sestaveny tak, aby každý účastník se cítil dobře a zvládnul program. Letos 

jsme pořádali celkem 3 příměstské tábory, ve kterých jsme měli dohromady 104 účastníků. 

Akce 

V průběhu každého školního roku se taneční skupina H2BSB účastní spousty tanečních akcí, 

např. soutěže, battly, showcase ve kterém se pokaždé umísťuje na krásných “předních” 

místech.Během školního roku pořádáme vystoupení pro rodiče, které probíhá v Rožnově pod 

Radhoštěm v Janíkově stodole. Rodiče vidí své ratolesti přímo v akci. Jsou mile překvapeni, 
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co vše se jejich děti na tanečních lekcích naučily. Tato akce je pokaždé zaměřena a laděna do 

určité atmosféry (Vánoce, léto, rodina atd). Vystoupení v Janíkově stodole se letos bohužel 

nekonalo, z důvodu Covid-19. Mimo tyto události se H2BSB také účastní mnoho tanečních 

soutěží, vystoupení (plesy, firemní večírky, svatby), dobročinné akce, akce pořádané městem 

Rožnov p.R., a jiné.  

 

4.2 Estetika a přírodní vědy 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Bc. Blanka Kopřivová 

 

Oddělení estetiky a přírodních věd se dělí na dvě části. V jedné se zaměřuje na zpěv, hru na 

hudební nástroje, folklorní tance a také výtvarnou a rukodělnou činnost. V hudebních 

kroužcích máme nejen několik skupin mladých kytaristů od začátečníků po pokročilé, ale také 

jsme otevřeli kytaru pro dospělé. Již třetím rokem vyučujeme také hru na zobcovou flétnu a to 

nejen v Rožnově, ale také v základní škole na Prostřední Bečvě. V SVČ se také naplánovalo 

otevření nového kroužku hry na ukulele, který se uskuteční ve školním roce 2020/2021. 

 Z výtvarných kroužků je to tvořivá dílna ve SVČ a kreativní tvoření na ZŠ Záhumení.  

V rámci mikroregionu proběhly tři výtvarné soutěže, které byly zakončeny vernisáží a 

oceněním vybraných prací. V adventním období se také realizovalo několik tvořivých dílen 

převážně v mateřských školách a to nejen pro děti, ale také pro rodiče. Tradičně jsme jimi 

také obohatili akci rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Rožnově.  

V únoru proběhlo okrskové kolo recitační soutěže, bohužel další kola se již neuskutečnila 

z důvodu pandemie coronaviru. V omezeném režimu proběhly tradiční oslavy Dnů Země, 

zúčastnilo se jí několik rodin, které pomohly s úklidem přírodních části Rožnova. Plánovala 

se také oslava padesáti let folklórního souboru Podskaláček, bohužel musela být z důvodu 

vládních nařízení odložena. 

V oddělení přírodních věd se otevřely tři přírodovědné kroužky a to na ZŠ Záhumení, ZŠ 

Koryčanské paseky a ZŠ Prostřední Bečva. V rámci těchto kroužků se pořádal víkendový 

pobyt na chatě v přírodě, tentokrát v táborovém středisku Archa Rajnochovice.  

Nově se také zavedl zájmový útvar canisterapie pro speciální třídy v MŠ 1. Máje, ve kterém 

děti mohli rozvíjet své schopnosti za asistence vycvičeného psa.  Navíc se letos rozšířil 

kynologický kroužek, protože zájem o tento kroužek byl trojnásobný oproti loňskému roku. 

Starší děti z kynologického kroužku absolvovaly exkurzi do psího útulku. V únoru se 

uskutečnila beseda s cvičitelkou psů Ing. Veronikou Kučerikovou, ve které účastníci mohli 

sledovat i názorné ukázky. V rámci přírodních věd se také realizovalo několik ekologických 

programů pro MŠ Tylovice a MŠ Zubří. Pravidelně také probíhá výuka ekologie na ZŠ 

Tyršovo nábřeží. V rámci tohoto kroužku proběhlo také několik výprav do přírody.  
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Celkový počet účastníků pravidelné činnosti v roce 2019/ 2020 činil 218 lidí. 

Za školní rok proběhlo 16 akcí, které absolvovalo 615 účastníků. 

Na oddělení se realizovaly také 4 tábory: 

Pirátský pobytový tábor na Bílé – 38 účastníků  

Psí poslání 1 – 22 účastníků  

Psí poslání 2 – 20 účastníků  

Prázdniny na farmě se zvířátky Zubří – 21 účastníků  

 

 

4.3 Umělecký projev 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Jan Trlica, Dis. 

 

Oddělení je zaměřeno na umělecký projev, techniku, seberealizaci dětí, dospělých a na 

osobnostní rozvoj. Náplní oddělení jsou rukodělné a výtvarné kroužky jako je keramika, práce 

se dřevem a řezbářství a dále kroužky, které reflektují potřebu rozvoje polytechnického 

vzdělávání. Mezi ně patří 3D tisk a Lego-robotika. Pro nejmenší děti nabízíme Lego-hrátky. 

Oddělení zahrnuje také oddíl mažoretek a šermířů. Pod jeho záštitou se scházejí i rožnovští 

filatelisté. Oddělení pořádá i tradiční akce jako Rožnovský slavíček a vědomostní soutěž 

Moudrá sovička, které byly kvůli epidemii COVID bohužel zrušeny.  

V loňském školním roce bylo realizováno 19 kroužků pravidelné činnosti, které navštěvovalo 

180 účastníků. Kroužky pravidelné činnosti, byly realizovány v prostorách SVČ Rožnov, MŠ 

a ZŠ Dolní Bečva, MŠ a ZŠ Hutisko - Solanec a MŠ Horní Paseky. Dále, v dílnách ZŠ 

Videčská a v některých rožnovských tělocvičnách. 

 

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo 25 akcí, které navštívilo 471 osob.  

Z pravidelných akcí probíhalo každých 14 dní Odpolední keramické tvoření, vhodné pro 

děti i dospělé. Dále pak Pohádkové pátky - divadelní představení pro děti.  

Z akcí pro mikroregion jsme realizovali burzu Filatelistů a Mikuláše pro děti mateřských 

škol. Pěveckou soutěž Rožnovský slavíček, vědomostní soutěž moudrá sovička jsme kvůli 

epidemii COVID nemohli udělat.  

 

Na oddělení umělecký projev proběhlo pět táborů:  

Prázdninový fotoateliér I , kterého se zúčastnilo 15 dětí. (vedoucí: J. Trlica)  

Prázdninový fotoateliér II , kterého se zúčastnilo 15 dětí. (vedoucí: J. Trlica)  

Modelářský tábor, kterého se zúčastnilo 15 dětí. (vedoucí: J. Trlica)  

Soustředění mažoretek-jen pro mažoretky, kterého se zúčastnilo 10 dětí. (vedoucí: P. 

Hrobařová)  

Tábor mažoretek, kterého se zúčastnilo 11 dětí. (vedoucí: P. Hrobařová) 
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4.4 Sport a cizí jazyky 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Patrik Solgovič 

 

Oddělení již od svého počátku v r.1994 úspěšně kombinuje sportovní a tělovýchovné aktivity 

spolu s výukou cizích jazyků.  

