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Charakteristika zařízení: 

Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, soukromé školské
volnočasové zařízení pro děti a mládež, jehož zřizovatelem je zapsaný spolek
Médea  –  z.  s.  Kameničky,  je  zařízení  pro  zájmové  vzdělávání,  které  nabízí
všestranně zaměřené zájmové vzdělávání a další účelné a aktivní využití volného
času  dětem,  mládeži,  dospělým  i  rodičům  s  dětmi  formou  pravidelných
zájmových  útvarů  a  kurzů.  Dále  poskytuje  množství  příležitostných
jednorázových  a  víkendových  akcí  -  seminářů,  soutěží,  turnajů,  přehlídek,
výletů,  exkurzí,  expedic,  besed,  přednášek  apod.,  a  to  ve  všech  zájmových
oblastech.  Dále pořádáme každoročně soustředění  zájmových útvarů  a letní
příměstské tábory. 

V rámci volnočasových klubů se zaměřujeme na práci s dětmi z sociálně
znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami
chování. 

Jedním z našich velkých cílů,  které se nám daří  naplňovat,  je oslovit a
přitáhnout  děti  a  mládež,  které  nejsou  schopny  z  jakýchkoliv  důvodů
navštěvovat sportovní, či jinak tematicky zaměřené zájmové útvary a kroužky v
Hlinsku a okolí, děti nenadané, děti, které mají problém se začlenit do kolektivu
apod.       



ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Pedagogičtí pracovníci   

Počet fyzických osob:  5
Interní pracovníci: 5
Externí pracovníci:  0 

Ostatní pracovníci   

Počet fyzických osob: 10
Interní pracovníci 1
Externí pracovníci 9  

Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním
roce 2015/2016

Jméno, Příjmení: Mgr. Ferdinand Raditsch
Pracovní zařazení, funkce: ředitel střediska, statutární zástupce 
Úvazek: 0,2 /1. 9. 2015 – 30. 6. 2016/
Kvalifikace, obor: Sociální pedagogika 

Jméno, Příjmení: Mgr. Jiří Hrabčuk
Pracovní zařazení, funkce: zástupce ředitele střediska /1. 9.2015 – 30. 6. 2016/
Pracovní zařazení, funkce: ředitel střediska, statutární zástupce /od 1. 7. 2016/
Úvazek: 0,7 /1. 9. 2015 – 31. 8. 2016/
Kvalifikace, obor: Učitel střední školy 

Jméno, Příjmení: Mgr. Kateřina Křížová
Pracovní zařazení, funkce: Pedagog volného času
Úvazek: 0,5 /1. 10. 2015 – 31. 8. 2016/
Kvalifikace, obor: Učitelství pro střední školy 

Jméno, Příjmení: Dita Cimburková, DiS
Pracovní zařazení, funkce: Pedagog volného času 
Úvazek: 1,0 /1. 10. 2015 – 31. 12. 2015/ 

projekt ÚP - SUPM
Kvalifikace, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Jméno, Příjmení: MgA. Tamara Bohuňková
Pracovní zařazení, funkce: Pedagog volného času



Úvazek: 1,0 /1. 4. 2016 – 30. 6. 2016/
projekt ÚP - SUPM

Kvalifikace, obor: Sklářské výtvarnictví + pedagogické minimum

Jméno, Příjmení: Lucie Zavřelová
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ, dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2015 – 31. 8. 2016/
Kvalifikace, obor: student VŠ UHK – Pedagogická fakulta

Jméno, Příjmení: Vojtěch Vašek
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ, dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2015 – 31. 8. 2016/
Kvalifikace, obor: student VŠ UHK – Pedagogická fakulta

Jméno, Příjmení: Kateřina Nováková
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2015 – 31. 7. 2016/
Kvalifikace, obor: student VŠ Brno – Pedagogická fakulta

Jméno, Příjmení: Michal Hrabčuk
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2015 – 30. 6. 2016/
Kvalifikace, obor: student SŠ – Pedagogické lyceum

Jméno, Příjmení: Klára Králová
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2015 – 30. 6. 2016/
Kvalifikace, obor: SŠ 

Jméno, Příjmení: Hana Chmelíková
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2015 – 31. 8. 2016/
Kvalifikace, obor: SŠ

Jméno, Příjmení: Ing. Ludmila Soukupová
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 3. 2016 – 31. 8. 2016/
Kvalifikace, obor: Pedagogické minimum

Jméno, Příjmení: Tomáš Sochor
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 6. 2016 – 31. 8. 2016/



Kvalifikace, obor: SŠ

Jméno, Příjmení: Eliška Nováková
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 3. 2016 – 31. 3. 2016/
Kvalifikace, obor: SŠ Pedagogická

Jméno, Příjmení: Anežka Nováková
Pracovní zařazení, funkce: uklízečka
Úvazek: 0,5 /1. 5. 2016 – 31. 8. 2016/

projekt ÚP - VPP
Kvalifikace, obor: vyučena

Jméno, Příjmení: Lukáš Hrabčuk
Pracovní zařazení, funkce: údržba, zahradník, úklid
Úvazek: DPP /1. 1. 2016 – 31. 7. 2016/
Kvalifikace, obor: základní vzdělání

Věková struktura pedagogických pracovníků  v  současné době plně  vyhovuje
náročnosti  a  způsobu  práce  v  zařízení  pro  zájmové  vzdělávání.  Interní
pedagogičtí  pracovníci  jsou  všichni  kvalifikovaní,  mají  vysokoškolské  nebo
středoškolské  pedagogické  vzdělání.  Pedagogičtí  pracovníci  si  své  odborné
vědomosti a dovednosti neustále doplňují dalším vzděláváním.  
      



