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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. Hlinsko, 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:  14
Interní pracovníci: 2
Externí pracovníci:  12 

Ostatní pracovníci   

Počet fyzických osob: 3
Interní pracovníci 1
Externí pracovníci 2  

Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním roce
2016/2017

Interní pedagogičtí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Mgr. Jiří Hrabčuk
Pracovní zařazení, funkce: ředitel střediska, statutární zástupce /od 1. 7. 2016/
Úvazek: 0,7 /1. 9. 2015 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: Učitel střední školy 

Jméno, Příjmení: Martina Hronová DiS
Pracovní zařazení, funkce: Pedagog volného času
Úvazek: 1,0 /1. 10. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Externí pedagogičtí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Lucie Zavřelová
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ, dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: student VŠ UHK – Pedagogická fakulta

Jméno, Příjmení: Vojtěch Vašek
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ, dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: student VŠ UHK – Pedagogická fakulta

Jméno, Příjmení: Bc. Michaela Sodomková DiS
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: Dobrovolník /1. 9. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času



Jméno, Příjmení: Zdeněk Jeníček
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: Dobrovolník /1. 9. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Monika Holomková
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 9. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Hana Chmelíková
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve volnočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 9. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Ing. Ludmila Soukupová
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ, 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. 9. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Kateřina Řezníčková
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 2. 2017 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: student VŠ UHK – Pedagogická fakulta

Jméno, Příjmení: Zuzana Štorková
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 9. 2016 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: student VŠ Brno – Pedagogická fakulta

Jméno, Příjmení: Žaneta Zhřívalová DiS
Pracovní zařazení, funkce: Dohled ve vonočasovém klubu
Úvazek: DPP /1. 2. 2017 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: Speciální pedagogika

Jméno, Příjmení: Mgr. Ivana Matoušová
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 1. 2017 – 28. 2. 2017/
Kvalifikace, obor: Učitelství pro střední školy



Interní pracovníci:

Jméno, Příjmení: Anežka Nováková
Pracovní zařazení, funkce: uklízečka
Úvazek: 0,5 /1. 5. 2016 – 31. 8. 2017/

projekt ÚP - VPP
Kvalifikace, obor: vyučena

Externí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Michal Hrabčuk
Pracovní zařazení, funkce: údržba, zahradník, úklid
Úvazek: DPP /5. 4. 2017 – 30. 6. 2017/
Kvalifikace, obor: základní vzdělání

Jméno, Příjmení: Pavla Šplíchalová
Pracovní zařazení, funkce: administrativa
Úvazek: DPP /1. 5. 2017 – 31. 8. 2017/
Kvalifikace, obor: SŠ

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: 16 
Počet členů ZÚ celkem:  112 
Z toho děti MŠ:  9
Z toho žáci ZŠ a SŠ: 103
Z toho studenti VOŠ: 0 
Z toho ostatní: 0  

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti:   

Ve školním roce 2016/2017 byl velký zájem o zájmové útvary „Hrajeme divadlo“ a „Top
Dívka“, které navštěvovalo 29 resp. 11  dětí.  Poté byl velký zájem o ZÚ „Zdravotníček“ s
celkem 20 dětmi. 
Dalšími  zájmovými  útvary,  které  navštěvovali  jak  chlapci,  tak  i  děvčata,  byl  „Mladý
elektrotechnik“,  „Tvořílek“,  „Malování  se  Zuzkou“  a  další.  Hojně  bylo  také  využíváno
doučování českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.
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: Hrajeme divadlo....  
Celkem ZŠ:  29
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: TOP Dívka  
Celkem ZŠ:  11
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Lentilka  
Celkem ZŠ:  9
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Raketa  
Celkem ZŠ:  8
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Vaříme s Monikou  
Celkem ZŠ:  5
Vedoucí ZÚ: Monika Holomková

Název zájmového útvaru: Mladý elektotechnik  
Celkem ZŠ:  4
Vedoucí ZÚ: Zdeněk Jeníček



Název zájmového útvaru: Železniční modelář  
Celkem ZŠ:  2
Vedoucí ZÚ: Zdeněk Jeníček

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: Mgr. Ivana Matoušková, Kateřina Řezníčková

Název zájmového útvaru: Češtiny se nebojím II 
Celkem ZŠ:  2
Vedoucí ZÚ: Lucie Zavřelová

Název zájmového útvaru: Matiky se nebojím II  
Celkem ZŠ:  3
Vedoucí ZÚ: Mgr. Ivana Matoušová, Kateřina Řezníčková

Název zájmového útvaru: Angličtina  
Celkem ZŠ:  4
Vedoucí ZÚ: Mgr. Ivana Matoušová, Kateřina Řezníčková

Název zájmového útvaru: Malování se Zuzkou  
Celkem ZŠ:  4
Vedoucí ZÚ: Zuzana Štorková

Název zájmového útvaru: Tvořílek
Celkem ZŠ:  3
Vedoucí ZÚ: Zuzana Štorková

Název zájmového útvaru: Zdravotníček  
Celkem ZŠ:  20
Vedoucí ZÚ: Ing. Ludmila Soukupová



