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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 a
pobytové 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:  7
Interní pracovníci: 2
Externí pracovníci:  5 

Ostatní pracovníci   

Počet fyzických osob: 3
Interní pracovníci 2
Externí pracovníci 1  

Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním roce
2021/2022

Interní pedagogičtí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Mgr. Jiří Hrabčuk
Pracovní zařazení, funkce: ředitel střediska, statutární zástupce /od 1. 7. 2016/
Úvazek: 1,0 /1. 4. 2018 – 31. 8. 2022/
Kvalifikace, obor: Učitel střední školy 

Jméno, Příjmení: Bc. Michaela Sodomková DiS
Pracovní zařazení, funkce: Školní asistent
Úvazek: 0,5 /1. 9. 2019 – 31. 8. 2022/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času 

Externí pedagogičtí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Pavla Forštová
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 9. 2021 – 30. 6. 2022/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Mgr. Radovan Fajt
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 10. 2021 – 30. 6. 2022/
Kvalifikace, obor: Učitelství pro 5 – 9. ročník ZŠ - fyzika

Jméno, Příjmení: Žaneta Lupoměská
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 10. 2021 – 30. 6. 2022/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času



Jméno, Příjmení: Věra Duchečková
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 10. 2021 – 30. 6. 2022/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Jméno, Příjmení: Martina Lukášková
Pracovní zařazení, funkce: Lektor ZÚ
Úvazek: DPP /1. 10. 2021 – 30. 6. 2022/
Kvalifikace, obor: Pedagog volného času

Interní ostatní pracovníci:

Jméno, Příjmení: Monika Vtípilová
Pracovní zařazení, funkce: uklízečka
Úvazek: 0,2 /1. 9. 2019 – 31. 8. 2022/
Kvalifikace, obor: Úplné střední s maturitou

Jméno, Příjmení: Lukáš Hrabčuk
Pracovní zařazení, funkce: správce a udržbář
Úvazek: 0,2 /1. 6. 2020 – 31. 8. 2022/
Kvalifikace, obor: Základní 

Externí pracovníci:

Jméno, Příjmení: Pavla Šplíchalová
Pracovní zařazení, funkce: administrativa, účetnictví
Úvazek: DPP /1. 9. 2021 – 31. 8. 2022/
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.
Pracovníci si své odborné vědomosti a dovednosti neustále doplňují dalším vzděláváním.  
     



ÚDAJE O PRÁCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Počet zájmových útvarů celkem:  24 
Počet členů ZÚ celkem: 216 
Z toho děti MŠ: 25
Z toho žáci ZŠ a SŠ: 167
Z toho studenti VOŠ:      0 
Z toho ostatní: 24  

Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti:   

Ve školním roce 2021/2022 byl v SVČ Pohoda a Pohoda Cool největší zájem o Pohybové
studio Sluníčko Hlinsko, dále byl velký zájem o zájmové útvary Tvořílek, Masterchefík,
Mažoretky a Jezdectví.
Dalšími  zájmovými  útvary,  které  hojně  navštěvovali  jak  chlapci,  tak  i  děvčata,  byly
technické zájmové útvary jako např. Programátor, Operátor robotů, 3D tisk apod

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Magic star  
Celkem ZŠ:  5
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Sluníčko „A“  
Celkem ZŠ:  20
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Sluníčko „B“  
Celkem ZŠ:  20
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – Sluníčko „C“  
Celkem ZŠ:  20
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Pohybové studio Sluníčko – „Minisluníčko“  
Celkem MŠ:  19
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Masterchef I. – Vaříme s Míšou  
Celkem ZŠ:  13
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Masterchef II. – Vaříme s Míšou  
Celkem ZŠ:  11
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS



Název zájmového útvaru: Mažoretky I.  
Celkem ZŠ:  7
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

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

Název zájmového útvaru: Mažoretky III.  
Celkem ZŠ:  13
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS

Název zájmového útvaru: Jezdectví  I.
Celkem ZŠ:  8
Vedoucí ZÚ: Pavlína Forštová

Název zájmového útvaru: Jezdectví  II.
Celkem ZŠ:  6
Vedoucí ZÚ: Pavlína Forštová