ÚDAJE O PRÁCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Počet zájmových útvarů celkem: 9 
Počet členů ZÚ celkem: 42 
Z toho děti MŠ: 0
Z toho žáci ZŠ a SŠ: 42 
Z toho studenti VOŠ: 0 
Z toho ostatní: 0  

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti:   

Ve školním roce 2015/2016 byl velký zájem o doučování matematiky a češtiny a o
zájmový útvar „Pečeníčko – vařeníčko“. Celkem 16 dětí se ve třech skupinách pod
vedením své vedoucí učilo, jak rychle, snadno i levně uvařit základní česká jídla
tak,  aby  byly  děti  schopny  samostatně  a  jednoduše  pohostit  své  kamarády,
rodiče, či neočekávanou návštěvu.
Dalšími  zájmovými  útvary,  které navštěvovali  jak  chlapci,  tak  i  děvčata,  byl
„Světoběžec“ a „Hýbeme se“. 
Vzhledem k tomu, že zařízení původně vzniklo a nadále slouží zejména dětem
ze sociálně znevýhodněného prostředí, je návštěvnost zájmových útvarů malá, a
to zejména z finančních důvodů a možností rodičů uvedených dětí. 

Název zájmového útvaru: Pečeníčko - vařeníčko  
Celkem ZŠ:  16
Vedoucí ZÚ: Mgr. Kateřina Křížová

Název zájmového útvaru: Světoběžec  
Celkem ZŠ:  1
Vedoucí ZÚ: Mgr. Kateřina Křížová

Název zájmového útvaru: Hýbeme se ...  
Celkem ZŠ:  2
Vedoucí ZÚ: Vojtěch Vašek

Název zájmového útvaru: Češtiny se nebojím I  
Celkem ZŠ:  3
Vedoucí ZÚ: Lucie Zavřelová

Název zájmového útvaru: Matiky se nebojím I  
Celkem ZŠ:  3



Vedoucí ZÚ: Lucie Zavřelová

Název zájmového útvaru: Češtiny se nebojím II 
Celkem ZŠ:  7
Vedoucí ZÚ: Mgr. Kateřina Křížová

Název zájmového útvaru: Matiky se nebojím II  
Celkem ZŠ:  6
Vedoucí ZÚ: Mgr. Kateřina Křížová

Název zájmového útvaru: Tvořivá dílna  
Celkem ZŠ:  4
Vedoucí ZÚ: Dita Cimburová, DiS

Název zájmového útvaru: Kyvadlo 
Celkem ZŠ:  0
Vedoucí ZÚ: Mgr. Kateřina Křížová

2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Počet akcí celkem: 19
Počet účastníků celkem: 1.046
Z toho ve věku MŠ: 152
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 629
Ostatní: 265

Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti:  

září 2015 – červen 2016
Tajemné noci v POHODĚ
Počet účastníků celkem: 58
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 58
Ostatní: 0
Celkem 5x se ve středisku uskutečnila tzv. Tajemná noc v Pohodě, kdy mohly
děti  se  svými  vedoucími  přespat  v  budově  SVČ  a  během  večera  a  noci  se
účastnily různých aktivit a tajemných povídání, či pohádkových čtení.
 
16. 10. 2016
Filmová noc v COOLU - „Dobrodružství s hobitem“
Počet účastníků celkem: 9



Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 3
Ostatní: 6
První filmová noc v SVČ se nesla v duchu trilogie o Hobitovi. Účastníci postupně
shlédli všechny díly série, na závěr měli možnost vidět i pasáže, které se do filmů
nedostaly.

31. 10. 2015
FIFA – turnaj jednotlivců na X - BOXU
Počet účastníků celkem: 15
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 5
Ostatní: 10

Rozlosování soutěže do tří skupin po šesti týmech proběhlo již v pátek 30. 10.
Účastníci  turnaje  přicházeli  dle  herního  plánu.  Z důvodu  velkého  zájmu  o
program, turnaj probíhal na dvou konzolích. Zápasy začaly dle plánu v 15:00.
Hráči,  kteří  se  zrovna  neúčastnili  hry,  sledovali  své  soupeře  nebo  využili
doplňujícího vybavení střediska k zábavě. 

14. 11. 2016
Filmová noc v COOLU - „Pán prstenů“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

O tento večer bohužel projevil zájem pouze jeden fanoušek uvedeného žánru.