2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Počet akcí celkem: 46
Počet účastníků celkem: 2523
Z toho ve věku MŠ: 277
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 1319
Ostatní: 927

Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti:  
 

Rok 2016

8. 9. 2016
Festival „Jičín město pohádky“
Počet účastníků celkem: 45
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 38
Ostatní: 7

Dne 8. 9. 2016 se Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, společně se svým
partnerem  Pohybovým  studiem  Sluníčko,  zúčastnilo  mezinárodního  přehlídkového
festivalu pohádky v Jičíně. Sluníčko zde vystoupilo se 4 tanečními choreografiemi a poté
ve spolupráci s SVČ předvedlo divadelní minipředstavení s názvem " Ať žijí duchové aneb
muzikál po našem ". Za krásného počasí a před zhruba třemi stovkami nadšených diváků
se děti prezentovaly na venkovním podiu v nádherně opraveném zámeckém parku. Obě
seskupení zde prezentovaly nejen sebe, ale i město Hlinsko, kterému ostudu v žádném
případě neudělaly a z podia odcházely za bouřlivého potlesku diváků.

10. 9. 2016
Filmová noc v COOLU - „Harry Potter – 1. část“
Počet účastníků celkem: 9
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 7
Ostatní: 2

První filmová noc v SVČ se nesla v duchu prvních dílů o kouzelníkovi Harry Potterovi.
Účastníci postupně shlédli 3 díly série, na závěr měli možnost vidět i pasáže, které se do
filmů nedostaly.

17. 9. 2016
„FIFA – turnaj jednotlivců na X - BOXU“
Počet účastníků celkem: 11
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 7
Ostatní: 4



Rozlosování soutěže do dvou skupin po 4 týmech proběhlo již v pátek 16. 9. 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. 

23. 9. 2016
„Deskohraní“
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.

23. 9. 2016
„Haloo, tady neziskovky“
Počet účastníků celkem: 400
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 300
Ostatní: 100

Dne  23.  9.  2016  jsme  se  zúčastnili  již  11.  ročníku  prezentace  neziskového  sektoru  a
školských zařízení na Hlinecku, kterou uspořádal již tradičně FOKUS Vysočina. Akci a
náš prezentační  stánek  postupně navštívilo  asi  300  dětských návštěvníků  z  řad  žáků
Hlineckých základních škol a asi 100 občanů města Hlinska.

24. 9. 2016
„Filmová noc -Hra o trůny I.“
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.

1. 10. 2016
Filmová noc v COOLU - „Harry Potter – 2. část“
Počet účastníků celkem: 16
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 10
Ostatní: 6

Druhá filmová noc v SVČ se nesla v duchu dalších dílů o kouzelníkovi Harry Potterovi.
Účastníci postupně shlédli 3 díly série, na závěr měli možnost vidět i pasáže, které se do
filmů nedostaly.



7. 10. 2016
„Turnaj ve stolním tenise“
Počet účastníků celkem: 3
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 2
Ostatní: 1

Predcizně připravený turnaj ve stolním tenise přilákal pouze 3 účastníky, kteří nakonec
spolu ve dvou kolech sehráli miniturnaj a rozdělili si všechna tři místa na stupních vítězů.

8. 10. 2016
„Fotbal v COOLU“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Dne 8. října proběhlo ve středisku sledování fotbalového zápasu české reprezentace na
půdě mistrů světa z Německa. Jednalo se o první akci tohoto druhu ve středisku. Zřejmě
z důvodu  slabé propagace,  či  ze  slabé konkurenceschopnosti  hospodským zařízením,
která zápas také vysílala, se do střediska přišel na fotbal podívat pouze jeden fanoušek.

15. 10. 2016
„NHL 2015 – turnaj jednotlivců na X – BOXU“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Akce, která měla porovnat síli a schopnosti účastníků ve hře NHL 2015 na konzoli Xbox se
uskutečnila 15. 10. 2016. Pro návštěvníky jsme připravili možnost srovnat své síly s dalšími
návštěvníky, a i přes veškerou snahu o dobrou propagaci akce se nikdo z řad fanoušků
hokeje objevil pouze jeden účastník.

23 - 24. 10. 2016
„Míčový sedmiboj dvojic“
Počet účastníků celkem: 64
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 64

O víkendu 22 - 23. 10.2016 se ve sportovní hale ZŠ Ležáků, v Hlinsku uskutečnil v letošním
roce již druhý ročník Míčového sedmiboje dvojic. Jako pořadatelé jsme si pro sportovce
připravili novinku a to, že sobotní klání bylo určeno pouze pro mužské dvojice a nedělní
poté  pařilo  smíšeným  mixům.  Celkem  32  dvojic  z  různých  koutů  České  republiky



soutěžilo v 7  disciplínách /futsal,  florbal,  basketbal,  volejbal,  stolní  tenis,  badminton,
házená/.

