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Zřizovací listina pobočného spolku 
-   

Středisko volného času POHODA a POHODA COOL 
Budovatelů 1229, Hlinsko 

IČ: 023 44 581 
 
 

Čl. I 
Zřizovatel 

 
Název zřizovatele:   Médea – o. s. 
Sídlo zřizovatele:   Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko 
Kraj:     Pardubický kraj 
Právní forma:   spolek 
IČ:     265 77 941 
 
(dále jen „ zřizovatel „) 
 

Čl. II 
Název a sídlo organizační jednotky 

 
Název organizační jednotky:  Středisko volného času POHODA a POHODA 
     COOL 
Zkrácený název:   SVČ POHODA a POHODA COOL 
Sídlo organizační jednotky: Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko 
Právní forma:   pobočný spolek 
IČ:     023 44 581 
 
(dále jen „pobočný spolek„) 
 
 

Čl. III  
Vymezení hlavního účelu zřízení a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 

 
 pobočný spolek je zřízen za účelem: 

 

   Účelem zřízení je zabezpečení záležitostí, které jsou v zájmu zřizovatele, 
města Hlinska a třetích osob v oblastech, jež se týkají školství ve městě 
Hlinsku a okolí. Předmět činnosti je vymezen vyhláškou č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání, prováděcími předpisy a touto zřizovací listinou. 

 

   Při naplňování úkolů zájmového vzdělávání realizuje zejména: 
 

1. pravidelnou zájmovou činnost (zájmové útvary, soubory apod.)           
2. příležitostnou činnost (akce, soutěže, přehlídky, vystoupení, kurzy, 
 semináře apod.) 
3. rekreační a táborovou činnost (víkendové aktivity, letní a zimní 
 táborové pobyty, školy v přírodě apod.) 
4. aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů 
5. spontánní aktivity 
6. individuální aktivity v rámci práce s talenty. 
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  1) Pravidelná zájmová činnost (zájmové útvary, soubory apod.) 
   

 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové útvary, soubory, 
kurzy). Převážná většina zájmových útvarů bude probíhat od října do konce 
května. Kurzy budou převážně tříměsíční, v případě zájmu se pořádají kurzy 
pokračující.  

 
      2) Příležitostná zájmová činnost (akce, soutěže, přehlídky, vystoupení, 

 kurzy, semináře apod.) 
 

 Příležitostně výchovná, vzdělávací, zájmová a tematicky rekreační činnost 
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost.  

            
 3) Rekreační a táborovou činnost (víkendové aktivity, letní a zimní 
 táborové pobyty, školy v přírodě apod.) 
 

 Táborová činností a další činnost spojená s pobytem jak v místech, kde SVČ 
vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání SVČ, tak i mimo 
tato místa.  

 Nabídka letních táborů bude zpracovávána každoročně v lednu. Tábory budou 
vždy zaměřeny tematicky a vždy pro určitý okruh účastníků – sociálně 
znevýhodnění žáci a studenti, žáci a studenti v pěstounské péči, pohybově 
nadaní apod.  

 Nabídka jarních a zimních vícedenních pobytových akcí např. agroterapií na 
statku, agroturistikou, hippoterapií, tematické workshopy.) 

 Nabídka škol v přírodě bude zpracovávána na základě požadavků škol a 
školských zařízení. 

 
           4) Aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů  

 

 Metodická a odborná pomoc školám v oblasti prevence rizikového chování 
formou ucelených programů. 

 Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro klienty, 
popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů.  

  
 5) Spontánní aktivity  

  
 Pokud účastník vzdělávání nebude chtít navštěvovat žádnou z nabízených 
 útvarů, dostane prostor k využití zařízení k trávení volného času podle jeho 
 představ, možnost využití herních, multimediálních a výukových prvků či 
 sportovního náčiní. 
  
 6) Individuální aktivity v rámci práce s talenty 
 

 Individuální práce bude uskutečňována ve všech zájmových kroužcích.    

 Talentovaným účastníkům budou přizpůsobeny plány práce kroužků tak, aby 
se i nadále mohl rozvíjet jejich talent. Účastníkům hendikepovaným bude 
poskytnuta možnost navštěvovat zájmové útvary a akce za doprovodu 
rodinného zástupce. 
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Čl. IV  
 Vymezení doplňkové činnosti 

 Pobočný spolek je oprávněn provozovat formou doplňkové činnosti, 
nízkoprahové zařízení formou volnočasového klubu, který je určen pro žáky a mladé 
dospělé zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikové, ohrožené a 
delikventní. Volnočasový klub bude přístupný všem výše uvedeným skupinám 
bezplatně. 

  

Čl. V  
Vymezení okruhu klientů 

 

 Žáci ve věku 6-17 let (žáci ZŠ, SŠ, SOU, OU, apod.). 

 Studenti VOŠ. 

 Mladí dospělí ve věku 18 - 26 let. 

 Osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. 

 Další účastníci s indikovanými potřebami v oblasti zájmového vzdělávání. 
 
 

Čl. V  
Obecné cíle poskytovaných služeb 

 
 

 Rozvíjet SVČ POHODA a POHODA COOL  jako kvalitní a efektivní zařízení 
nabízející zájmové vzdělávání a smysluplné trávení volného času.  

 Vytvářet podmínky pro rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace účastníků 
v pracovních skupinách.  

 Vytvářet podmínky pro rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci 
a úspěchy vlastní i druhých.  

 Vytvářet podmínky pro prožívání pocitu sounáležitosti v přijímajícím prostředí.  