20. - 21. 11. 2016
„Noc s Harry Potterem v Tajemné komnatě“
Počet účastníků celkem: 63
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 55
Ostatní: 8

Akce proběhla ve všech dostupných prostorách, a to ve spolupráci s Pohybovým
studiem Sluníčko. Program začal v 18. 00 slavnostním zahájením.
Všichni  účastníci  byli  po zahájení  seznámeni  s  programem,  prostory SVČ i
poučeni  o  vhodném  chování  a  bezpečnosti.  Většina  dětí  byla  v kostýmech
jednotlivých postav. Poté již začalo samotné plnění úkolů, všechny s tématikou
filmů  o  Harry  Potterovi.  Na  sedmi  stanovištích  museli  zodpovědět  mnoho



otázek a plnit praktické úkoly. 
Děti  se také naučily několik kouzel – bublinkové,  se světlem či  zdvihací.  Na
každém stanovišti dostaly za splnění úkolu písmenko.  Na závěr soutěže musely
společně  rozluštit  kouzelnou  tajenku.  Po  „kouzelném“  rautu  následovala
diskotéka s karaoke i volná zábava. Na závěr se společně četlo z knížky o Harrym
a promítal se samotný film.

28. 11. 2016
NHL 2015 – turnaj jednotlivců na X – BOXU
Počet účastníků celkem: 4
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 4
Ostatní: 0

Rozlosování  soutěže  proběhlo  hned  po  příchodu  hráčů.  Hrálo  se  ligovým
způsobem, každý s každým, rozhodoval konečný počet bodů v tabulce. Hráči,
kteří se právě neúčastnili hry, sledovali své soupeře nebo využili doplňujícího
vybavení střediska k zábavě. 

4. 12. 2016
Mikulášský karneval
Počet účastníků celkem: 10
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 10
Ostatní: 0

Den před Svatým Mikulášem proběl v SVČ karneval,  na jehož konci se mezi
dětmi objevil Mikuláš s andělem a dvěma čerty a po zazpívání vánoční koledy, či
přednesu básně, rozdali dětem dárkové balíčky. 

7. 12. 2015 – 22. 12. 2015
Velká vánoční soutěž v pečení cukroví
Počet účastníků celkem: 6
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 6
Ostatní: 0

V  průběhu  měsíce  prosince  2015  probíhala  v  SVČ  vánoční  soutěž  v  pečení
cukroví.  Každý z účastníků musel  vlastními silami,  bez pomoci maminek, či
babiček,  upéct,  vyrobit,  nazdobit  celkem 5  druhů cukroví.  Dne 22.  12.  2016
zasedala odborná porota z řad pedagogů a lektorů,  která vybrala celkem tři
nejlepší vzorky.



12. 12. 2016
Filmová noc v COOLU - „Prci, prci, prcičky“
Počet účastníků celkem: 5
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 5

Na základě internetového hlasování  byla pro vyšší  věkovou kategorii  zvolena
série komedií z prostředí dospívajících teenagerů. 

22. 12. 2015
Vánoční besídka
Počet účastníků celkem: 10
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 10
Ostatní: 0

V úterý 22. 12. 2015 se v SVČ uskutečnila vánoční besídka spojená s kouzelnou
tajemnou nocí. Zúčastněné děti si pochutnaly na vánočním cukroví, zazpívaly
vánoční koledy, shlédly film s vánoční tématikou a během noci si četly bájné
příběhy a pověsti.

23. 1. 2016
FIFA – turnaj dvojic na X - BOXU
Počet účastníků celkem: 12
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 5
Ostatní: 7
Rozlosování soutěže do dvou skupin po třech týmech proběhlo před začátkem
samotného turnaje. Z důvodu velkého zájmu o program turnaj probíhal na dvou
konzolích.  Hráči,  kteří  se  právě neúčastnili  hry,  sledovali  své  soupeře  nebo
využili doplňujícího vybavení střediska k zábavě. 

7. 3. 2016
2. Hlinecký dětský bál
Počet účastníků celkem: 542
Z toho ve věku MŠ: 120
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 305
Ostatní: 117

V sobotu 5.  3.  2016 v odpoledních hodinách se v prostorách Multifunkčního
centra v Hlinsku uskutečnil 2. Hlinecký dětský bál. Pro malé i velké návštěvníky,



kterých se zde sešlo více jak 500, připravili  pořádající Středisko volného času
POHODA a POHODA COOL a Pohybové studio Sluníčko velmi bohatý a pestrý
program,  ve  kterém  nechybělo  amatérské  Pohodové  předtančení  v  podání
lektorů z SVČ, dvouhodinová Sluníčková show se spoustou soutěží, her a ukázek
tanců, vystoupení malíře Jana Honzy Lušovského,  vyhlášení krále a královny
plesu a nejkrásnějších masek. Druhou část odpoledne vyplnil koncert Josefa IX
se  skupinou  MINA,  ve  které  hraje  na  bicí  nejmladší  bubenice  v Čechách  -
Natálka B., a na závěr československá diskotéka s DJ KOFOLOU.
Velmi bohatá tombola se zajímavými výhrami,  skvělé nealkoholické míchané
drinky v podání studentů Hotelové školy Bohemia Chrudim, nebo dobroty z
kuchyně České hasičské jednoty Hlinsko doplňovaly už tak nabitý program.
Pro  děti  byly  k dispozici  také  dětské  dílničky  a  rozmanité  soutěže  ve  foyer
multifunkčního centra.
Děti  odcházely po devatenácté hodině večerní unavené, ale spokojené a plné
dojmů. 