28. 10. 2016
„Koncert“
Počet účastníků celkem: 10
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 1
Ostatní: 9

Na státní svátek 28. října do střediska přišlo zahrát kytarové duo kapely Avotode. Koncert
se nesl v duchu akustiky a do hlediště toto duo přilákalo osm posluchačů. Kluci hráli cca
hodinu, během které se osazenstvo velmi dobře bavilo. Tato akce ukázala, že možnost
pořádání  akustických koncertů je opravdu zajímavá a určitě stojí  za zvážení  případné
pokračování.

29. 10. 2016
„Filmová noc -Hra o trůny II.“
Počet účastníků celkem: 5
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 2
Ostatní: 3

Druhá seriálová noc školního roku 2016/2017  s názvem „Hra o trůny –  Zvítězíš  nebo
zemřeš“ se konala z 29. 10. 2016 na 30. 10. 2016. Ve středisku čekaly předem připravené
pochutiny. Do oficiálního začátku akce, který byl stanoven na 18:00, se ve středisku sešlo
pět lidí. V průběhu akce se na jeden díl o délce přibližně 50 minut, přišla podívat parta
z narozeninové oslavy probíhající ve druhé části střediska.

5. 11. 2016
„Filmová noc – Star Wars“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Další filmová noc školního roku 2016/2017 s názvem „Star Wars“ se měla dle plánu konat z
5. 11. 2016 na 6. 11. 2016. Ve středisku čekaly předem připravené pochutiny. Do oficiálního
začátku akce nikdo nepřišel. Situace se nezlepšila ani v průběhu promítání.

12. 11. 2016
„Filmová noc – Simpsonovi“
Počet účastníků celkem: 7
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 5



Ostatní: 2

Speciální seriálová „halloweenská“ seriálová noc se konala z 12. 11. 2016 na 13. 11. 2016. Po
příchodu byly účastníci seznámeni s programem, který poukazoval na Halloween svým
motivem,  čili  Speciálními  čarodějnickými  díly  ze  všech  sérii  Simpsonových.  Někteří
účastníci připravili  malé občerstvení,  kterým doplnili  předem připravené pochutiny ve
středisku. Poté následovala filmová produkce,  všichni  zúčastnění  sledovali  sérii  filmů.
Promítání  filmů probíhalo do pozdních nočních hodin.  Po skončení  posledního dílu,
opustili všichni návštěvníci středisko.

11. 11. 2016
„Halloween párty“
Počet účastníků celkem: 65
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 55
Ostatní: 10

Dne 11.  11.  proběhla v SVČ jedna z plánovaných obr akcí  –  VELKÁ HALLOWEENSKÁ
PÁRTY  ve  Sluníčku...  Pořádalo  ji  Pohybové  studio  Sluníčko  ve  spolupráci  se  SVČ
POHODA a POHODA COOL, spolu s divadelním kroužkem i dívčím klubem TOP dívek.
Proč obří?? Pohoda byla zaplněna do posledního místečka - 60 ti dětmi a 10 vedoucími,
aby všichni společně prožili nejen "strašidelnou" noc. Vydlabalo se 70 dýní, vytvořilo 70
kouzelných lampiček, soutěžilo o nejstrašidelnější kostým. Proběhla ...velká noční hra,
dýněmi osvícenou Pohodou. Pochutnali jsme si na úžasném Hallowenském rautu, který
připravovali rodiče s dětmi. Párty se opravdu skvěle vydařila, užili jsme si všichni spoustu
zábavy, legrace i tvoření. Domů si všichni odnesli vydlabanou dýni, lampičku i bohatou
výslužku...

18. 11. 2016
„Šachy“
Počet účastníků celkem: 2
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 2
Ostatní: 0

Na pátek 18. listopadu byl naplánovaný turnaj v královské hře Šachy. Akce se zúčastnili
všehovšudy dva hráči. Z turnaje se tak stal zápas. 

19. 11. 2016
„FIFA – turnaj jednotlivců na X - BOXU“
Počet účastníků celkem: 15
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 0



Turnaj proběhl ve dvojicích, přičemž se do turnaje přihlásilo devět dvojic, v den konání
akce se jedna z dvojic omluvila pro nemoc a jedna vůbec nedorazila, naštěstí se podařilo
narychlo dát do kupy ještě jednu improvizovanou dvojici a tak byl turnaj rozlosován do
dvou skupin po čtyřech týmech. Střediskem se nesla dobrá atmosféra, hráči, kteří zrovna
nehráli svůj zápas, využili vybavení střediska či povzbuzovali své kamarády. Turnaj se hrál
přibližně 6 hodin a všichni si domů odnesli pamětní diplom.

25. 11. 2016
„ Trojboj“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

V pátek  25.  listopadu  měl  dle  plánu  proběhnout  hospodský  trojboj,  spočívající
v disciplínách jako kulečník, šipky a stolní fotbálek, akce se nikdo nezúčastnil, proto je
nutno ji považovat za neúspěšnou. 