 Vytvářet podmínky pro rozvoj vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí a 
přírodě.  

 Vytvářet pocit emocionálního a fyzického bezpečí našich žáků a studentů.  

 Při realizaci připravených činností podněcovat klienty k tvořivému  myšlení,  
logickému uvažování a řešení problémů.  

 Vytvářet podmínky pro rozvoj dobrého partnerského vztahu mezi vedoucím a 
klientem formou individuálního přístupu.  

 Učit žáky a studenty s ohledem na individualitu osobnosti volit správné aktivity 
pro jejich volný čas.  

 
 

Čl. VI  
Obecné strategické cíle 

 

 Zkvalitnit služby nabízené účastníkům vzdělávání. 

 Posilovat a zkvalitňovat spolupráci se všemi školskými zařízeními ve městě.  

 Posilovat spolupráci s dalšími subjekty v neziskovém sektoru a partnery ve 
městě a okolí. 

 Spolupracovat s relevantními subjekty zejména v oblasti péče o rizikové a 
ohrožené žáky a studenty a jejich rodiny  

 Modernizovat prostory SVČ a jejich vybavení tak, aby podmínky pro činnost 
odpovídaly současným trendům, požadavkům klientů i zaměstnancům.  
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 Budovat pozitivní image SVČ.  

 V plné míře využívat k dalšímu rozvoji zařízení výsledky evaluace všech 
činností.  

 Motivovat žáky a studenty k zájmovému a celoživotnímu vzdělávání.  
 

 
Čl. VII  

Statutární orgán 
 

1. Statutárním orgánem pobočného spolku je ředitel, který je jmenován a 
odvoláván v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 
znění. V případě, že ředitel nemůže svou funkci vykonávat ze zdravotních, 
nebo jiných závažných důvodů po dobu delší jak 3 měsíce, nebo dojde k jeho 
úmrtí, nebo v případě, že doposud nebyl jmenován do funkce, je statutárním 
orgánem pobočného spolku předseda Médea – o.s..  

2. Povinnosti ředitele jsou zejména dány zněním § 164 a 165 zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Ředitel řídí činnost pobočného 
spolku, přičemž v souvislosti s tím zabezpečuje v plném rozsahu veškeré 
záležitosti týkající se činnosti pobočného spolku, zejména v oblasti provozní, 
ekonomické a personální. 

3. Ředitel plní úlohu vedoucího pobočného spolku, řídí jej a je oprávněn jednat 
ve všech věcech jménem pobočného spolku. Ředitel za pobočný spolek 
podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu 
pobočného spolku připojí svůj podpis. 

4. Organizační struktura pobočného spolku a systém řízení jsou stanoveny 
vnitřním řádem a dalšími předpisy, vydanými ředitelem pobočného spolku v 
souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

5. V rámci realizace vnitřního kontrolního systému ředitel pobočného spolku 
vydává vnitřní předpisy, resp. organizační a provozní směrnice v potřebném 
členění a struktuře podle rozsahu činnosti, rozsahu majetku, podle provozních 
potřeb pobočného spolku a v souladu s platnými právními předpisy a zákony.  

 
 

Čl. VIII  
Vymezení majetku ve vlastnictví majitele objektu při pronájmu objektu a 

movitého majetku pobočnému spolku 
 

1. Pobočný spolek provozuje svoji činnost vymezenou v čl.III této zřizovací listiny 
v nemovitém majetku, budově v ul. Budovatelů č.p. 1229, Hlinsko, jehož 
majitelem je město Hlinsko. Podmínky užívání jsou upraveny ve smlouvě o 
výpůjčce. 

2. Majitel objektu bezúplatně zapůjčuje pobočnému spolku veškeré movité 
zařízení a movité věci, které se v budově nacházejí a jsou položkově uvedeny 
v příloze smlouvy o výpůjčce.  

3. Provozní náklady, zejména úhrada energií, oprav nemovitosti či řešení 
nenadálých havárií jsou upraveny ve smlouvě o výpůjčce. 

4. Pobočný spolek je jako provozovatel povinen postupovat při správě 
zapůjčeného a svěřeného majetku tak, aby nedocházelo k jeho 
znehodnocování, poškozování či ztrátě. Je povinen se o uvedený majetek 
řádně starat a pečovat, opravovat jej dle periodického plánu oprav a provádět 
zákonné revize a prohlídky zapůjčených či pronajatých prostor a zařízení. 
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Čl. IX  
Vymezení doby, na kterou je pobočný spolek zřízen, úkoly zřizovatele k 

pobočnému spolku 
 

1. Pobočný spolek – Středisko volného času POHODA a POHODA COOL byl 
zřízen rozhodnutím výkonného výboru zřizovatele ze dne 28. 11. 2013 a to na 
dobu neurčitou. 

2. Úkoly zřizovatele, podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny valné 
hromadě, plní výkonný výbor. 

 

Čl. X  
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1. Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2014 a ruší k 

tomuto dni, původní zřizovací listinu, která byla platná a účinná od 1. 12. 2013 
2. Tato zřizovací listina může být doplňována a měněna pouze písemnými 

dodatky schválenými výkonným výborem Médea, o. s. 
3. Pozbude-li některé ustanovení této zřizovací listiny platnosti vzhledem ke 

změně právních předpisů, nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení 
této listiny v platnosti. 

4. Pobočný spolek zaniká způsoby uvedenými v obecně závazných předpisech. 
 
 

V Hlinsku dne 30. 9. 2014 

 

 

Mgr. Jiří Hrabčuk 

předseda Médea – o. s. 