7. 5. 2016 
Míčový sedmiboj dvojic
Počet účastníků celkem: 30
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 15

1. ročník sportovní akce pro žáky a studenty SŠ a ostatních mladých do 26 let se 
uskutečnil dne 7. 5. 2016 v tělocvičně ZŠ Ležáků, v Hlinsku. Zúčastnilo se jej 15 
smíšených dvojic v celkem 7 sportovních disciplínách. Velmi povedená akce s 
výbornou pořadatelskou službou a technickým zajištěním.

7. 5. 2016 
„Hrajeme divadlo...“
Počet účastníků celkem: 25
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 25
Ostatní: 0

První  květnovou  sobotu  se  v  SVČ  sešlo  celkem  25  dětí,  aby  si  během
odpoledního workshopu vyzkoušely,  jaké to je  naučit  se a poté zahrát malé
divadelní představení na prknech co znamenají svět. Se režisérkou Míšou pak
nacvičily  první  část  mini  muzikálu  s  názvem „  Ať  žijí  duchové,  aneb mini
muzikál po našem“

25. 6. 2016 
„Zahradní slavnost a Pohádková zahrada“



Počet účastníků celkem: 256
Z toho ve věku MŠ: 32
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 128
Ostatní: 96

Za velmi teplého sobotního odpoledne se na zahradách Střediska volného času
POHODA  a  POHODA  COOL  a  Mateřské  školky  Budovatelů  uskutečnila
Zahradní  slavnost a Pohádková zahrada.  Pořadatelem této akce bylo SVČ ve
spolupráci s Pohybovým studiem Sluníčko. Více jak stovka dětí a stejný počet
rodičů měli možnost soutěžit v 11 disciplínách na Pohádkové zahradě, za což jim
byl po splnění  všech úkolů vystaven diplom a rozdány drobné odměny.  Poté
navštívili  Zahradní slavnost,  kde si každý vybral zábavu podle svého, skákací
hrady,  malování na obličej,  taneční koutek,  výtvarné dílničky či zdravotnické
stanoviště. K dobré náladě přispěla i mladá hlinecká kapela DayDreams a po ní
chrudimský DJ  Pepa  Pumr.  Během  celého  odpoledne bylo  možno  zakoupit
občerstvení, které zajistily členky České hasičské jednoty Hlinsko.

Závěr:
Ohlasy na naše akce jsou kladné, jak z řad dětí a mládeže, tak rodičů. Zájem lze
sledovat i z návštěvnosti, ze které je zřejmé, že část návštěvníků se pravidelně na
jednotlivé akce vrací. Tyto akce slouží také k rozvoji vzájemné komunikace mezi
jednotlivými  skupinami  dětí  a  mládeže,  k navazování  nových  kontaktů  a
propagaci organizace a šíření jejího dobrého jména.    

 

3.  SPONTÁNNÍ  ČINNOST

Volnočasový klub POHODA

Celkem návštěv dětí ve věku 6 – 15 let:  3.298

září 2015 – 248
říjen 2015 – 388
listopad 2015 – 326
prosinec 2015 – 269

leden 2016 – 323
únor 2016 – 250
březen 2016 – 258
duben 2016 – 359



květen 2016 – 433
červen 2016 - 444

Volnočasový klub COOL

Celkem návštěv mládeže ve věku 15 – 26 let:  355

září 2015 – 21
říjen 2015 – 73
listopad 2015 – 31
prosinec 2015 – 15

leden 2016 – 51
únor 2016 – 57
březen 2016 – 33
duben 2016 – 25
květen 2016 – 12
červen 2016 - 37

Komentář k problematice spontánní činnosti:  
     
POHODA a POHODA COOL – volnočasové kluby pro rizikové a delikventní
děti  a  mládež  ve  věku  6  –  15  let  a  15  –  26  let,  zejména  děti  ze  sociálně
znevýhodněného prostředí, je pilotním projektem v Pardubickém kraji, protože
se jedná o první soukromé školské zařízení tohoto typu na území uvedeného
kraje. Jeho ideou je eliminace predelikventního chování a jednání příslušníků
cílové skupiny, vytvoření chráněného komunitního místa pro cílovou skupinu
dětí a mládeže, vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity.
Ve městě Hlinsku je problémem drobná kriminalita dětí a mládeže, jsou zde
projevy  šikany,  vandalismu,  požívání  alkoholických  nápojů  na  veřejnosti  a
obtěžování seniorů. Bezprizorní mládež, hlavně děti ve věku do 15 let se potulují
ve  skupinkách  po  městě,  obývají  autobusové  čekárny,  lavičky  v  parcích  a
obtěžují svým chováním okolí. Represe ze strany Policie ČR a Městské policie se
jeví jako neúčinná, proto byly vybudovány a otevřeny volnočasové kluby při SVČ
POHODA a POHODA COOL,  kam se snažíme výše uvedené skupiny dětí  a
mládeže přivést,  zaujmout je různorodými aktivitami a ukázat jim jiný,  lepší
způsob trávení volného času. Podařilo se nám vytvořit skupinu cca 50 dětí, které
pravidelně kluby navštěvují  a účastní se všech aktivit.  Tato skupina následně
pozitivně  působí  na  další  děti,  které  se  potulují  po  městě  a  jejich  jedinou
zábavou  je  ničení  majetku,  drobná  kriminalita  apod.  Naším  cílem  je  této
skupině  dětí  vštípit  také  pocit  odpovědnosti  za  své  jednání,  vrátit  důvěru
v komunikaci s dospělým člověkem, nebát se svěřit se svými problémy a řešit je.