26. 11. 2016
„Filmová noc -Hra o trůny III.“
Počet účastníků celkem: 4
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 2
Ostatní: 2

Třetí seriálová noc školního roku 2016/2017 s názvem „Hra o trůny – A nyní je jeho stráž u
konce“ se konala ze 26. 11.  2016 na 27. 11.  2016. Ve středisku čekaly předem připravené
pochutiny. Do oficiálního začátku akce, který byl stanoven na 19:00, se ve středisku sešli
čtyři lidé. Kteří navázali na svoji účast z minulého měsíce. 

3. 12. 2016
„Mikulášská besídka s přespáním
Počet účastníků celkem: 11
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 9
Ostatní: 2

V pátek 2. 12. 2016 se v malé Pohodě uskutečnila mikulášská besídka v maskách. Na místě
se sešli dva andělé a pěkná hromádka čertů - rarachů, kteří si večer zkrátili spoustou her,
sledováním  mikulášské  pohádky.  Besídku  zakončili  přespáním  a  ráno  se  plni  dojmů
rozešli do svých domovů.

3. 12. 2016
„Deskohraní“
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.

10. 12. 2016
„Filmová noc – Divadlo Járy Cimrmana“
Počet účastníků celkem: 5
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 4
Ostatní: 1
Další filmová noc se snažila divákům nabídnout něco z repertoáru Járy Cimrmana. Po
příchodu  byly  účastníci  seznámeni  s programem  a  bylo  jim  nabídnotu  z  nabídky
divadelních představení.  Někteří  účastníci  připravili  malé občerstvení,  kterým doplnili
předem připravené pochutiny ve středisku. Poté následovala filmová produkce, všichni
zúčastnění sledovali sérii divadelních představení. Kvůli nízké návštěvě bylo promítání
ukončeno v klasickou zavírací dobu 22 hodin. 

16 – 17. 12. 2016
„Biatlon“
Počet účastníků celkem: 6
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 3
Ostatní: 3

Po říjnovém sledování fotbalové kvalifikace proběhla ve středisku druhá sportovní akce
školního  roku  2016/2017.  A  to  dokonce  dvoudenní.  Po  dobu  víkendového  programu
biatlonových závodů v Novém Městě na Moravě,  bylo ve středisku promítáno snažení
nejen českých závodníků. Celého trvání akce se nezúčastnila žádná osoba, na alespoň část
programu ale postupně zavítalo 6 fanoušků tohoto zimního sportu.

17. 12. 2016
„Filmová noc -Hra o trůny IV.“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Čtvrtá seriálová noc školního roku 2016/2017 s názvem „Hra o trůny – Valar morghulis“ se
konala ze 17. 12. 2016 na 18. 12. 2016. Ve středisku čekaly předem připravené pochutiny. Do
oficiálního začátku akce, který byl stanoven na 19:00, se ve středisku objevil pouze jeden
člověk. Kteří navázali na svoji účast z minulého měsíce. 



21. 12. 2016
„Plavecké závody – Hlinecký mořský koník 2016“
Počet účastníků celkem: 100
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 93
Ostatní: 7

Dne 21.  12.  2016  jsme uspořádali  neoficiální  přebor Hlineckých škol  v plavání  a to ve
čtyřech  věkových  kategoriích.  Více  jak  stovka  startujících  se  postarala  o  báječnou
atmosféru  i  o  úžasné  sportovní  výsledky.  Výsledkové  listiny  budou  na  školách  a  v
plaveckém bazénu. Těšíme se na příští rok.

21. 12. 2016
„Návštěva v DS Drachtinka“
Počet účastníků celkem: 5
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 4
Ostatní: 1

Dne  21.12.2016  jsme  společně  s  našimi  dětmi  ze  SVČ  POHODA  a  POHODA  COOL
navštívili Domov seniorů Drachtinka, kde jsme babičkám a dědečkům rozdávali vánoční
zdobené perníčky, které děti sami napekly a ozdobily.

22. 12. 2016
Vánoční besídka
Počet účastníků celkem: 20
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 5

Vánoční  besídka,  která se uskutečnila v malé Pohodě ve čtvrtek 22.  12.  2016 přilákala
spoustu  dětí,  kteří  celé  odpoledne  a  večer  strávily  hraním  různých  zábavných  her,
ochutnávkou cukroví a čokoládového fondue a nakonec rozbalování dárků a dárečků pro
všechny přítomné. Po šesté hodině večerní se Pohoda naposled v letošním roce uzavřela.



Rok 2017

7. 1. 2017
„Filmová noc -Nečekaní hrdinové“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Pátá filmová noc školního roku 2016/2017 s názvem „Nečekaní hrdinové“ se konala ze 7. 1.
2017  na  8.  1.  2017.  Ve  středisku  čekaly  předem připravené  pochutiny.  Do oficiálního
začátku akce, který byl stanoven na 19:00, se ve středisku objevil pouze jeden člověk. 

14. 1. 2017
FIFA – turnaj dvojic na X - BOXU
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Velká propagace, krásné ceny, bohužel na tuto akci nikdo nedorazil. 

21. 1. 2017
„X – BOX párty“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Akce  byla  připravena  pro milovníky virtuální  reality  a  her,  bohužel  se  žádný takový
návštěvník nenašel a na akci nikdo nedorazil.