Název zájmového útvaru: Jezdectví  III.
Celkem ZŠ:  6
Vedoucí ZÚ: Pavlína Forštová

Název zájmového útvaru: Programátor  
Celkem ZŠ:  3
Vedoucí ZÚ: Mgr. Radovan Fajt

Název zájmového útvaru: Modelář – grafik – 3D tisk 
Celkem ZŠ:  0
Vedoucí ZÚ: Mgr. Radovan Fajt

Název zájmového útvaru: Designer - grafik  
Celkem ZŠ:  0
Vedoucí ZÚ: Mgr. Radovan Fajt

Název zájmového útvaru: Operátor robotů  
Celkem ZŠ:  0
Vedoucí ZÚ: Mgr. Radovan Fajt

Název zájmového útvaru: Létání s drony  
Celkem ZŠ:  3
Vedoucí ZÚ: Mgr. Radovan Fajt

Název zájmového útvaru: Tvořílek  
Celkem ZŠ:  12
Vedoucí ZÚ: Bc. Michaela Sodomková DiS



Název zájmového útvaru: Keramická dílna pro děti
Celkem ZŠ:  6
Vedoucí ZÚ: Žaneta Lupoměská

Název zájmového útvaru: Keramická dílna pro dospělé
Celkem ZŠ:  2
Vedoucí ZÚ: Žaneta Lupoměská

Název zájmového útvaru: Živá Jóga pro dospělé
Celkem ZŠ:  17
Vedoucí ZÚ: Věra Duchečková 

Název zájmového útvaru: Živá Jóga pro maminky s dětmi
Celkem ZŠ:  10
Vedoucí ZÚ: Věra Duchečková 

Název zájmového útvaru: Myslivecký kroužek  
Celkem ZŠ:  7
Vedoucí ZÚ: Martina Lukášková



2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Počet akcí celkem:    11          
Počet účastníků celkem: 2168
Z toho ve věku MŠ:  297    
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 1151            
Ostatní:  720    

Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti:  

Po dvou letech boje s Covidem – 19, kdy bylo středisko rozhodnutím vlády zavíráno a poté
otevřeno s řadou opatření, jsme mohli absolvovat skoro kompletní školní rok dle našich
představ a plánů. Podzim 2021 byl ještě trochu omezen různými opatřeními, ale vše jsme
zvládli na jedničku a děti i rodiče byli spokojeni. 
Každopádně bylo ale znát, že dvouletá absence volnočasového vzdělávání, dlouhodobé
on-line vyučování  ve školách,  strach z  onemocnění  a  další  podružné vlivy,   hluboce
zasáhly to struktury některých zájmových útvarů, dětí přišlo méně než v jiných letech a
absence během roku byla také velmi vysoká. 
Pozitivem bylo,  že jsme dokázali  uskutečnit všechny plánované akce a mohli  s dětmi
pracovat bez jakýchkoliv omezení. 
Velké díky patří všem lektorům, kteří trpělivě a s velkým odhodláním s dětmi pracovali a
postupně je opět vrátili do svých zájmových útvarů.
 

Rok 2021

10. 9. 2021
„ Den otevřených dveří v Pohodě “
Počet účastníků celkem: 355
Z toho ve věku MŠ: 42
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 201
Ostatní: 112

"DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ".
Naprosto  úúúžasné  odpoledne  se  všemi  návstěvníky.  Tolik  zájemců,  přihlášených  a
natěšených dětí (i rodičů). Celá zahrada ožila a celá se zaplnila.
Všichni spokojení, nadšení.
Setkání po dlouhém čase a se stejnou pohodovou náladou i chutí. Každé dítko, zapsané
do jakéhokoliv zájmového útvaru, dostalo dáreček - ve formě poukázky na cukrovou vatu,
párek v rohlíku a "dočasné" tetování.
Káva, čaj, domácí limonáda či malinovka a drobné občerstvení bylo pro všechny.
Všichni se mohli podívat i zkusit keramiku, něco se dozvědět o lese, vyfotit se se sovou
Bohoušem,  zaskákat  na  hradě  Pohoďáček,  projet  na  koni,  podívat  se  na  možnosti
technických kroužků, prohlédnout studio Sluníčko, či  si  jen pohrát a posedět na naší
krásné zahradě, plné různých aktivit...