Ve školním roce 2019/2020 jsme evidovali 475 dětí, o které se ve 35 zájmových útvarech 

starají 4 interní pracovníci a 17 vyškolených externistů. 

Ve sportovní oblasti oddělení máme tradiční a ověřené zájmové kroužky, sportovní závody a 

soutěže. Nežádanějšími jsou atletika, plavání, parkour, aikido, lezení a gymnastika. Zájem 

dětí o zájmový útvar lze vidět i u ostatních na oddělení. Každoročně otevíráme šachy, 

sportovní hry, workout, florbal, fitko a kopanou.  

V oblasti cizích jazyků oddělení nabízíme dětem zájmový útvar angličtina rozdělený do třech 

úrovní. I tento zájmový útvar patří mezi žádané, neboť je každoročně naplněn. 

Školní rok 2019/2020 byl omezen nařízením vlády ČR z důvodu vyskytnutí se epidemie 

Covid-19 z tohoto důvodu se také neuskutečnily některé akce. 

Spolupráce se subjekty: 

Atletický klub AC Sportguides Rožnov p.R., Plavecká škola Rožnov, Krytý bazén Rožnov 

p.R., Ranč Bučiska, Základní školy Rožnov p.R. a okolí, TJ Rožnov p.R., plavecký oddíl TJ 

Rožnov p.R.,cyklistické sdružení Valašští bačové o.s, Atletické hřiště Dany Zátopkové, Město 

Rožnov p.R. 

Akce na oddělení: 

Běh Za zdravím 

Tento běh má nejdelší tradici vůbec ze všech akcí SVČ Rožnov a jeho kořeny sahají až do 80. 

let minulého století. V roce 2019 proběhl již 29.ročník v jeho novodobé podobě. Je to 

rozhodně nejstarší zastoupený běžecký závod, konaný v Rožnově p.R. vůbec. 

V každém z posledních ročníků se účast pohybuje kolem 300 závodníků, rekordní účast však 

byla 394 dětí. 

Vánoční plavecké závody 

Každoročně na začátku prosince probíhají na Krytém bazéně v Rožnově p.R. amatérské 

plavecké závody. Tento školní rok to bylo 9.12. 2019. Amatérské proto, že jsou určeny jak 

pro široké spektrum dětí škol okrsku Rožnov p.R., tak i talentované děti z plaveckého oddílu, 

které však soutěží v oddělených kategoriích. V prosinci 2019 proběhly závody již po 26. 

Účastnilo se bez mála 90 závodníku. 
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Závod ve šplhu o tyči 

Tento specifický a svého druhu ojedinělý závod se každoročně na ZŠ 5.května těší zájmu více 

než 100 dětí z okrsku Rožnov p.R., v únoru 2020 to byl počet 81, ale dosáhlo se i rekordních 

140 závodníků. 

Přespolní běh 

Tento běžecký závod se každoročně uskuteční na ranči Bučiska za pomocí jejich spolupráce. 

Letošní závod byl přesunut na jiný termín a místo obvyklého dubnového se uskutečnil 

v červnu v městském parku. Přes nepříznivé počasí si přišlo zasoutěžit 21 závodníku a 

závodnic. Závod měl úspěch a už nyní se na další ročník závodnici těší. 

Veřejné atletické závody – Spolu na startu 

Tyto atletické závody byly vyhlášené po celé ČR. V Rožnově se sešlo do 50ti závodníku a 

závodnic v rozmezí předškolního věku až po dorost. Závodníci sotěžili ve 4-5 atletických 

disciplínách dle kategorií.  

Od Března následovalo přerušení činnosti z důvodu výskytu epidemie. Neproběhly tak akce 

jako Mezinárodní gymnastické závody, miniduatlon, a minitriatlon.  

Tábory na oddělení: 

V létě proběhlo za oddělení 12 táborů, 3 pobytové a 9 příměstských. Kterých se zúčastnilo 

280 dětí. Pobytové tábory proběhly na Pálavě, Soláni a na Slovensku. Příměstské pak měli 

zastoupení v podobě Parkurového táboru, Atletického, Multi-purpouse, Sportovní všehochuť, 

Lachtaní cvachtání I a II a taky Turistický tábor nebo Sportovní tábor. 

 

4.5 Bečva a bezva klub 

 

Hlavní vedoucí oddělení: Jarmila Křenková 

 

Dobrá spolupráci s obecními úřady na Bečvách, knihovnou na Horní Bečvě, otištění akcí ve 

Zpravodaji, ZŠ a jejími družinami, JK – Valašsko se sponzory (Robe,Valašský šenk, Nero-

trade). Metodickou pomoc učitelkám MŠ při keramických a výtvarných pracích - seznámení 

s novými technikami. 

K naplnění všech cílů potřebuji ke své práci dobrý pracovní kolektiv, který by byl dostatečně 

finančně ohodnocen za svou náročnou, ale zároveň pěknou práci s dětmi. Ve školním roce 

2019-2020 na oddělení B a B klubu absolvovaly praxi 2 praktikantky.  

Prázdninová činnost 

Děti mají o příměstské tábory s výtvarnou dílnou zájem. Některé děti na LČ stále přicházejí 

opakovaně. Programovou náplň na LČ stále obměňujeme. Na všechny příměstské tábory jsem 

zajistila sponzorský dar ve výši 15000,-Kč, činnost díky daru byla pestrá.   
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Prázdninový týden pro Šikulky                                                  14 dětí, 2 vedoucí 

Tvoříme a hrajeme si s Jarkou                                                 15 dětí, 2 vedoucí 

Barevný a dobrodružný týden s Bečva a s Bečva klubem        15 dětí, 2 vedoucí 

Letní výtvarné dobrodružství                                                     15 dětí, 2 vedoucí 

Letní tvořivá dílna                                                                      15 dětí, 2 vedoucí 

Jak vycvičit draka                                                                      15 dětí, 2 vedoucí 

Celkem bylo zorganizováno 6 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 89 dětí a 12 

vedoucích. 

Pravidelná činnost 

Počet zájmových útvarů celkem 20, počet účastníků 140. 

Příležitostné akce 

Počet příležitostných akcí celkem 19, počet účastníků celkem 623 

Velký úspěch měl Lampionový průvod, Vánoční a velikonoční, keramické tvoření pro děti 

MŠ, aranžování adventních věnců, dětské karnevaly, dětské dny, závěrečné ukončení zú. 

Na jaře byly kroužky, akce zrušeny - Dětský karneval pro veřejnost, Výstava koní, Vítání 

jara, Tvoření o velikonočních prázdninách, Dětský den. Pro děti a rodiče v době zavření SVČ, 

vedoucí kroužků točili videa. Nebyly to jen videa na tvoření, ale i na vaření, pozdravy 

z Jízdárny apod. Tato videa se přeposílaly rodičům.  

 

4.6 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 25 dětí, které pravidelně trénují pod vedením 

vyškolených atletických trenérů. Pravidelně se účastníme atletických závodů v regionu. Pro 

další rozvoj činnosti atletického klubu bychom potřebovali výškařský sektor v areálu hřiště D. 

Zátopkové na ulici Letenská. 
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4.7 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. Vedoucí kroužku je každoročním pořadatelem Československých 

gymnastických her, kterých se účastní stovky gymnastů z České a Slovenské republiky. 