26. 1. 2017
„Profilový pololetní pořad – Pohybové studio Sluníčko“
Počet účastníků celkem: 370
Z toho ve věku MŠ: 55
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 120
Ostatní: 195

Dne 26. 1. 2017 se v Multifunkčním centru v Hlinsku uskutečnil další z mnoha profilových
pořadů Pohybového studia Sluníčko. Během bohatého programu se také představily dva
zájmové útvary Střediska volného času POHODA a POHODA COOL a to dívčí klub TOP
DÍVKA a DIVADLO.  Obě tyto  seskupení  lektorsky vede Míša  Sodomková,  která  je  i
vedoucí Sluníčka. Naše TOP DÍVKY se na podiu představily s taneční kreací s názvem
WINTERTIME  a  divadlo  poté  s  vlastní  adaptací  oblíbené  pohádky  Mrazík,  kterou



pojmenovali " Mrazík, aneb mini muzikál po našem".

27. 1. 2017
„Pohoda má talent“
Počet účastníků celkem: 20
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 17
Ostatní: 3

Dne  27.1.  2017  se  v  našem  středisku  uskutečnila  soutěž  Pohoda  má  talent  a  to  i  s
následným přespáním všech soutěžících. Každý účastník si připravil krátké vystoupení,
které pečlivě sledovala a hodnotila odborná porota.  Měli  jsme možnost vidět několik
tanečních  vystoupení,  ale  také  zpěváka,  kouzelníka  a  divadelní  představení.  
Výstupy hodnotila nejen porota,  ale i  diváci  měli  možnost si  mezi  sebou vybrat toho
nejlepšího. Nakonec vyhrálo trio chlapců se svojí taneční show. Po skončení soutěže jsme
si pustili krátkou pohádku a zalehli do spacáků. Ráno jsme se probudili do nového dne a
spokojeni odcházeli domů.

28. 1. 2017
„Filmová noc -Hra o trůny V.“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Pátá seriálová noc školního roku 2016/2017 s názvem „Hra o trůny – Strach seká hlouběji
než meče“ se konala z 28. 1. 2017 na 29. 1. 2017. Ve středisku čekaly předem připravené
pochutiny.  Do oficiálního začátku  akce,  který byl  stanoven na 19:00,  se  ve středisku
objevil pouze jeden člověk. 

1. 2. 2017
„Benefiční představení pro SVČ“
Počet účastníků celkem: 102
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 102

Ve  středu  1.  2.  2017  se  v  Multifunkčním  centru  v  Hlinsku  uskutečnilo  charitativní
představení na podporu činnosti Našeho SVČ POHODA a POHODA COOL. Za úžasné
atmosféry zde vystoupili komik a zpěvák v jedné osobě Milan Pitkin, zpěvák Pavel Rott a
producent, moderátor a dablér Jirka Rámeš. Dvouhodinový pořad plný humoru, povídání
a písniček odměňovali diváci bouřlivým aplausem.
Velmi nás mrzí, že toto představení navštívilo pouze něco málo přes 100 diváků, kteří byli
skvělí a my za naše děti mnohokrát děkujeme za podporu. Naopak marně jsme vyhlíželi
např. rodiče dětí, které navštěvují pravidelně středisko a hojně využívají všech dostupných



služeb Našeho zařízení. Ale to už si musí každý ve své hlavě srovnat sám, že nelze jen
donekonečna brát, ale občas že se musí i něco dát.

4. 2. 2017
„Filmová noc -Filmové vězení“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Šestá filmová noc školního roku 2016/2017 s názvem „Filmové vězení“ se konala ze 4. 2.
2017  na  5.  2.  2017.  Ve středisku  čekaly  předem připravené  pochutiny.  Do oficiálního
začátku akce, který byl stanoven na 19:00, se ve středisku objevil pouze jeden člověk. Kteří
navázali na svoji účast z minulého měsíce. 

11. 2. 2017
„Ping Pong“
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.

18. 2. 2017
„FIFA – turnaj na X - BOXU“
Počet účastníků celkem: 2
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 2
Ostatní: 1

Velká propagace, krásné ceny, bohužel na tuto akci dorazili pouze dva hráči, tak se spolu
alespoň utkali ve třech hrách, které určili vítěze. 

3. 3. 2017
„Staň se šampiónem FIFA – turnaj na X - BOXU“
Počet účastníků celkem: 17
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 2

V malé  Pohodě proběhl  dne 3.  3.  2017  FIFA turnaj  spojený s  přespáním.  Turnaje  se
zúčastnilo 15  dětí,  které se rozdělily do 4 skupin.  Vítězové skupin poté postoupili  do
semifinále a následně do finále a doje o 3.  místo.  Po skončení  turnaje děti  sledovaly
modelový  zápas  dospělých hráčů  a  ocenily  jejich  rychlost  a  techniku  ovládání  herní



konzole.