5. - 6. 11. 2021
„Párty Harryho Pottera“
Počet účastníků celkem: 50
Z toho ve věku MŠ: 5
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 40
Ostatní: 5

V pátek a v sobotu proběhla v SVČ úžasná akce, povedená do poslední minuty. Sešli jsme
se ve  Sluníčku  a vydali,  společně,  do Bradavic  -  za  Harrym Potterem,  Hermionou  a
ostatními. A???
Úchvatné  kostýmy,  fantastické  "strašidlácké"  dobrůtky,  soutěže,  tanec,  hry  tvořivá
dílnička, stezka odvahy, ohňostroj, sluníčková snídaně, odměny.
Jestli,  někdo,  myslíte,  že  se  to  nedá  stihnout?  Tak,  s  takovými  báječnými  dětmi,
OPRAVDU dá a mnohem víííc. Celá parta "Bradavické školy" byla nekutečně vzorná.
Obrovská poklona za všechny kostýmy a dobrůtky,  které vytvářely rodiče s  dětmi,  či
samotné děti. Není nad to, když kolem Vás, září ta spousta rozzářených očiček.

17. 12. 2021
„Vánoční večírek Minisluníčka“
Počet účastníků celkem: 31
Z toho ve věku MŠ:  0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 30
Ostatní:   1

V pátek 17. prosince 2021 v odpoledních hodinách proběhl v našem SVČ vánoční večírek
pro nejmenší děti Pohybového studia Sluníčko. Děti, asistentky a jejich vedoucí soutěžili v
družstvech v různých disciplínách. Nechyběli ani vánoční kostýmy. Předvánoční čas si
náramně užilo celkem 30 dětí školního věku.

18. 12. 2021
„Sluníčkový vánoční karneval“
Počet účastníků celkem: 45
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 42
Ostatní:  3

V sobotu 18. prosince 2021 v odpoledních hodinách proběhl v celém SVČ vánoční karneval
pro děti ze skupin A – B - C Pohybového studia Sluníčko. Děti a jejich vedoucí v úžasných
kostýmech nejdříve plnili  spoustu úkolů a vyráběli přáníčka z papíru, poté soutěžili  o
nejhezčí karnevalový kostým. Nakonec proběhla mini diskotéka s vánočními písničkami.



Rok 2022
26. 1. 2022
„Pololetní profilový pořad Pohybového studia Sluníčko“
Počet účastníků celkem: 100
Z toho ve věku MŠ: 25
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 70
Ostatní:   5

Ve středu 26. ledna 2022 se ve velkém sále MFC Hlinsko uskutečnil již 32. profilový pořád
Pohybového studia Sluníčko. Tentokrát bohužel za zavřenými dveřmi bez diváků, neb
nám do toho vstoupilo opět jedno z opatření proti šíření nemoci COVID – 19.
Děti vše zvládly na jedničku, celý pořad byl profesionálně natočen a sestříhán společností
AHP Hlinsko a tak se po pár dnech mohli rodiče, alespoň touto cestou, podívat na svá
dítka a na to co se za celé pololetí naučila.

2. 2. 2022
„Prostřeno – Mastechefík s Míšou I.“
Počet účastníků celkem: 36
Z toho ve věku MŠ:  0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ  13
Ostatní:  23

Pololetí  skončilo a tak  se mladí  kuchaři  chtěli  pochlubit,  co se zatím naučili  uvařit.
Pozvaní rodiče si postupně pochutnali na předkrmu, polévce, hlavním jídle a nechyběl
ani malý dezert. Spokojenost vládla na obou stranách, děti dostaly velkou pochvalu od
svých rodinných příslušníků.