 

 

4.8 Pozice PR a marketingového pracovníka 

 

Na pozici PR pracovníka a propagace pracuje Marcela Válková. Na starost má 

komunikaci s médií, komunikaci přes sociální sítě a komunikaci s veřejností. Vytvoření této 

pracovní pozice vedlo k efektivnějšímu využití času pedagogických pracovníků, kterým ubyla 

administrativní činnost a hlavně k zefektivnění komunikačních a propagačních procesů 

v organizaci. 

 

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků   

 

5.1 Zhodnocení plánu vzdělávání na školní rok 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 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 rámci „šablon“ jsme absolvovali výjezdní seminář na míru s tématem „osobnostně sociální 

rozvoj pedagogů, schopnost sebereflexe.“  Dalším společně absolvovaným seminářem bylo 

téma „jak komunikovat s rodiči“. 
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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. Vzhledem k epidemiologické situaci byla velká část vzdělávacích akcí 

realizována v online podobě prostřednictvím webinářů. Jednou z forem DVPP, které jsme 

v uplynulém školním roce realizovali byly vzájemné návštěvy s Centrem volného času 

Frenštát p.R. a Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí. Prostřednictvím celkem 

čtyř návštěv docházelo k výměně zkušeností mezi pedagogickými a nepedagogickými 

pracovníky. Tato forma DVPP se nám velmi osvědčila a plánujeme ji realizovat i v budoucnu. 

Ve školním roce 2019/2020 byly dokončeny kurzy cizího jazyka v rozsahu 80 vyučovacích 

hodin, které absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci organizace. 

Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků je v naší organizaci velkou 

prioritou. Pracovníci se průměrně účastní 5-6ti 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. 

Ředitel SVČ Rožnov p.R. Mgr. Martin Navařík v uplynulém školním roce dokončil roční 

kurz pod NIDV pod názvem „Strategické plánování ve školách a školských zařízeních“. 

Znalosti z uvedeného kurzu byly využity při tvorbě strategického plánu organizace. 

Supervizní zpráva: 

                                                             
 
 

Vstupní hodnocení1 

V době zahájení supervizní činnosti v daném zařízení neměli pedagogové přímé zkušenosti  v oblasti supervize. 
Měli však povědomí o tom, co to supervize je, jak je možné v rámci supervize pracovat. To ulehčilo počáteční 
obvyklý ostych z této aktivity.  Pedagogičtí pracovníci byli pro supervizi motivováni, stačilo nastavit společně 
supervizní rámec, vyjednat kontrakt a pravidla. Měli již při první supervizi otázky do supervize, a to jak v  oblasti 
interpersonální supervize tak  z oblasti případové supervize. Účast od počátku supervizních setkání byla téměř 
stoprocentní. Nastavili jsme taktéž pravidla pro fungování individuální supervize, kde přesně v počátku nevěděli, 
co by mohlo být pro ně tématem, v čem by jim supervize mohla prospět.  

Vývoj práce supervizora/mentora/kouče2 

V průběhu daného roku se nám společně povedlo nastavit supervizní rámec – v počátku každého supervizního 
setkání sdělovali možná supervizní témata – zcela konkrétně a společně jsme rozhodovali o pořadí  a prioritách 
jednotlivých témat.  Jednalo se zejména o oblast spolupráce v rámci zařízení mezi jednotlivými pedagogickými 
pracovníky, mezi pedagogickými pracovníky a vedením. Postupem času přibývala témata případových supervizí. 
Do supervize se z počátku zapojovala tak polovina zúčastněných pedagogů, v závěru však vždy byli ochotni a 
schopni vyjádřit pocit a posun pro sebe, případně k danému tématu. V druhé polovině roku počet zájmů o 
vyjádření na supervizi velmi stoupal.  Na individuálních supervizích jsme řešili konkrétní témata, případy, 
interpersonální spolupráci atd. Poptávka převyšovala kapacitní možnosti daných projektem. 
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5.2 Plán vzdělávání na školní rok 2020/2021 

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

Účast na vzdělávacích aktivitách je zaměstnancům předávána jako jeden z pracovních úkolů a 

k účasti na DVPP jsou motivováni. V následujícím školním roce budeme využívat širokou 

škálu školení v rámci MAP Rožnovsko a taktéž investujeme do vzdělávání značnou část 

finančních prostředků z rozpočtu organizace. V plánu je dvoudenní výjezdové školení 

v Luhačovicích se vzdělávacím seminářem ICT v zájmovém vzdělávání. V případě zhoršení 

epidemiologické situace budeme upřednostňovat online formu vzdělávání. Vedení organizace 

zřídilo knihovnu pro zaměstnance, do které jsou postupně doplňovány publikace se 

zaměřením na pedagogiku, psychologii, školství, výchovu, vzdělávání a další. 

Novým trendem je zavedení interního vzdělávání v rámci organizace. Jedná se o vzájemnou 

výměnu zkušeností a znalostí a poznatků ze školení. Proces probíhá organizovanou formou, 

nebo neorganizovanou formou v rámci komunikace mezi zaměstnanci. Navazujeme taktéž na 

sdílení zkušeností s partnerskými SVČ z Frenštátu p.R. a Valašského Meziříčí.  

 
Školení MAP Rožnovsko: 

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

v průběhu školního roku 

- předběžný plán vzdělávacích aktivit: Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence 

učitele (Mgr. Jiří Halda), Drobné hry do třídy či menších prostor (Mgr. Zdeněk 

Krákora), Deskové hry (Mgr. Zdeněk Krákora), Pedagogicko-psychologické přednášky 

(PaeDr. Mgr. Věra Facová, MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.), ADHD (Mgr. Lenka 

Bínová) 

Společné školení a vzdělávání: 

- BOZP (průběžné proškolení o bezpečnosti práce) 

- Zdravotník zotavovacích akcí (předpokládaný termín dokončení březen 2021) 

 

                                                             
 

Závěrečné hodnocení3 

Supervizi v daném zařízení hodnotím jako velmi zdařilou. Vzhledem k motivaci vedení i jednotlivých 
pedagogických pracovníku a projevení zájmů o skupinovou supervizi nebylo nutné překonávat počáteční ostych. 
Témata byla vždy odhlasována většinou, angažovanost v závěru roku na skupinových setkáních byla téměř 
stoprocentní. Posun vidím v tom, že se zlepšila pravidla pro spolupráci v daném zařízení – usnadnil se systém 
komunikace mezi nimi. Měli možnost se podívat na daný problém – v rámci případové supervize z odstupu a 
dokázali společně sdílet. Vážím si toho, že supervizi zavedli ve svém zařízení jako součást své pracovní náplně a 
dávají tak příležitost pracovat s dětmi i jinými způsoby, metodami. Individuální supervize dávají podporu, kterou 
dokáží předávat dále – dětem, kolegům. Vážím si zodpovědnosti vedení i pedagogů v daném zařízení. 
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5.3 Plán sebevzdělávání jednotlivých zaměstnanců: 

Mgr. 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 

- Sportovní kurzy a semináře 

Jana Hrubá 

- 25.listopad 2020 – účetnictví příspěvkových organizací zřízených ÚSC – školství 

Ostrava, ing. Zdeněk Nejezchleb 

- prosinec 2020-leden 2021 – účetní závěrka za rok 2020 a změny v účetnictví 2021, 

Vsetín, ing. Andrea Hošáková (KPS) nebo Ostrava ing. Juráňová (TSM) 

- leden-únor 2020 – novela Zákoníku práce 

- březen-červen 2020 – vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, etika, asertivita apod. 