Volnočasový klub POHODA
Tato část má dvě podlaží, v přízemí se nachází šatna, WC, multimediální herna,
vybavená  4  herními  PC  bez  připojení  na  internet,  společenská  místnost
vybavená  nástěnnými  šipkami,  multimediální  projekční  technikou  a
velkoprostorovou  sedací  soupravou.  Dále  se  zde  nachází  bufet  s  jídelním
koutkem, kde si děti mohou zakoupit pití a drobné občerstvení. Přízemí má též
zasklený zastřešený vestibul, kde jsou umístěny stůl na stolní tenis a velkoplošné
kreslící tabule.
V prvním patře se nachází kancelář, výuková místnost, kde se děti zapojují do
připravených aktivit a herna, kde je air hockey, 2x stolní fotbálek, 1x kulečník a
stůl  na  stolní  tenis.  V  provozní  době  se  zde  střídají  vždy  dva  pracovníci  –
vychovatelé, kteří zde vykonávají dohled nad provozem klubu, ale také realizují
předem naplánované aktivity s dětmi.
Aktivity jsou koncepčně zaměřeny tak,  aby oslovily co největší  počet dětí  ze
sociálně znevýhodněného prostředí, rizikové a delikventní mládeže a přitáhly co
nejvíce těchto dětí z ulic, parků, autobus. čekáren a opuštěných domů.
Klub má okamžitou kapacitu 30 návštěvníků, denně se zde vystřídá v průměru
20 dětí.
Otevřeno je od pondělí do pátku v době od 14 – 19 hod. Vstup je zdarma.

Volnočasový klub COOL 
Tato část je vybavena v souladu s potřebami dnešní mládeže, a to tak, aby zde
našlo své zázemí co nejširší spektrum klientů z řad cílové skupiny mládeže.
Je zde kuchyňská linka a coféé bar, dvě sedací soupravy, kulečník, elektronické
šipky, multimediální centrum s X BOXEM, fotbálek a 2 sestavy PC.
Ve středisku  je  přísně  zakázáno kouření  a  požívání  alkoholických  nápojů  a
dalších návykových látek.
Během provozu se zde střídají  vždy dva pracovníci – vychovatel  a druhý z řad
návštěvníků střediska v rámci jedné aktivit preventivního programu, kteří zde
vykonávají jak dohled nad provozem klubu, tak realizují předem naplánované
aktivity s návštěvníky střediska.
Aktivity  jsou  opět  koncepčně  zaměřeny  tak,  aby  oslovily  co  největší  počet
jedinců ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikové a delikventní mládeže a
přitáhly co nejvíce těchto osob z ulic,  parků,  autobus.  čekáren a opuštěných
domů.
Okamžitá kapacita volnočasového centra je max. 15 klientů.
Otevřeno je od úterý do soboty v době od 17 – 22 hod. Vstup je zdarma.



4.  PRÁZDNINOVÁ  ČINNOST 

Komentář k problematice prázdninové činnosti:  

Ve školním roce 2015/2016 byly uspořádány celkem 3 příměstské týdenní tábory,
z toho jeden o jarních prázdninách a dva na začátku letních prázdnin. Pobytový
14 denní tábor byl  realizován ve spolupráci  a pod záštitou zřizovatele SVČ –
spolku Médea – z.s. Kameničky a uskutečnil se v srpnu v areálu letního tábořiště
Wolkerova planina ve Svratouchu. Všechny čtyři tábory byly bez problémů a bez
vážných  zranění.  Ohlasy  dětí  i  rodičů  byly  kladné,  nevyskytly  se  zásadní
námitky  nebo  připomínky.  Počet  účastníků  je  značně  ovlivněn  kapacitou
budovy SVČ.  

22. - 27. 2. 2016
Jarní příměstský tábor
Počet účastníků celkem: 11
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 11
Ostatní: 0

Na konci února 2016 byl realizován vůbec první jarní příměstský tábor při SVČ.
Celkem  11  dětí  mělo  po  celý  týden  velmi  bohatý  program,  kdy  postupně
navštívily  zimní  stadion,  krytý  plavecký  bazén  a  bowling.  Zúčastnily  se
celodenního výletu do Chrudimi,  kde navštívili  loutkářské muzeum. Zavítaly
také do nově otevřeného zábavního parku v obci Čertovina, který se příznačně
nazývá Peklo.  Mimo tyto  aktivity  vyráběly  ve výtvarných dílnách výrobky z
pedigu i keramických hmot.