9. 2. 2022
„Prostřeno – Mastechefík s Míšou II.“
Počet účastníků celkem: 34
Z toho ve věku MŠ:  0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ  11
Ostatní:  23

Pololetí skončilo a tak se i ti starší kuchaři chtěli pochlubit, co se zatím naučili uvařit.
Pozvaní rodiče si postupně pochutnali na předkrmu, polévce, hlavním jídle a nechyběl
ani malý dezert. Spokojenost vládla na obou stranách, děti dostaly velkou pochvalu od
svých rodinných příslušníků.

13. 3. 2022
„6. Hlinecký dětský bál.“
Počet účastníků celkem: 980
Z toho ve věku MŠ:  200
Z toho ve věku ZŠ + SŠ  635
Ostatní:  145



Myslím, že kdo v neděli  12.  března dorazil,  uzná,  s námi všemi,  že "tohle" MFC ještě
nezažilo... NEJVĚTŠÍ DĚTSKÁ AKCE... Účast rekordní... Děti naprosto úžasné, nádherné
kostýmy,  šaty,  oblečky...  OBROVSKÁ POCHVALA a  poklona  rodičům...  Soutěžilo  se,
tančilo,  k dispozici  byl  skákací  hrad,  keramická dílnička,  malování,  dočasné tetování,
fotokoutek, plackování, lesní hrátky, skládačky, tombola... Samozřejmě, nechyběla, velká
"sluníčková  show"  -  děti  tančily  o  106...  Sluníčko  B  předvedlo  své  dvě  vystoupení...
Vystoupil  úžasnýýýý "Klaun Bublíno",  se svou bublinovou show...  Rozdalo se na 300
diplomů,  50  medailí,  neuvěřitelných  20kg  bonbónů  a  lízátek,  300  pohoďáckých
omalovánek, 150 pexes, 150 rozvrhů, 150 drobných cen a 50 cen větších... Tombola skýtala
650 cen, v "malé" tombole, a 16 hlavních cen, ve "velké"... Vyprodalo se kompletně veškeré
občerstvení,  "dětské"  míchané  nápoje,  dezertíky...  Po  tak,  dlouhé  době  se,  konečně,
konala akce pro děti.  A i  když,  jsme všichni  (pořadatelé) věřili,  že dorazíte,  tak tahle
"Vaše" účast nám udělala obrovskou radost... (neb nikdy se nedá, dopředu, odhadnout,
kolik lidí může přijít a nakonec přijde) O to víc si toho vážíme!!!!! 

2. 4. 2022
Předtančení na prestižní akci „Reprezentační ples FK Kameničky“
Počet účastníků celkem:  17
Z toho ve věku MŠ:   0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ  16
Ostatní:   1

Naše  nejstarší  děvčata  a  chlapci  ze  skupiny  A  reprezentovala,  v  sobotu  večer,  na
Fotbalovém plese v Kameničkách.  Skvělá atmosféra,  vyprodaný sál,  vděčné publikum.
Všechny si užily slavnostní oufit a zatančily, nejen, svá vystoupení. Byl to prima večer.

10. 6. 2022
„Závěrečný profilový pořad Pohybového studia Sluníčko“
Počet účastníků celkem: 500
Z toho ve věku MŠ: 25
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 75
Ostatní: 400

V pátek 10. června 2022 se ve velkém sále MFC Hlinsko uskutečnil již 33. profilový pořád
Pohybového studia Sluníčko. Pořad měl název „Perfect Day“.
Je to vždy den "D", který předchází mnoho příprav, tréninků, zkoušek i soustředění. To,
než si vše, tak trochu sedne, sehraje a vypadá parádně, chvíli trvá.

Proč název "Perfect Day"???

Je to velmi jednoduché, po dvou letech mohly děti předvést své umění před svými rodiči,
babíčkami a dědy, sourozenci a školními kamarády a to bez jakýchkoliv omezení.