- průběžně: Setkávání ekonomů ZŠ a MŠ v rámci MAP II Rožnovsko 

Jan Trlica 

- Práce v programu Sketch – Up 

- Protidrogový vlak pro žáky s veřejností 

- Práce v programu Zoner photo studio X 

- Tvorba webu ve WordPress 

- Školení první pomoci 

- Sebevzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie 

 

Jitka Proroková + Marcela Válková 

Dle nabídky seminářů: 

- Školení - hry, táborová činnost, nové hry na tábory, apod. 

- Školení PR - jak shánět sponzory, atd.  

- Ovládání Facebooku, Instagramu - nové nápady 

- Výroba letáků, grafické programy 

- Zdokonalování - lezení, lyže, in-line brusle 

- Vedoucí zotavovacích akcí – táborový vedoucí 

Blanka Kopřivová 

- Říjen 2020 – Únor 2021 Masarykova univerzita - Rozdílový kurz speciální 

pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření 

- 23.10 – 25. 10. 2020 Řízení psychického rizika – prázdninová škola Lipnice 

- 24. 11. 2020  

- Drobné hry do třídy a menších prostor  - MAP Rožnovsko – Lektor: Zdeněk Krákora 
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- Prosinec 2020 Recertifikace – Canisterapie – Spolek SmilingDog z.s. 

Patrik Solgovič 

- Vzdělávací aktivity dle MAP 

- Sportovní semináře a kurzy 

Jarmila Křenková 

- studium internetových měsíčníků, studium rukodělné tvorby na youtube 

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

Veronika Kolečková + Erika Rutar Černá 

- 11.9. 2020 Tvorba choreografie - Zlín  

- 16.10. 2020  Tanec Valmez  

- 23.10. 2020 Asu street project  

- 6.11. – 8.11.2020 – Dance Life! (Brno) 

- 5.7.– 11. 7.2021 – SDK Europe (Jedovnice)  

 

 

Veronika Kolečková 

 

- ukončení studia pedagogiky, obor předškolní pedagogika, VŠ Humanitas Vsetín), 

- vzdělávací program „fitness trenér“ (8.10.20), tvorba choreografie (11.9.20) 

 

Vladislava Kejharová 

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

aktivity pro děti 

- Vzdělávací aktivity MAP Rožnovsko 

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 

- Vzdělávací aktivity MAP Rožnovsko 
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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 korespondenčně v prosinci 2020. Zprávu jsme zatím 

neobdrželi.  

 

 

6.2 Kontrola vnějšími orgány 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna - kontrola plateb zdravotního pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného proběhla 22.1.2020 za období 1.3.2016 -

30.11.2019, bez závad. 

 

 

 

7. Financování z jiných zdrojů  
 

7.1 Finanční dary přijaté v roce 2020 

     Č. Dárce Neúčelový Účelový 
 1. DEZA a.s. Val.Meziříčí   15000  

2. ROBE lighting RpR   15000  

3. JD ROZHLASY H.Bečva 500    

4. DEZA a.s. Val.Meziříčí   10000  

5. DPR Metal s.r.o. 7500    

6. ROBE lighting RpR   15000  

7. Ester Guryčová Rožnov 2000    

8. Petr Prorok, H.Bečva 5000    

    15000  55000   

 Celkem 70.000,- Kč    

     

 

7.2 Věcné dary přijaté v roce 2020 

          1. H.Szabova STANKY HAGO 6599  stánek 09.11.2020 
      

Finanční prostředky byly čerpány dle svého účelu na nákup pomůcek, pro rozvoj činnosti 

v zájmových útvarech, táborech a akcích, nevyčerpané finanční dary zůstávají v RF k čerpání 

v dalších letech. 
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8. Strategické plánování a koncepce rozvoje organizace 

 

V roce 2020 byl vytvořen nový strategický plán organizace.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. 

Mezi silné stránky organizace jsme si stanovili: tým pedagogických a nepedagogických 

pracovníků, dobré jméno na veřejnosti a finanční dostupnost. Cílem je udržet tyto přednosti i 

do budoucna a stavět na nich další rozvoj.  

 

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. Finančně dostupné zájmové vzdělávání pro široké věkové spektrum. 

4. Nové prostory pro činnost SVČ.  

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

s klienty se specifickými potřebami ve vzdělávání.  

6. Vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro zájmové vzdělávání.  

7. Optimalizace v řízení evidence pracovní doby zaměstnanců.  

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

dobrovolníky a externí pracovníky, vytvářet neformální vztahy.  

9. 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., který brání v dalším rozvoji 

činnosti organizace. 
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10. Šablony v SVČ Rožnov p.R. 

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

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

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

Po celé období projektu jsme zaměstnávali 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. V červnu 2020 proběhlo obdobné sdílení zkušeností se Střediskem volného času 

Domeček Valašské Meziříčí. Vzájemné sdílení zkušeností vytvořilo vazby mezi organizacemi 

a nastavili spolupráci do budoucna. Z pohledu ředitele považuji sdílení zkušeností s podobnou 

organizací za velmi kvalitní formu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Velký 

posun v osobnostním rozvoji zaměstnanců jsme zaznamenali v rámci supervizí s paní PaeDr. 

Věrou Facovou.   

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

Rožnov p.R. ředitel SVČ Mgr. Martin Navařík. 

 

 

 

11. Epidemie Covid-19  
 

Začátkem března 2020 byla činnost Střediska volného času Rožnov p.R. výrazně 

ovlivněna epidemií Covid-19. Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a ministerstva 

školství byla zakázána prezenční účast všech účastníků na zájmovém vzdělávání. 

V období březen až květen 2020 jsme realizovali část zájmových útvarů distanční formou. 

Natáčeli jsme výuková videa a distribuovali je klientů m SVČ a na celorepublikový portál 

sdružení SVČ a DDM pod názvem „mitkamjit“. V rámci pedagogické činnosti jsme 

pořádali různé výzvy a poznávací stezky po okolí Rožnova p.R. V uvedeném období byly 

zrušeny všechny akce pro veřejnost. Zaměstnanci naší organizace se podíleli na výrobě 
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ochranných prostředků. Vyrobili několik set ochranných roušek, ochranných štítů a 

svorek, které byly distribuovány především zdravotníkům, do domovů důchodců a lidem 

v tzv. první linii. V pozdější fázi epidemie personálně zajišťovali domov důchodců 

Rožnov p.R. a MŠ Zahrady Rožnov p.R. a podíleli jsme se na rozvozu potravin v rámci 

Rožnova p.R. Přes značná omezení, která epidemie přinesla, se objevily nové příležitosti. 

Naučili jsme se více využívat ICT ve výuce, některé aktivity jsme realizovali v online 

prostředí a podporovali jsme výuku žáků základních škol prostřednictvím doučování.     