11. 3. 2017
3. Hlinecký dětský bál
Počet účastníků celkem: 521
Z toho ve věku MŠ: 132
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 305
Ostatní: 84

Již  potřetí  se  v  hlineckém  Multifunkčním  centru  uskutečnil  Hlinecký  dětský  bál.
Pořadatelem bylo tradičně SVČ POHODA a POHODA COOL a Pohybové studio Sluníčko
z Hlinska. Program zahájila Míša Sodomková s pravou nefalšovanou sluníčkovou show,
která byla plná tance, her a soutěží. Na závěr této show byly vybrány nejkrásnější masky,
zvolen král a královna plesu a bylo oceněno několik desítek soutěžících. Poté nastoupili
na podium Maxíci, kteří roztancovali celý sál. Ve foyeur bylo mnoho dalších aktivit pro
děti,  jako např.  různé dílničky, malování na obličej,  dětský koutek,  fotoateliér či malá
cukrárnička.  Více jak  500  dětí  a  dospělých se celé odpoledne skvěle bavilo.  Program
zakončila soutěž o skvělé ceny.

1. 4. 2017
„Filmová noc -Piráti z Karibiku“
Počet účastníků celkem: 1
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 1

Sedmá filmová noc školního roku 2016/2017 s názvem „Piráti z Karibiku“ se konala ze 1. 4.
2017  na 2.  4.  2017.  Ve středisku  čekaly  předem připravené pochutiny.  Do oficiálního
začátku akce, který byl stanoven na 19:00, se ve středisku objevil pouze jeden člověk. Kteří
navázali na svoji účast z minulého měsíce. 

14 - 15. 4. 2017
„Míčové sedmiboje dvojic“
Počet účastníků celkem: 66
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 0
Ostatní: 66

O víkendu 14 - 15. 4.2017 se ve sportovní hale ZŠ Ležáků, v Hlinsku uskutečnil v letošním
roce již třetí  ročník Míčového sedmiboje dvojic.  Jako pořadatelé jsme si pro sportovce
připravili to, že sobotní klání bylo určeno pouze pro mužské dvojice a nedělní poté pařilo
smíšeným mixům.  Celkem 32  dvojic  z  různých  koutů  České  republiky  soutěžilo  v  7
disciplínách /futsal, florbal, basketbal, volejbal, stolní tenis, badminton, házená/.



20. 5. 2017
„Zájezd na farmu Čapí hnízdo“
Počet účastníků celkem: 40
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 31
Ostatní: 9

Dne 20.  5.  2017 se třicítka dětí,  společně s vedoucími ze SVČ POHODA A POHODA
COOL zúčastnila  oslav 5.  výročí  Nadačního fondu Agrofert,  který již  druhým rokem
finančně podporuje aktivity našeho střediska a také činnost zřizovatele SVČ, kterým je
Médea - z.s. Hlinsko. Děti si celé odpoledne náramně užily, vyzkoušely spoustu atrakcí a
her a nakonec shlédly živý koncert kapely Kryštof.

9. 6. 2017
„Závěrečný profilový pořad – Pohybové studio Sluníčko“
Počet účastníků celkem: 400
Z toho ve věku MŠ: 60
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 150
Ostatní: 190

Dne 9. 6. 2017 se v Multifunkčním centru v Hlinsku uskutečnil závěrečný profilový pořad
Pohybového studia Sluníčko a to  s  názvem „Další  rok  je  za námi“.  Během bohatého
programu se také představil zájmový útvar Střediska volného času POHODA a POHODA
COOL  a  to  DIVADLO.  Mladí  divadelníci  vystoupili  v  premiéře  s  vlastní  adaptací
oblíbeného filmu, kterou pojmenovali " Bota jménem Melichar, aneb mini muzikál po
našem".

14. 6. 2017
„Hurá na prázdniny“
Počet účastníků celkem: 150
Z toho ve věku MŠ: 30
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 90
Ostatní: 30

Velkou zahradní párty se kroužky, TOP dívka, RAKETA, LENTILKA, „Hrajeme divadlo“ a
„Vaření s Monikou“, ve spolupráci s Pohybovým studiem Sluníčko, rozloučilo s letošním
školním rokem. Zahrada SVČ se ve středu 14. 6. 2017 zaplnila dětmi ze všech zmíněných
kroužků,  ale  také jejich  kamarády,  sourozenci  a  rodiči,  aby si  všichni  společně  užili
odpoledne plné zábavy. Postaven byl skákací hrad, pro děti byly připravené i skládačky,
tunel či kostky, hráli se taneční hry a zapojeni by...li i samotní rodiče. Hlavní program
obstarala děvčata z TOP dívky, která si připravila módní přehlídku, taneční vystoupení a
utkala  se  o  titul  TOP  dívka  SVČ  2017.  Taneční  kroužek  RAKETA  měl  premiéru  s
vystoupením „Stoupáme vzhůru“, Sluníčko zatančilo dvě, ze svých mnoha choreografií..
Kroužek „Vaření  s  Monikou“  uchystal  pro návštěvníky ovocné jednohubky.  Sluníčkoví
rodiče  přispěli  velkou  měrou  na  bohaté  občerstvení  pro  všechny  děti,  navštěvující



kroužky. Navečer se opékalo a pokřtilo se tak zbrusu nové ohniště. Celé odpoledne se moc
vydařilo a děti i rodiče odcházeli spokojení vstříc blížícím se prázdninám...