Dopolední program - byl již tradičně věnován školám a školkám. Zájem byl obrovský a
během 2 dnů bylo naprosto vyprodáno. Mooc děkujeme všem za takový zájem i podporu.
Během dopoledne dětští diváci soutěžili o drobné ceny a jednotlivé třídy pak o 2 hlavní



ceny -  Rychlé  špunty.  Všechny zúčastněné děti  velmi  chválím za skvělou  atmosféru,
povzbuzování - byli, všichni, skvělé publikum.

Večerní  program  byl  pak,  jako  vždy  pro  širokou  veřejnost  a  naše  nejbližší.  Všechna
Sluníčka dychtivě očekávala, kdo se dorazí podívat - zda babičky, či i kamarádi apod. Sál
byl zcela zaplněn a nutno, i zde, říct, kam by se všichni vešli, kdyby si měly posedat i
maminky, které v zákulisí chystaly děti do kostýmů... (samozřejmě - nejen maminky)...
prostě MFC praskalo ve švech jako vždy...

Celý pořad jsme zahájili společnými úvody - tvz. rozcvičkami...

Pak už následovala celá plejáda nových choreografií, které děti za pololetí nacvičily. 

Nesmím  opomenout  také  rodičovské  vystoupení,  kdy  jsme  si  ze  sebe  opět  udělali
obrovskou srandu a předvedli  vystoupení  z  dávné minulosti  –  ze  spartakiády a poté
roztleskali celý sál s vystoupením s názvem Paní liška. Je super, když máte kolem sebe
lidi, kteří Vám jdou, nezištně, pomoct, ale umí si udělat legraci i sami ze sebe, tak aby
pobavili děti i celé publikum... A to se nám, s úspěchem daří...

Přípravy profilového pořadu, samozřejmě, nejsou jen o trénování, je to o neskutečném
chystání  hudby,  kostýmů,  nakupování,  ladění,  aby  vše  sedělo,  ladilo...  Těch  čelenek,
kostýmků,  mašliček,  gumiček,  rukávků,  nažehlených  flitrů,  co  jsem  se  nadělala....
Celodenní nákupy, aby všichni měli svůj kostým... A pak švadlenky - které dolaďovaly, co
chybělo  a  nedalo se  koupit...  Kdo  nezažil,  asi  ani  pochopit  nemůže  :-)  To  je  vždy
nekonečný blázinec :-)

Na závěr je vždy nejkrásnější, když se děti ocení publikum potleskem a přijde odměna.
Letos místo dortu byla malá, ale myslím vítaná změna, ve formě dlouhé sladké roládky.

Akce se zúčastnilo 100 dětí školního i předskolního věku.

10. 6. 2022
„Vystoupení na galavečeru - Talent Hlinecka 2022“
Počet účastníků celkem: 20
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 18
Ostatní:  2

Vystoupení  na  GALAVEČERU  soutěže  "Talent  Hlinecka",  pro  žáky  2.stupně  ZŠ  a
víceletých gymnázií.
Sluníčko B předvedlo svoji "Pirátskou show" a "Dancing team ". Společně jsme shlédli i 
"chemickou show". Obrovská pochvala celé skupině B, která je vždy a všude, připravena v 
plném počtu i nasazení.



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.  
Bohužel   první  část  školního roku  poznamenalo  omezení  provozu  našeho školského
zařízení z důvodu pandemie nemoci COVID – 19.



3.  SPONTÁNNÍ  ČINNOST

Počet akcí celkem:     3          
Počet účastníků celkem:  296
Z toho ve věku MŠ:    33    
Z toho ve věku ZŠ + SŠ:  182            
Ostatní:   81

21. 11. 2021
„Sluníčko v lese“
Počet účastníků celkem: 22
Z toho ve věku MŠ: 3
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 17
Ostatní: 2

V neděli 21. listopadu jsme s partou Sluníčkových dětí vyrazili na hájenku do Vortové, kde
má sídlo náš Maslivecký kroužek. Behem parádního dopoledne jsme s dětmi absolvovali
komentovanou procházku v okolních lesích, zahráli spousty her a nakonec si i zastříleli ze
vzduchových zbraní.