 

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 si mimo jiné osvojují 

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. 
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AKCE LEDEN 2020 
Středisko volného času 

příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

PONDĚLÍ  6.1. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ČTVRTEK 9.1. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PONDĚLÍ 20.1. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

STŘEDA 22. 1. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY VALAŠSKÁ ZIMA 

17:00 hodin - Sál SVČ 

Setkání autorů obrázků na téma „Valašská zima“ a předání cen oceněným malířům a kreslířům.  

 

ČTVRTEK 23.1. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PÁTEK 24.1. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Mňau a Haf  

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Jak pejsek s kočičkou dostali rýmu a kašel. Veselá pohádka s Radkem a Aťou. 

 

SOBOTA 25.1.  

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

PLES ZŠ VIDEČSKÁ 

20.30 – 22.00 hodin – Restaurace Písečná – Rožnov pod Radhoštěm 

 

NEDĚLE 26.1. 
ZÁVODY V GYMNASTICE 
7.00 – 16.30 hodin – Bystřice pod Hostýnem 

Závody v gymnastice 
 
NEDĚLE 26.1. 
ATLETICKÉ ZÁVODY 

9.00 – 17.30 hodin – Ostrava, Vítkovice – Atletická hala 

Atletické závody 
 

PÁTEK 31. 1.  
EXKURZE DO ZVÍŘECÍHO ÚTULKU VSETÍN 

8.00 – 15:30 hodin – Zvířecí útulek Vsetín 

Exkurze pro členy kynologického kroužku.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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LYŽAŘSKÉ KURZY 

6.-10.1.2020 

MŠ Tylovice, MŠ Střítež n. B 

13.-17.1.2020 

MŠ Koryčanské Paseky, MŠ Horní Paseky 

20.-24.1.2020 

ZŠ Zubří 

 

 

______________________________________ 

Připravujeme: 

 

PÁTEK 28.2. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – Pošťácká pohádka 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Aneb o ztraceném psaníčku 
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AKCE ÚNOR 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 
 

 

PONDĚLÍ  3.2. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

STŘEDA 5.2. 
ZÁVODY VE ŠPLHU O TYČI 
14.00 – 16.30 hodin –  ZŠ 5. Května – Velká tělocvična 

Tradiční závody ve šplhu 

 

STŘEDA 5.2. 

STREET DANCE S ERSI MŠ ZUBŘÍ 

9.00 – 10.30 hodin - Zubří 

 

ČTVRTEK 6.2. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

STŘEDA 5.2. 

STREET DANCE S ERSI 

MŠ ZUBŘÍ 

9.00 – 10.30 - Zubří 

 

STŘEDA 8.2. 

KIDS ATHLETICS PORUBA 

8.00 – 17.00 hodin  –  Ostrava, Vítkovice – Atletická hala  

Atletické závody 

 

NEDĚLE 9.2. 

KARNEVAL NA LEDĚ 

10.30 – 12.00 hodin – Zimní stadion Rožnov p. R. 

Tradiční akce na ledě v maskách. Pro děti budou připravené hry na ledě i mimo led. Vstup na led pouze v bruslích a 

děti do 15 let přilba povinná! 

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti v masce zdarma, děti bez masky 5 Kč.  

 

STŘEDA 14.2. 

STREET DANCE S ERSI MŠ ZUBŘÍ 

9.00 – 10.30 hodin - Zubří 

 

NEDĚLE 16.2. 

WORKSHOP S KOKI A ZEPEM 

9.00 – 11.30 – Taneční sál H2BSB – Rožnov pod Radhoštěm 

 

PONDĚLÍ 17.2. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

 

Středa 19.2.  

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE NA BÍLOU - obůrka 
Exkurze pro žáky ze ZŠ TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ  

 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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STŘEDA 19.2. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

KARNEVAL ZŠ 5. KVĚTEN 

12.30 – 14.00 hodin – ZŠ 5.květen 

 

ČTVRTEK 20.2. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 
PÁTEK 21. 2. 

KYNOLOGICKÁ BESEDA S VERONIKOU KUČERIKOVOU 

15:30 hodin - Sál SVČ 

Přátelské setkání pro děti a dospělé. Povídání o životě se psy o výchově štěněte, o psích sportech. V rámci besedy 

proběhnou ukázky dog dancingu.  

 

NEDĚLE 23.2. 
ŘÍČANSKÉ HVĚZDIČKY  

8.00 – 18.00 hodin  –  Říčany 

Gymnastické závody 

 

STŘEDA 26. 2. 2020  

MAŠKARNÍ KARNEVAL 

15:00 – 17:00 hodin - sál SVČ    

Akce je určena pro členy 

souboru Poskaláček a jejich rodinné příslušníky. Hry, soutěže, volná zábava. 

 

ČTVRTEK 27. 2. 

OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

14:00 hodin - ZŠ Videčská 

Výherci ze školních kol se nyní utkají v okrskovém kole.  

 

STŘEDA 27.2. 

STREET DANCE S ERSI MŠ ZUBŘÍ 

9.00 – 10.30 hodin - Zubří 

 

PÁTEK 28.2. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – Pošťácká pohádka 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Aneb o ztraceném psaníčku. 

 

5. – 7. 2. 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

Lyžařská kurz pro MŠ Dolní Bečva, MŠ Zahrady 

 

 

___________________________________________ 

Připravujeme: 

 

PÁTEK 27.3. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – O princezně Čárypíše 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Zábavná pohádka s výukou grafo-motoriky, barev a geometrických tvarů. 

 

NEDĚLE 15.3 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
14.00 hodin - Prostřední Bečva - Zavadilka, Valašský šenk 
Hry, soutěže, tombola, přehlídka masek, disco 

Změna termínu a místa konání akce vyhrazena. Více informací na webu a facebooku Střediska volného času 
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AKCE BŘEZEN 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 
 

 

ČTVRTEK 5.3. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

STŘEDA 11. 3.  

9:00 hodin - MŠ Tylovice 

Výukový ekologický program – „Když přichází jaro,“  

pro děti z MŠ Tylovice. 

 

ČTVRTEK 12. 3.  

7.30 – 12.00 hodin - ZUŠ Rožnov p.R.  

Okresní kolo recitační soutěže. 

 

NEDĚLE 15.3. 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
14.00 hodin - Prostřední Bečva - Zavadilka, Valašský šenk 
Hry, soutěže, tombola, přehlídka masek, disco 

Změna termínu a místa konání akce vyhrazena. Více informací na webu a facebooku Střediska volného času.  
 

PONDĚLÍ  16.3. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ČTVRTEK 19.3. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

SOBOTA 21.3.  

10.00 – 16.00 hodin - SVČ  
Soustředění souboru Podskaláček  

Nácvik programu na oslavu 50. výročí založení souboru. 

Hry, tvořivá činnost.   

 

PONDĚLÍ 23.3. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

STŘEDA 25.3. 
ŠKOLNÍ GYMNASTICKÁ PŘEHLÍDKA 

14.00 – 17.00 hodin  –  ZŠ 5.KVĚTNA – malá tělocvična 

Každoroční gymnastická přehlídka 

 

STŘEDA 25.3.  

13.30 hodin – Družina ZŠ Záhumení 

Ekologický, interaktivní, výukový program na téma stopy divokých zvířat. 

 

ČTVRTEK 26. 3.  

Podskaláček tančí jubilantům  

14.00 hodin -  Klub seniorů R.p.R. 

Vystoupení dětí pro seniory.  