16. 6. 2017
„Vodní odboj“
Počet účastníků celkem: 17
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 2

Poslední přespání v Pohodě, akce s názvem Vodní odboj se uskutečnila dne 16. 6. 2017.
Společně se svými vedoucími děti nejdříve navštívily plavecký bazén, kde si zahráni hru
stejného názvu a poté se přesunuly do Pohody, kde nacvičily a sehrály krátké divadlo.
Večer zakončily promítáním filmu.  

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:  3311

září 2016 – 480
říjen 2016 – 375
listopad 2016 – 464
prosinec 2016 – 253

leden 2017 – 272
únor 2017 – 300
březen 2017 – 345
duben 2017 – 220
květen 2017 – 332
červen 2017 - 270

Volnočasový klub COOL

Celkem návštěv mládeže ve věku 15 – 26 let:  254

září 2016 – 43
říjen 2016 – 56
listopad 2016 – 33
prosinec 2016 – 19

leden 2017 – 19
únor 2017 – 10
březen 2017 – 13
duben 2017 – 35
květen 2017 – 12
červen 2017 - 14

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 pátku do soboty v době od 17 – 22 hod. Vstup je zdarma.

4.  PRÁZDNINOVÁ  ČINNOST 

Komentář k problematice prázdninové činnosti:  

Ve školním roce 2016/2017 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. Hlinsko
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.  

6. - 10. 3. 2017
Jarní příměstský tábor
Počet účastníků celkem: 22
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 22
Ostatní: 0

O jarních prázdninách proběhl  v SVČ POHODA a POHODA COOL jarní  příměstský
tábor. Všichni jeho účastníci si během 5 dnů užili spoustu zábavy, legrace, her a zážitků.
Navštívili jsme bowling, plavecký bazén, absolvovali celodenní výlet do ZOO ve Dvoře
Králové.  Všichni  už se těší  na letní  příměstské tábory,  které připravujeme na začátek
července.

3. - 8. 7. 2017
Letní příměstský tábor – 1. turnus
Počet účastníků celkem: 21
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 21
Ostatní: 0

První  prázdninový týden s našimi táborníky,  vycházky,  koupání,  super výlet,  bowling,
koně a nakonec buřtíky na ohni.

10. - 15. 7. 2017
Letní příměstský tábor – 2. turnus
Počet účastníků celkem: 23
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 23
Ostatní: 0

I v druhém červencovém týdnu jsme tábořili s více jak 20 dětmi v Pohodě. Na programu
byla spousta her a zábavy, celodenní výlet do Jihlavy /Robinson + ZOO/, koně, pochoďák,



buřtíky a konečně páteční přespání v SVČ.
12. - 25. 8. 2017
Letní pobytový tábor – Indiánské léto
Počet účastníků celkem: 78
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 63
Ostatní: 15

V průběhu  první  poloviny  měsíce  srpna  se  ve  Svratouchu  na  Wolkerově  planině
uskutečnil  již  po desáté  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. Hlinsko.
V letošním roce program tábora zavedl  malé i  velké táborníky mezi  indiány.  Mimo 6
celotáborových her byl program bohatý a různorodý. Děti se na táboře postupně přivítaly
psovody z kynologického oddílu ve Skutči, kreslíře a humoristu Jana Honzu Lušovského,
šamanku Báru s drumbeny 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  do  plaveckého  bazénu  v  Hlinsku,  pěší  pochod  do  obce
Čachnov a na Zkamenělý zámek. Jeden den využily možnosti zajezdit si na koních.
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 2016/2017 byl0 uspořádáno celkem 6 víkendových pobytů, z toho tři v
prvním pololetí a tři v průběhu jarních měsíců roku 2017. Projekty, na základě kterých se
mohly děti těchto víkendových pobytů zúčastnit, se jmenovaly ROK NA STATKU a ROK
NA HORÁCH a jsou realizovány ve spolupráci  a pod záštitou zřizovatele SVČ, spolku
Médea – z.s. Hlinsko a uskutečňují se na statku Květná Zahrada v Květné u Poličky a na
různých místech Orlických hor.  Ohlasy dětí  i  rodičů jsou velmi kladné, nevyskytly se
zásadní námitky nebo připomínky.