25. 3. 2022
„Výlet do zábavního parku Bongo Brno“
Počet účastníků celkem: 50
Z toho ve věku MŠ: 5
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 40
Ostatní:  5

V pátek 25. 3. 2022 rozganizovalo SVČ Pohoda a Pohoda Cool výlet do zábavního parku
Bongo Brno. Zcela zaplněný autobus dovezl děti do ráje prolézaček, skákadel a dalších
lákadel. Místní lezecká stěna byla neustále obsazená a děti soutěžily kdo vyleze výš.
17. 6. 2022
„Velká zahradní párty, aneb prázdniny se blíží“
Počet účastníků celkem: 224
Z toho ve věku MŠ: 25
Z toho ve věku ZŠ + SŠ 125
Ostatní: 74

Naprosto  senzační  odpoledne  se  všemi,  kdo  navštívil  naši  zahradní  párty.  Parádní
zakončení školního roku, kdy k nám na zahradu dorazilo více jak 150 dětí, kteří s sebou
vzaly své sourozence i rodiče či prarodiče. Počasí se vydařilo přímo fantasticky.
Všichni  užívali  skákací  hrad Pohoďáček, skvělé zázemí SVČ, pochutnali  si  na spoustě
dobrot, cukrové vatě, opékala se uzenina. Malinovka "tekla proudem".. (vypily se 2sudy).
Tančilo se, hrály se hry, jen tak povídalo, bylo to prostě úžasné odpoledne. Celý ten rok
utekl jako voda, zažili jsme toho spolu spoustuuuu... Všechny děti,  i  s rodiči,  zaslouží
velké díky!!!



4.  SOUTĚŽNÍ ČINNOST

Součástí SVČ Pohoda a Pohoda Cool je Taneční studio Sluníčko. Sluníčka nejen že trénují,
tančí na různých akcích a společenských událostech, ale také soutěží na celostátní úrovni.

19. 3. 2022
„Slánské tančení - Slaný“
Naše "první" soutěž, po 2leté pauze.
Sluníčko A a část Sluníčka B, vyjela vstříc velkému soutěžnímu klání ve Slaném.
Už startovní listina předvídala, že konkurence, v podobě "mistrovských" skupin a ZUŠ,
bude  obrovská.  Naše  Sluníčka  zatančila  naprosto  senzačně,  a  to,  že  z  těch
nejobsazenějších a nejtěžších kategorií,  přivezeme "zlato" a další bramborové medaile,
jsme ani nečekali, je to prostě skvělé.
Obrovská pochvala všem, nejen za vzornou reprezentaci Sluníčka a SVČ, ale hlavně za
poctivou přípravu, skvělou týmovou spolupráci, nadšení i výkony...
4.místo SLUNÍČKO A - Helium. (show/junioři) 
5.místo SLUNÍČKO A - I better World. (volný styl /junioři) 
4.místo SLUNÍČKO B - Dancing team. (pop dance/děti 2) 
4.místo SLUNÍČKO B - Pirátská show (show/děti 2 )
1.místo MAŽORETKY 2 - Miniteam (cheerleaders/děti 2) 

9. 4. 2022
„Taneční soutěž – Bystřice pod Pernštejnem“
Naše nejmenší Sluníčko, "poprvé", soutěžilo a vystupovalo, před plným sálem diváků a
porotou.  Je  neskutečné,  jak  se  jim  vše  povedlo.  Naše  Minisluníčko  "vyhrálo"  celou
kategorii, a získalo ještě stříbro a broz v dalších kategoriích.
JEJICH OBROVSKÁ PREMIÉRA A TAKOVÝ ÚSPĚCH!!!!!
Sluníčko C - naše miniděti... a jejich první soutěž...
Tato skupinka jela ve velikém oslabení, ale dokázala vybojovat 2x stříbro.
Soupeři  o  hlavu  větší,  i  přes  to se,  naše děti,  nezalekly a dokázaly,  že jsou  opravdu
"superhrdinové".
Sluníčko B a mažoretky mladší...
Tyto skupiny měly nejtěžší boj, a ne s větrnými mlýny, ale soupeři nebyli jen, o hlavu větší,
mnohdy byli větší, než naše juniorky...
A rozhodně mnozí soupeři nebyli "hobby tým". Sluníčka bojovala neskutečně!
A podařilo se, v té obrovské konkurenci, získat 2bronzové medaileeee.
Neskutečná pochvala za perfektní provedení všech choreografií, byla to opravdu parádní
podívaná.
Sluníčko A a mažoretky starší...
Naši junioři a jejich, druhá, soutěž této sezóny. Jako obvykle, i tady se bojovalo, a hlavně 
s profi týmy. Porovnání týmu, který trénuje 3 – 5 h týdně v ZUŠ, vlastně "studuje" tanec,
je vybírán na základě předpokladů, a týmu, který si jde každý pátek zatančit na 1 h, kde
tančí  každý,  bez rozdílu,  je prostě nemožné.  Ale tahle parta dětí  dokázala,  že i  naše
"hobby" skupina, může vyhrát celou kategorii, a v dalších kategoriích stříbro i bronz.