 

mailto:svc@svcroznov.cz
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PÁTEK 27.3. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – O princezně Čárypíše 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Zábavná pohádka s výukou grafomotoriky, barev a geometrických tvarů.  

 

SOBOTA 28.3. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB 

TANCER CUP - SOUTĚŽ 

8.00 – 20.00 hodin – Zlín 

 

 

______________________________________ 

Připravujeme: 

 

PÁTEK 24.4. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – Kobylka Žanda 

Nahlédneme do tajů hmyzu na louce. Vývojové stádium mravence předvedou děti z MŠ nonverbální formou (gesta, 

mimika). 
 

PONDĚLÍ 27.4. 

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 

15.00 – 17.00 hodin – Masarykovo náměstí, Rožnov pod Radhoštěm 

Taneční skupina Heart2Beat a Static Breakers Vás zve na oslavu Dne tance! A jak jinak bychom mohli Den tance 

oslavit, než tancem? 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. Přijďte s  námi 

roztancovat celý Rožnov a oslavit tak Den tance! 
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AKCE DUBEN 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

ČTVRTEK 2.4. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

Čtvrtek  9.4  
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ  DÍLNA 
7.30 – 15.30 hodin - Keramická dílna SVČ 
Pro kluky a holky od 7 let,cena 250,-Kč(materiál,svačina,oběd,pitný režim) 
tvoření velikonoční dekorace, malování vajíček, keramických zajíčků a kuřátek  
bližší informace a přihlášky-Jarmila Křenková tel.731 134 953,j.krenkova@svcroznov.cz       
Více informací na webu a facebooku Střediska volného času.  
 

ČTVRTEK 16.4. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

SOBOTA 18.4. 
PŘESPOLNÍ BĚH 

8.00 – 14.00 hodin  –  Rožnov p.R., Ranč Bučiska 

Přespolní běh  
 
NEDĚLE 19.4. 
KELČOVSKÝ DVOJBOJ  

8.00 – 18.00 hodin  –  Kelčov 

Gymnastické závody 

 
PONDĚLÍ  20.4. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 
PÁTEK 24.4. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – Kobylka Žanda 

17.00 hodin - SVČ 

Nahlédneme do tajů hmyzu na louce. Vývojové stádium mravence předvedou děti z MŠ nonverbální formou (gesta, 

mimika). 

 
NEDĚLE 26.4. 

BURZA FILATELISTŮ 

8.00 hodin – SVČ 

10.00 hodin – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE  

 
PONDĚLÍ 27.4. 

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 

15.00 – 17.00 hodin – Masarykovo náměstí, Rožnov pod Radhoštěm 

Taneční skupina Heart2Beat a Static Breakers Vás zve na oslavu Dne tance! A jak jinak bychom mohli Den tance 

oslavit, než tancem? 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. Přijďte s  námi 

roztancovat celý Rožnov a oslavit tak Den tance! 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
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PONDĚLÍ 27.4. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

ČTVRTEK 30.4. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

Výukové programy pro MŠ, ZŠ První pomoc – dle domluvených termínů 

 

In-line brusle pro MŠ – dle domluvených termínů 

 

____________________________________________ 

Připravujeme: 

 

PÁTEK 22.5. 

POHÁDKOVÝ PÁTEK – O veliké řepě  

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

„Dědek řepu zasadil, u pole se posadil.“ Součástí vystoupení bude improvizace 

s dětmi formou narativní pantomimy 
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AKCE KVĚTEN 2020 
Středisko volného času 

příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

 

PÁTEK 15.5. 

DESKOHERNÍ VEČER  

18:00 hodic - SVČ 

Večer pro dospělé s hraním deskových her.  

 

ÚTERÝ 19.5. 

EKO. PROGRAM MŠ. TYLOVICE. 

Děti se zábavnou formou dozvědí o potravním řetězci mezi živočichy.  
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AKCE ČERVEN 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

 

PONDĚLÍ 1.6. 

SPOLU NA STARTU 

15.00 hodin – Atletické hřiště Dany Zátopkové Rožnov p.R. 

Veřejné atletické závody pro děti a mládež. Závody probíhají pod záštitou Českého atletického svazu. Disciplíny: 

sprint 50m, 60m, skok daleký, hod míčkem, vrh koulí, vytrvalostní běh. Přihlášky předem na 

m.navarik@svcroznov.cz do 29.5.2020. Začátek od 15:00 na atletickém hřišti Dany Zátopkové.  

 

PONDĚLÍ 1.6. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

15.30 – 19.30 hodin – SVČ Rožnov p.R., keramická dílna 

Keramické tvoření pro dospělé bude v červnu na dotvoření výrobků.  

 

PÁTEK 5.6.  ZRUŠENO 

ROZHÝBEJME ROŽNOV KE DNI DĚTÍ 

14.00 – 18.00 hodin – Atletické hřiště Dany Zátopkové Rožnov p.R. 

Sportovní akce pro děti a mláděž bude v letošním roce přesunuta na hřiště. Akce bude v jiném duchu než jsme zvyklí, 

ale i přesto čeká na děti plno zábavy. Vyzkouší si např. bumpreball, kinball, hod na cíl, in-line brusle, a další.  

Akce se koná pouze za příznivého počasí. Více informací na webových stránkách www.svcroznov.cz a na sociálních 

sítích Střediska volného času.  

SOBOTA 6.6. 
8.00 – 14.00 hodin -  PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKAM ELIÁŠEM 

Výlet do přírody se skřítkem Eliášem, obrem Dobrem a čarodějnicí Vranimírou 

Děti budou po cestě plnit sportovní, ekologické a tábornické dovednosti. Čeká je stavění ohniště, pozorování čolka 

obecného a čolka horského, překonávání nízkých lanových překážek a plnění přírodovědných úkolů. Dále přeskoky 

přes klády, hod kroužky na cíl, orientační běh podle fáborků a na závěr lukostřelba z dětských luků. Odměna v cíli je 

nemine. Určeno pro děti z atletika MŠ a přírodovědného kroužku a jejich rodiče, prarodiče a sourozence. Těšíme se 

na Vás.  

 

PÁTEK 12.6. 

VELKÁ HRA PRO DĚTI S PEJSKY 

15.00 – 19.00 hodin 

Odpoledne pro děti z kynologických kroužků. Kvíz a opekání párků na Hradisku. 

 

ÚTERÝ 16.6 

8:00 – 11:30 hodin 

PO STOPÁCH NAŠÍCH PŘEDKů 

Dopolední akční procházka na hrad Starý Jičín pro žáky ze ZŠ Tyršova nábřeží 

 

PÁTEK 19.6. 

PREZENTACE ČINOSTI H2BSB 

OPENING TERASY BRILLOVKY 

16.00 – 20.00 hodin – Brillovka - terasa 

 

SOBOTA 20.6. 

TANEČNÍ DOPOLEDNE 

8.30 – 12.30 hodin – Taneční sál H2BSB – SVČ Rožnov pod Radhoštěm 

3 Taneční workshopy různých stylů pro pokročilejší tanečníky H2BSB s Ersi, Zepem a Heli 

 

 

 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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SOBOTA 20.6. 