23. - 25. 9. 2016
Víkendový pobyt – Sklizeň brambor na statku
Počet účastníků celkem: 16
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 13
Ostatní: 3



21. - 23. 10. 2016
Víkendový pobyt – Podzimní práce na statku
Počet účastníků celkem: 16
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 13
Ostatní: 3

18. - 20. 11. 2016
Víkendový pobyt – Zima na horách
Počet účastníků celkem: 19
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 15
Ostatní: 4

7. - 9. 4. 2017
Víkendový pobyt – Vítání jara na horách
Počet účastníků celkem: 25
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 20
Ostatní: 5

12. - 14. 5. 2017
Víkendový pobyt – Putování za historií pohraničních opevnění
Počet účastníků celkem: 14
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 11
Ostatní: 3

23. - 25. 6. 2017
Víkendový pobyt – Léto na horách
Počet účastníků celkem: 25
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 20
Ostatní: 5

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. 2016



Svatováclavský jarmark, Hlinsko, Betlém – prodejní stánek s vlastními výrobky
25. 11. 2016
Mikulášsko – vánoční  jarmark Hlinsko,  Betlém – prodejní  stánek s vlastními výrobky,
vystoupení  ZÚ  „Hrajeme  divadlo“  s  minimuzikálem  „Mrazík“  a  ZÚ  „TOP  Dívka“  s
tanečním vystoupením.

24. 4. 2017
Svatojiřský jarmark, Hlinsko, Betlém – prodejní stánek s vlastními výrobky, vystoupení
ZÚ „Hrajeme divadlo“ s minimuzikálem „Ať žijí duchové“ a ZÚ „TOP Dívka“ s tanečním
vystoupením.

 6.  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ZAMĚSTNANCŮ SVČ

SEMINÁŘE DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
V tomto školním roce absolvovalo celkem 5 pracovníků SVČ POHODA a POHODA COOL
kurz  z  názvem  „  Studium pedagogiky  pro  pedagogy  volného času  vykonávající  dílčí
přímou pedagogickou činnost“ v rozsahu 40 vyučovacích hodin a zakončený odbornou
zkouškou. 
Dále  jeden  pracovník  absolvoval  odborné  vzdělávání  v  oblasti  prevence  rizikového
chování na téma „Školní a mimoškolní šikana“ v rozsahu 6 výukových hodin.  

7.  PROJEKTY, DOTACE, DARY  

a.)
Vyhlašovatel: Pardubický kraj 
Název dotačního programu: Záštita a podpora radního Pardubického kraje – Ing. Pavel 
Šotola
Název projektu: „3. Hlinecký dětský bál“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 2 000,- Kč   
Realizace: březen 2017

Vyhlašovatel: Pardubický kraj 
Název dotačního programu: Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Název projektu: „Příměstské tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 20 000,- Kč   
Realizace: březen - červenec 2017

Vyhlašovatel: Město Hlinsko 
Název dotačního programu: Program A, podprogram A/1
Název projektu: „Jarní a letní příměstské tábory pro mládež“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 12 000,- Kč   
Realizace: březen - červenec 2017



Vyhlašovatel: Nadační fond Agrofert 
Název dotačního programu: „Podpora neziskových organizací poskytující služby rodičům 
samoživitelům a jejich dětem 2017“
Název projektu:  Volnočasové aktivity, mimoškolní odborná výchova a vzdělávání dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí,  děti ohrožené sociálním vyloučením, sanace takto
ohrožených rodin vedoucí k opětovnému zapojení se do kolektivu a normálního života
Zdravá rodina – Hlinsko 2017
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 100 000,- Kč   
Realizace: květen 2017 - prosinec 2017
/tuto dotaci získal zřizovatel SVČ: Médea – z.s. Hlinsko/

b.) 
Benefiční představení na podporu SVČ
Výše daru: 10 000,- Kč   
Realizace: únor 2017

Benefiční ples Hlinsko
Výše daru: 10 000,- Kč   
Realizace: červen 2017

8. PROVOZNÍ A PRACOVNÍ PORADY

Během školního roku 2016/2017 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 2016/2017 byl na SVČ POHODA a POHODA COOL proveden finanční
audit za rok 2016 ze strany auditorské společnosti  AV Auditing s.r.o.  Pardubice – bez
připomínek.



Ve školním roce 2016/2017 byla na SVČ POHODA a POHODA COOL provedena inspekce
ze strany ČŠI s velmi kladným hodnocením.  

Ve školním roce 2016/2017 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
2016/2017 se podařilo realizovat pouze částečně. 

a) naplněnost zájmových útvarů:
 ve  školním  roce  2016/2017  se  nám  sice  nepodařilo  otevřít  všechny  plánované

zájmové  útvary,  ale  pokud  byly  otevřeny,  navštěvovalo  je  větší  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.

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

POHODA a POHODA COOL plně předčila naše očekávání. Skoro 3600 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 2016/2017 došlo v SVČ k částečné personální migraci.  Přijali

jsme zaměststnance – pedagoga volného času a to na plný úvazek, a díky tomu se
ustálily služby nejen ve volnočasovém klubu, tak se i zlepšila příprava na víkendové
pobyty, jednorázové akce i samotné zájmové útvary. Zajistili jsme úklid SVČ tím, že
jsme přijali přes projekt ÚP pracovnici na poloviční úvazek. 

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
2016/2017 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   2017/2018
  

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. 2017 

Datum schválení výroční zprávy školského zařízení zřizovatelem: 22. 9. 2017  

Zpracoval: Mgr. Jiří Hrabčuk – ředitel SVČ  

Podpis ředitele a razítko školy: 