4. - 9. 7. 2016
Letní příměstský tábor – 1. turnus
Počet účastníků celkem: 12
Z toho ve věku MŠ: 1
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 11
Ostatní: 0

První  červencový  týden  proběhl  ve  Středisku  volného  času  POHODA  A
POHODA  COOL  první  turnus  příměstského  tábora,  kterého  se  zúčastnilo
celkem  12  dětí.  V  pondělí  si  táborníci  vyrobili  vlastní  táborová  trička  a
odpoledne se vydali do lanového centra u hotelu Styl. V úterý je čekal celodenní
výlet na krásný zámek Loučeň. Středa patřila výtvarným pracím s keramickou
hmotou  a  odpoledne  rychlokurzu  První  pomoci.  Ve  čtvrtek  pokračovaly



výtvarné dílny a odpoledne plavání  v místním krytém plaveckém bazénu.  V
pátek děti  vyrazily na naučnou stezku okolo Nasavrk,  po návratu opekly na
zahradě SVČ buřty a tábor zakončily tajemnou nocí,  kdy v prostorách klubu
přespaly.

11. - 16. 7. 2016
Letní příměstský tábor – 2. turnus
Počet účastníků celkem: 25
Z toho ve věku MŠ: 1
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 24
Ostatní: 0

Ani v druhém týdnu měsíce července jsme nezaháleli a uspořádali jsme druhý turnus
příměstského  tábora  SVČ  POHODA A POHODA COOL,  kterého  se  tentokrát
zúčastnilo 25 dětí. V pondělí byla opět na řadě výroba táborových triček a odpoledne
se děti vydaly do lesa na šipkovanou. V úterý dopoledne táborníky čekala návštěva
strašidelného pekla na Čertovině. Odpoledne hráli hry až do večerních hodin. Středa
patřila pěšímu výletu po naučné stezce v údolí Doubravky a ve čtvrtek jsme s dětmi
odjeli na zámek do Choltic, kde si prohlédly hned 2 expozice, jednu historickou a
druhou o vodnících v Čechách. V pátek dopoledne proběhly dílničky a odpoledne
návštěva bowlingu v Blatně. Tábor opět zakončilo opékání buřtů a tajemná noc s
přespáním v prostorách klubu.

6. - 19. 8. 2016
Letní pobytový tábor – Pán prstenů aneb Společenstvo prstenu
Počet účastníků celkem: 86
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 71
Ostatní: 15

V průběhu první poloviny měsíce srpna se ve Svratouchu na Wolkerově planině
uskutečnil  již  po deváté tradiční  letní  výchovně rekreační  tábor pro děti  ze
sociálně  znevýhodněného  prostředí,  rizikovou  a  delikventní  mládež  a  děti
s poruchami chování. Tábor proběhl za grantové podpory Pardubického kraje,
města Hlinska, spoluúčasti samotných táborníků a několika dalších subjektů,
kterým není  lhostejný osud dětí  z výše uvedeného prostředí.  Letní  tábor byl
realizován zapsaným spolkem Médea – z. s. Kameničky.
V letošním roce program tábora zavedl malé i velké táborníky do příběhu J. R.
Tolkiena. Mimo 6 celotáborových her byl program bohatý a různorodý. Děti se
na táboře postupně přivítaly  DJ  Kofolu,  psovody z  kynologického oddílu  ve
Skutči,  psovody  Policie  ČR  ze  Žďáru  nad  Sázavou  a  Havlíčkova  Brodu  a
příslušníky  JSDH  města  Hlinska.  Všichni  předvedli  dětem  své  dovednosti  a
znalosti.  Děti se svými vedoucími dále absolvovaly celodenní výlet na parník



Arnošt z Pardubic a hrad Kunětická hora, pěší pochod do obce Čachnov a na
Zkamenělý  zámek.  Jeden  den  využily  možnosti  zajezdit  si  na  motorových
čtyřkolkách a vydovádět se ve skákacím hradu.
Vrcholem tábora byla pro děti návštěva vítěze druhé řady soutěže Superstar 
zpěváka Zbyňka Drdy se zpěvačkou Helenou Hamplovou. Oba dva zpěváci 
dětem zazpívali a společně si s nimi i zatancovali a večer zakončili 
autogramiádou.
Během  celotáborových  her  se  děti  zdokonalily  v mnoha  činnostech  a
dovednostech  a  večery  jim  několikrát  zpříjemnil  velký  táborák  s opékáním
špekáčků,  maškarní  bál,  volba MISS a MISSÁKA Svratouchu a další  aktivity.
Program tábora zakončila velká pouť s mnoha soutěžemi a hodnotnými cenami. 