výsledky: předškoláci 
kategorie moderní a disco dance: 1. místo "KOŤATA"
kategorie free dance: 2. místo - "MAMI, VEZMI MĚ DO ZOO"
kategorie show dance: 3. místo – "MRAVENEČEK"

výsledky - děti M:
kategorie show dance: 2. místo "KLAUNIÁDA"
kategorie free dance: 2. místo "SUPERHRDINOVÉ "

Výsledky děti S:
kategorie moderní a disco dance: 3. místo "MINITEAM " a "BUM BUM GIRLS"
free dance: 3. místo "DANCING TEAM " - 4. místo " AMAZING GIRLS "
show dance: 4. místo "PIRÁTSKÁ SHOW" 
art dance: 4.-6. místo "ODHALENÍ "

Výsledky - junioři:
show dance: 1. místo "HELIUM "
moderní a disco dance: 2. místo "BLACK AND WHITE "
free dance : 3. místo "ROCK GIRLS "
art dance: 4.- 6. místo "I BETTER WORLD " a "PEOPLE 

30. 4. 2022
„Mezinárodní taneční soutěž – Letovice“
Velká celorepubliková, díky Slovensku, i mezinárodní soutěž v Letovicích.
Naše Minisluníčko, "podruhé", na soutěži a opět veliký úspěch. Dětičky naprosto úžasné.
Je až, s obdivem, co takoví "drobci" zvládnou. Myslím, že pyšní jsme byli úplně všichni.
"Sluníčko C"...
Tady musím velmi pochválit, jak se děti, neskutečně, vyšvihly, jsou sehrané a choreografie
nádherně zatančené. Velkou premiéru mělo i nové vystoupení "Summer dance", na které
se děti moooc těšily. Obrovská pochvala rodičům, dětem za parádní spolupráci a pomoc.
I tady to cinkalo medailemi.
"Sluníčko B" a "mažoretky ml." 
Tyhle úžasné skupinky, včera, měly opravdu "pres". Dětská a juniorská kategorie tančila
venku i  v hale a plán obou harmonogramů se organizátorům,  trochu,  zhroutil,  takže
jsme, v jednu chvíli, měli tančit venku i v hale.
"Sluníčko A" a "mažoretky st.".
Naši junioři, kteří se perou na každé soutěži, s větrnými mlýny (včera i s mistry světa -
doslova), tančili skvěle. I jim se harmonogramy, na začátku, zkřížily, ale vše se zvládlo.
Tahle skupinka už je vlastně téměř samostatná, a na parketě ze sebe vydají maximum.
Soutěž si užívají a jsou v pohodě.
Každopádně i tady nám cinklo, a to jsme si mysleli, že jedeme pro největší úspěch.
KATEGORIE: předškoláci
1. místo "Mraveneček" (show dance)
1. místo "Koťata" (pompom dance)
2. místo "Mami, vezmi mě do ZOO" (parketovky)



KATEGORIE: miniděti 
2. místo "Klauniáda" (plesové formace)
2. místo "Superhrdinové" (show dane)
3. místo "Summer dance" (disco show)