PŘESPOLNÍ BĚH 

Čas a místo bude upřesněno 

Běžecké závody pro žáky ZŠ v délce 250m pro nejmladší kategorii až po 2000m pro nejstarší kategorii. Více informací 

bude zvěřejněno na webu www.svcroznov.cz a na sociálních sítích Střediska volného času.  

 

SOBOTA 27.6. 

PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB – vystoupení + výuka 

POHÁDKOVÝ LES 

13.00 – 17.00 hodin - Horečky ranč – Frenštát pod Radhoštěm 
 

SOBOTA 27.6. – NEDĚLE 28.6. 

VÍKEND NA KRUŽBERKU 

Celý den – Kružberk 

Víkend na Kružberku je pro děti a jejich rodinné příslušníky z lezeckého kroužku na závěr sezóny. Jedeme na skály 

Kružberk, kde si vyzkoušíme lezecké techniky na přírodních skalách. Lezečtí instruktoři a vybavení je zajištěno ze 

strany SVČ, ostatní je v režii rodičů. V sobotu večer máme společné opékání, palačinky na ohni, a podle počasí hry.  
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AKCE ZÁŘÍ 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

 

ÚTERÝ 8.9. 

VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

14.00 – 18.00 hodin – Fotbalový stadion Rožnov pod Radhoštěm 

Prezentace činnosti a zájmových koružků na veletrhu volnočasových aktivit. Nábor nových členů do různých 

zájmových kroužků.  

 

STŘEDA 9.9. 

JARMARK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

12.00 – 18.00 hodin – náměstí T.G.M. Rožnov pod Radhoštěm 

Vystoupení taneční skupiny Heart2Beat a Static Breakers, Mažoretek. Canisterapie a vystoupení s pejsky.  

Další aktivity Vás čekají na náměstí. Akce je ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm.  

 

STŘEDA 16.9. 

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. 

 

SOBOTA 19.9. 
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA 
8.15 hodin - Valašské muzeum, dřevěné městečko, Rožnov pod Radhoštěm 
Veřejný běh pro děti do 15 let. Startovné zdarma. Přihlášky na místě nebo na svc@svcroznov.cz do 17.9.2020 15:00 

hodin.  

 

SOBOTA 26.9. 

MEZIGENERAČNÍ OLYMPIÁDA 

10.00 – 16.00 hodin – Atletické hřiště Dany Zátopkové Rožnov p.R. 

Přijďte si užít den plný zábavy, sportovních, pohybových a netradičních aktivit. Zapojte do aktivit celou rodinu, 

babičku, dědečka, maminku, tatínka a všechny děti a vnoučata. Ativity budou zaměřeny pro děti i pro seniory.  

V případě nepříznivého počasí se akce koná v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou Rožnov p.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:svc@svcroznov.cz


 Výroční zpráva za školní rok 2019-2020 / Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  
 

Str. 34 
 

AKCE ŘÍJEN 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

 

ČTVRTEK  1. 10. 

BABÍ LÉTO – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

Pro děti z MŠ, ZŠ i SŠ 

Prázdniny skončily a začíná podzim. Příroda se mění, listí se vybarvuje, ovoce dozrává, dny se krátí a noci prodlužíjí. 

V přírodě i kolem sebe můžeme najít spoustu inspirace. Zvládnou děti zachytit podzimní atmosféru? Technika 

libovolná, velikost obrázků A4 - A2. 

Sběr obrázků na recepci SVČ do 30. 10. 2020, ve středu 11. 11. 2020 proběhne vernisáž a ocenění vybraných prací. 

 
ČTVRTEK 1. 10. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 
NEDĚLE 4.10. 

USPÁVÁNÍ BROUČKU  

17.00 –Areál  Zavadilka Prostřední Bečva 

Hry, soutěže, překvapení. Po setmění společně uspíme lampiónkem broučky a berušky. 

 
PONDĚLÍ  5. 10. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

SOBOTA 10. 10. 
ROŽNOVSKÝ KRPÁL 2020 

11.00 hodin – Koliba dolní paseky  

Tradiční závod kol. 

 

ČTVRTEK 15. 10. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

PONDĚLÍ 19. 10. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PÁTEK 23. 10. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK – Kobylka Žanda 

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka 

Podzimní zavírání lesa 

 

ČTVRTEK 29. 10. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 
 
 
 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
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AKCE LISTOPAD 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
 

ÚTERÝ 27. 10. – ÚTERÝ 3.11. 

HALLOWEEN SOUTĚŽ 

Online soutěž 

Soutěž pro všechny, kteří si chtějí dlouhé podzimní chvíle zpestřit tancem a vymýšlením halloweenského kostýmu. Pro 

zapojení do soutěže, je třeba se naučit halloweenský tanec dle videa, natočit tento tanec v jakémkoliv halloweenském 

kostýmu a video zaslat na e-mail heart2beat@email.cz. Následně lektoři z TS H2BSB vyberou vítěze v různých 

kategoriích dle věku. 

 

 

PONDĚLÍ 2. 11. 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

CANISTERAPIE 

9.00 hodin - ZŠ Křižná Val. Meziříčí 

Žáci a studenti opět zažijí spoustu legrace při motorických hrách a výukových aktivitách s pejskem Baffy. 

 

STŘEDA 11. 11. 

VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

17.00 hodin –SVČ Rožnov p.R. sál 

Vernisáž výtvarné soutěže „Babí léto“. 

Výstava prací z výtvarné soutěže, ocenění vybraných děl a předání cen. 

 

SOBOTA 14. 11. 

50.let SOUBORU PODSKALÁČEK 

17.00 hodin - penzion Janoštík Rožnov p. R. 

Setkání bývalých a současnách vedoucích a příznivců souboru. Přátelské posezení u dobrého jídla v penzionu 

Janoštík.  

 

 

PONDĚLÍ 16. 11. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

PÁTEK 20. 11. – NEDĚLE 29. 11. 

ROPE SKIPPING CHALLENGE 

Online výzva pro členy rope skipping týmu i pro celou veřejnost 

K účasti ve výzvě je třeba natočit video, kde skokan skáče přes švihadlo co nejrychleji po dobu 1 minuty a toto video 

zaslat na e-mail heart2beat@email.cz. Po skončení výzvy se počet skoků na videích přepočítá a vyhlásí se výherci 

s největšími počty skoků v každé kategorii. Kategorie budou rozděleny dle věku na: 0-6 let, 7-10 let, 11-15 let a 15+ let. 

 

  

PONDĚLÍ 23.11. 

OD ADVENTU DO VÁNOC 

8.30 hodin - MŠ ZUBŘÍ 

Interaktivní program pro děti z MŠ Zubří, ve kterém se dozví, kdo to je svatý Mikuláš a proč se říká, že svatá Lucie 

noci upije.  

 

ČTVRTEK 26. 11. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST 
18.00 hodin – SVČ 

Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů. 

 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:heart2beat@email.cz
mailto:heart2beat@email.cz
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PÁTEK 27. 12. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

16.00 hodin – Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Na děti čekají výtvarné dílničky, mohou si vyrobit vánoční ozdoby a dekorace.  

 

PÁTEK 27. 11. 

ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍCH  VĚNCŮ A VANOČNÍCH  DEKORACÍ 

14.30 hodin - ZŠ Prostřední Bečva 

 

 

PONDĚLÍ 30. 11. 
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Keramické tvoření pro malé i velké. 