5.  DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

a) Víkendové ergoterapeutické pobyty

Ve školním roce 2015/2016 byly uspořádány celkem 4 víkendové pobyty, z toho
jeden v prosinci  2015  a tři  v průběhu jarních měsíců roku 2016.  Projekt,  na
základě něhož se mohly děti těchto víkendových pobytů zúčastnit, se jmenuje
ROK NA STATKU a je realizován ve spolupráci a pod záštitou zřizovatele SVČ, 
spolku Médea – z.s. Kameničky a uskutečňuje se na statku Květná Zahrada v
Květné u Poličky. Ohlasy dětí i rodičů jsou velmi kladné, nevyskytly se zásadní
námitky nebo připomínky.

18. - 20. 12. 2015
Víkendový pobyt – Živý Betlém na statku
Počet účastníků celkem: 5
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 5
Ostatní: 0

1. - 3. 4. 2016
Víkendový pobyt – Velikonoce na statku
Počet účastníků celkem: 15
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 0

20. - 22. 5. 2016
Víkendový pobyt – Májové dny na statku
Počet účastníků celkem: 15
Z toho ve věku MŠ: 0



Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 0

3. - 5. 6. 2016
Víkendový pobyt – Vítání léta na statku
Počet účastníků celkem: 13
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 13
Ostatní: 0

b) Jarmarky a prodejní akce

SVČ  POHODA  a  POHODA  COOL  se  tradičně  účastní  společenských  a
kulturních  akcí  v Hlinsku,  jako  jsou  tradiční  Hlinecké  jarmarky,  setkávání
neziskových organizací  v rámci  projektu „Neziskovky vítejte“,  akce v Domově
seniorů  Drachtinka,  apod.  Úzce  spolupracujeme s  organizacemi  působícími
v oblasti sociální péče FOKUS Vysočina a MOTÝL z Hlinska.

28. 9. 2015
Svatováclavský jarmark, Hlinsko, Betlém – prodejní stánek s vlastními výrobky

27. 11. 2015
Mikulášsko – vánoční jarmark Hlinsko, Betlém – prodejní stánek s vlastními 
výrobky

19. 12. 2015
Živý Betlém + jarmark, Květná zahrada, Květná u Poličky – prodejní stánek 
s vlastními výrobky

24. 4. 2016
Svatojiřský jarmark, Hlinsko, Betlém – prodejní stánek s vlastními výrobky

 6.  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ZAMĚSTNANCŮ SVČ

SEMINÁŘE DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
V tomto školním roce se žádné vzdělávací akce pro pedagogy neuskutečnily.  

7.  PROJEKTY A DOTACE  

Vyhlašovatel: Pardubický kraj 
Název dotačního programu: Záštita a podpora radního Pardubického kraje – 



Ing. Pavel Šotola
Název projektu: „2. Hlinecký dětský bál“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 2 000,- Kč   
Realizace: březen 2016

Vyhlašovatel: Pardubický kraj 
Název dotačního programu: Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Název projektu: „Příměstský tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 20 000,- Kč   
Realizace: červenec 2016

Vyhlašovatel: Nadační fond Agrofert 
Název dotačního programu: „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky 
či prostředím, ve kterém vyrůstají“
Název projektu: Provoz Střediska volného času  POHODA a POHODA COOL
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 100 000,- Kč   
Realizace: květen 2016 - prosinec 2016
/tuto dotaci získal zřizovatel SVČ: Médea – z.s. Kameničky/

8. PROVOZNÍ A PRACOVNÍ PORADY

Během  školního  roku  2015/2016  probíhaly  každý  měsíc  provozně  pracovní
porady vedení SVČ se zaměstnanci. Řešily se standardní pracovní záležitosti, ale
také skladba zájmových útvarů pro další školní rok, přípravy a zajištění velkých
akcí,  pořádaných SVČ a v nemalé míře také drobné přestupky a poškozování
majetku a zařízení ze strany návštěvníků zařízení.

9.  DALŠÍ  ÚDAJE  O  ZAŘÍZENÍ
   
SVČ POHODA a POHODA COOL spolupracuje při pravidelné zájmové činnosti
se ZŠ a MŠ v Hlinsku a okolí a Městem Hlinskem. Je partnerem Pohybového
studia  Sluníčko,  se  kterým  se  podílí  na  realizaci  velkých  společenských  a
kulturních akcí pro děti a mládež v Hlinsku / Hlinecký dětský bál,  Zahradní
Slavnost,  Pohádková  zahrada  atd..  Dále  úzce  spolupracuje  s  neziskovými
organizacemi  na  Hlinecku,  zejména  s  Českou  hasičskou  jednotou  Hlinsko,
Domovem  seniorů  Drachtinka  a  dalšími  subjekty,  které  se  zabývají  prací  a



volným časem dětí a mládeže.

10.  ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEČNÍ ČINNOSTI  A KONTROLÁCH 

Ve školním roce 2015/2016 byl na SVČ POHODA a POHODA COOL proveden
finanční audit za rok 2015 ze strany auditorské společnosti AV Auditing s.r.o.
Pardubice – bez připomínek.

Ve  školním  roce  2015/2016  nebyla  na  SVČ  POHODA  a  POHODA  COOL
provedena inspekce ze strany ČŠI.  

Ve  školním  roce  2015/2016  byla  provedena  finanční  kontrola  ze  strany
zřizovatele – bez připomínek.

11.  ZÁVĚR  VÝROČNÍ  ZPRÁVY

Splnění hlavních úkolů pro školní rok 2015/2016
 
Úkoly, které si stanovilo vedení SVČ POHODA a POHODA COOL pro školní rok
2015/2016 se podařilo realizovat pouze částečně. 

a) naplněnost zájmových útvarů:
 ve školním roce 2015/2016 se nám nepodařilo otevřít všechny plánované

zájmové útvary a pokud byly otevřeny, navštěvovalo je malé procento dětí.
Domníváme se, že důvodem nebyla špatná skladba zájmových útvarů, ale
sledujeme, že děti nemají příliš zájem se čehokoliv organizovaně účastnit.
Druhým aspektem je finanční stránka, kdy rodič odmítne z jakéhokoliv
důvodů hradit školné za zájmový útvar a dítě poté tuto aktivitu nemůže
navštěvovat, byť by o ni jevilo velký zájem. Třetím aspektem je skutečnost,
že v Hlinsku a okolí převládá názor, že toto zařízení je stále určeno pro
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a tudíž se bojí, nebo odmítají
své děti  do SVČ pouštět,  aby se jejich dítě nesetkávalo s tzv.  „sociály“.
Bohužel se s těmito názory setkáváme velmi často, snažíme se vše rodičům
vysvětlit, změnit jejich nesmyslné názory a přesvědčit je o opaku. Toto jde
ale velmi pomalu.

b) naplněnost volnočasových klubu:
 zde musíme konstatovat,  že výsledná čísla docházky do volnočasových

klubu POHODA a POHODA COOL plně předčila naše očekávání. Skoro
3700  návštěv  v  obou  zařízeních  za  10  měsíců  provozu  jsou  jasným
signálem, že organizovaná nepedagogická činnost – volnočasový klub je
pro děti a mládež momentálně velkým tahákem. Děti zde smysluplně tráví



svůj volný čas, využívají všech aktivit, které jim zařízení nabízí, setkávají
se zde,  diskutují  a nepotulují  se po městě,  nekradou,  neničí  městský i
soukromý  majetek,  nedopouští  se  drobné  trestné  činnosti,  nekouří  a
nepijí  alkoholické  nápoje.  V  rámci  primární  prevence  sociálně
patologických jevů se jedná o velice pozitivní a potřebnou činnost.

c) personální zajištění činnosti SVČ
 během školního roku 2015/2016 došlo v SVČ k velké personální migraci. Ve

dvou případech jsme přijali na základě projektu ÚP „Společensky účelné
pracovní  místo“  /SUPM/  pracovnice,  které  svým  vzděláním  splňovaly
podmínky dle zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon a č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících. Bohužel obě na vlastní žádost opustily SVČ
ve  zkušební  době,  a  to  z  důvodu  nezájmu  o  tento  druh  práce,  či
nevyhovující pracovní dobu v odpoledních hodinách.

d) platové podmínky a další finanční zátěž
 dalším  aspektem  personální  migrace  je  neodpovídající  platové

ohodnocení pracovníků v SVČ. Vzhledem k výši poskytované dotace ze
strany Krajského úřadu Pardubického kraje, ale zejména k další finanční
zátěži  jako např.  neúměrně vysoké nájemné za budovu SVČ ze strany
města Hlinska,  časté opravy zařízení,  nutnost obnovovat mobiliář SVČ
nejsme prozatím schopni  adekvátně ohodnotit zaměstnance SVČ.  Tato
situace nás velmi tíží, a proto se pro další období budeme snažit i o jiné
zdroje financování provozu SVČ.

Závěrem chceme konstatovat,  že většina úkolů,  které jsme si  předsevzali  pro
školní rok 2015/2016 byla splněna, provoz i aktivity SVČ jsou plně v souladu s
ŠVP a za celý rok jsme nezaznamenali jedinou stížnost ze strany dětí ani rodičů.
Problémy, se kterými se potýkáme, budeme v dalším školním roce eliminovat a
pokusíme se je plně odstranit. Našim hlavním cílem je maximální spokojenost
dětí, příjemné a odpovídající zázemí s odborným a stálým personálem.
   

ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK   2016/2017
  

a) zvýšení počtu zájmových útvarů a dětí, které budou tyto aktivity pravidelně
navštěvovat
b) rozšíření nabídky služeb pro matky s malými dětmi, v rámci mezigeneračních
aktivit nabídnout společné projekty pro děti a seniory
c) aktivní a odborné vzdělávání pracovníků SVČ v rámci DVPP
d) stabilizace personálního obsazení SVČ
e) finanční podpora činnosti SVČ z dalších zdrojů /dotace, granty, dary, vlastní
příjmy/



f) zkvalitnění vybavení a zařízení SVČ

Datum zpracování výroční zprávy:  20. 9. 2016 
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