 

23.10. - 30. 11. 
STOPOVACÍ HRA SKŘÍTKA DUBÍNKA 
Celodenní – les pod garážemi u FÚ 

Stopovací hra v délce 1,5km, při které děti hledají barevné obálky a během stezky plní zadané přírodovědné a 

sportovní úkoly. Hra je určena pro MŠ, děti I.stupně a jejich rodiče a rodinné příslušníky. Je přístupná kdykoli do 

konce listopadu. Hravou formou tak mohou děti strávit odpoledne venku na čerstvém vzduchu pod heslem: Neseďte 

doma, vyrazte ven! Pro více info: v.kejharova@svcroznov.cz 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Výroční zpráva za školní rok 2019-2020 / Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace  
 

Str. 37 
 

AKCE PROSINEC 2020 
 

Středisko volného času 
příspěvková organizace 

Bezručova 293, Rožnov p.R. 

Tel : 571 115 635, 571/115 636 
svc@svcroznov.cz  , www.svcroznov.cz 

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p.R. 

 
PONDĚLÍ 23.11. – ČTVRTEK 3.12. 

MIKULÁŠSKÁ FREESTYLE TANEČNÍ VÝZVA 

Online výzva pro všechny, kdo rádi tancují 

Pravidla výzvy jsou jednoduchá – stačí natočit video max. do 1minuty, kde tancuješ na svůj oblíbený song, toto video 

nám zaslat na heart2beat@email.cz a mikulášský balíček s překvapením je tvůj. 

 

ÚTERÝ 1.12. – 13.12. 

SOUTĚŽNÍ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ BETLÉM 

Uzávěrka soutěže 13.12. 2020 

Vyhlášení soutěže 16.12. 2020 

Tvořivá soutěž pro všechny věkové kategorie, pro jednotlivce, rodiny nebo skupinky. Betlémy mohou být vyrobeny 

z jakéhokoli materiálu např. papír, dřevo, vlna, aj., záleží na vaší fantazii. Fotografie Betlémů společně s fotografií 

tvůrců zašlete do 13.12. na j.krenkova@svcroznov.cz .  Po vyhlášení budou zveřejněny na www.svcroznov.cz, fcb, ig. 

Vítězové se mohou těšit na odměny. 

 

ÚTERÝ  1.12. 

MIKULÁŠ PRO MŠ RADOST 
9.30 hodin– MŠ Radost 

 

ČTVRTEK 3.12. 
MIKULÁŠ PRO MŠ HORNÍ PASEKY 
10.30 hodin – MŠ Horní Paseky 

 

PÁTEK 4.12 
MIKULÁŠ PRO 1.MÁJE 1153 A MŠ NA ZAHRADÁCH 
8.00 hodin – MŠ 1. Máje 1153 

9.30 hodin – MŠ Na Zahradách 

 

PÁTEK 4.12. 

UZÁVĚRKA LITERÁRNÍ SOUTEŽE 

recepce SVČ 

Děti se mohou zapojit do již probíhající literární soutěže s psí tématikou. Pravidla jsou jednoduchá napsat příběh, 

povídku, pohádku nebo nakreslit komiks ze života psů a detaily k ním jsou upřesněny na www.svcroznov.cz. 

Vyhodnocení soutěže proběhne v průběhu ledna.  

 

PONDĚLÍ 7. 12. 

9.00 – 11.00 hodin 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO MŠ ZUBŘÍ 

Děti si ve spolupráci se SVČ vytvořily adventní věnečky. 

 

PONDĚLÍ 7. 12. 

9:00 – 11:00 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO MŠ ZUBŘÍ 

Děti si ve spolupráci se SVČ vytvořily adventní věnečky. 

 

PONDĚLÍ 7.12. – 15.12. 

Vánoční taneční soutěž  X-MASS VIDEO CHALLENGE s Heart2Beat 

Uzávěrka soutěže 15.12. 2020 

Vyhlášení soutěže 18.12.2020  

Soutěž je určena pro všechny: úplné začátečníky, ne-tanečníky nebo i pokročilejší tanečníky. Společně s lektory 

z Heart2Beat se naučíte krátkou vánoční choreografii, která bude zveřejněna 7. 12.  na facebooku a youtube kanálu 

Heart2Beat i SVČ. Poté se choreografii  podle video návodu naučíte,  natočíte své a video a  pošlete na: 

heart2beat@email.cz. Z pěti věkových kategorií budou vybráni a oceněni vždy 3 výherci, které vyhlásíme před 

poslední Adventní nedělí a to 18. prosince. Neváhejte se naladit na vánoční atmosféru se street dancovými tanečníky 

ze SVČ. 

mailto:svc@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
mailto:j.krenkova@svcroznov.cz
http://www.svcroznov.cz/
http://www.svcroznov.cz/
mailto:heart2beat@email.cz
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VALAŠSKÁ ZIMA 

Uzávěrka soutěže 8. 1. 2021 

Výtvarná soutěž na téma valašská zima. Děti mohou využít libovolné výtvarné metody a mohou pracovat i ve 

skupinách. Maximální velikost obrázků je formát A2. Ocenění výtvarných prací proběhne v lednu 2021. 

 

SOBOTA  12.12.2020 
BANG! II – HERNÍ ODPOLEDNE 
15.00 hodin - zahájení - SVČ Rožnov p.R. 

Desko-herní odpoledne 

STŘEDA 16.12. 2020 

9.00 – 11.30 hodin  

ZVÍŘÁTKA U KRMELCE 

Výukový program pro děti z MŠ Tylovice. 

 

PROSINEC 2020 
GYMNASTICKÁ VÁNOČNÍ ONLINE SOUTĚŽ 
Děti v šesti věkových kategoriích musí doma natočit video celé sestavy bez stříhání. Video sestava musí být celá jako 

na soutěži, tedy přihlásit se, udělat všechny prvky sestavy a odhlásit se. Video se soutěžní sestavou nahrajte na: 

https://uloz.to/ www.uloz.to a vedoucímu kroužku na email: lubod@seznam.cz pošlete link k danému videu. Termín 

uzávěrky soutěže je 5.12.2020.  

 

SOBOTA 19. 12. 2020 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
8:00 – 15:00 hodin klubovna č.5 SVČ 
Tvoření pro děti od první do deváté třídy. Společně si vytvoříme drobné dárečky – mýdélka, krabičky a dekorace na 

vánoční stůl. Cena 250 Kč, v ceně je zahrnutý výtvarný materiál, svačina a oběd. Akce se uskuteční pouze, zda to 

dovolí aktuální nařízení vlády ČR. Předběžně se můžete přihlásit na: b.koprivova@svcroznov.cz .  
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Nabídka zájmových kroužků 2019/2020
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Nabídka táborové činnosti 2020 
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Děkujeme za podporu těmto firmám: 

 

 

  Robe lighting, Rožnov pod Radhoštěm 

   firma BRIMO 

 

 JD ROZHLASY, Horní Bečva 

 

   Deza a.s., Valašské Meziříčí 

 

 

 

DPR METAL s. r. o., Hutisko Solanec 

 

STÁNKY HAGO, Hana Szabova, Veľký Lapáš, SK 

 

Ester Guryčová, Rožnov pod Radhoštěm 

 

Petr Prorok, Horní Bečva  