KATEGORIE: děti
2. místo "Dancing team" (disco show)
3. místo "Amazing girls" (mažoretky)
3. místo "Odhalení" (plesové předtančení)
4. místo "Pirátská show" (show dance)
4. místo "Miniteam" (pompom dance)
5. místo "Bum bum girls" (pompom dance)

KATEGORIE: junioři
3. místo "Helium" (plesové formace)
3. místo "Rock girls" (mažoretky)
4. místo "People" (parketovky 1)
4. místo "I better World" (parketovky 2)
5. místo "Black and white " (pompom dance)

4. 6. 2022
„Taneční soutěž – Havlíčkobrodský střevíček“
Poslední soutěž letošní sezóny je za námi...  "HAVLÍČKOBRODSKÝ STŘEVÍČEK 2022".
Sice nás potrápilo vedro, dusno i ztížený harmonogram, ale nakonec vše dobře dopadlo a
večer i sprchlo. Bojovali jsme statečně, nejen proti vlivům počasí, ale i soupeřům. Přivezli
jsme, neskutečných, 14 pohárů. Obrovská pochvala všem - dětem i rodičům a doprovodu,
za tu výdrž, spolupráci, podporu, všichni byli skvělí.  Velké díky, samozřejmě, i našim
asistentkám, které se námi zvládly celý ten maraton.

2.místo MINISLUNÍČKO - Mami, vezmi mě do ZOO (miniděti/volný styl) 
3.místo MINISLUNÍČKO - Mraveneček (miniděti /show) 
3.místo MINISLUNÍČKO - Koťata. (miniděti /cheer) 
2.místo SLUNÍČKO C - Superhrdinové (pop dance/děti 1) 
2.místo SLUNÍČKO C - Klauniáda. (show/děti 1) 
3.místo SLUNÍČKO C - Summer dance (volný styl/děti 1) 
2.místo SLUNÍČKO B - Dancing team. (pop dance/děti 2) 
3.místo SLUNÍČKO B - Pirátská show (show/děti 2 )
4.místo SLUNÍČKO B - Let 's dance. (disco/děti 2). 
4.místo SLUNÍČKO B - Odhalení (výraz. tanec/děti 2) 
3.místo MAŽORETKY 1 a 2 - Amazing girls (mažoretky /děti 2) 
3.místo MAŽORETKY 2 - Miniteam (cheerleaders/děti 2) 
4.místo MAŽORETKY 1 - Bum bum (cheerleaders/děti 2) 
1.místo SLUNÍČKO A - I better World. (volný styl /junioři) 
3.místo SLUNÍČKO A - Bang bang. (pop dance/junioři). 
3.místo SLUNÍČKO A - People. (volný styl/junioři) 



4.místo SLUNÍČKO A - Helium. (show/junioři) 
3.místo MAŽORETKY 3 - Black and white (cheerleaders/junioři) 
4.místo MAŽORETKY 3 - Rock girls (mažoretky /junioři) 

Celkem 4 soutěže – 42 umístění a pohárů.



5.  PRÁZDNINOVÁ  ČINNOST 

Komentář k problematice prázdninové činnosti:  
Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool  ve školním roce 2021/2022  realizovalo
celkem 6 příměstských táborů pro děti a mládež z Hlinska a okolí.
Díky úspěšnému projektu, který jsme podali v roce 2018 cestou MAS Hlinecko, se nám
podařilo získat tolik  potřebné finanční  prostředky na realizaci  celkem 12  dotovaných
příměstských  táborů  během  let  2019  –  2022  a  to  z  Evropského  sociálního  fondu,
Operačního programu Zaměstnanost.
Poslední rok projektu máme za sebou a musíme konstatovat, že se povedl na výbornou.
Rodičům a jejich dětem jsme připravili  tyto příměstské tábory.  Jarní příměstský tábor
/březen 2022/, Letní příměstské tábory /2x – červenec 2022/ a Letní příměstské tábory na
koních /1x červenec a 2x srpen 2022/. Celkem se těchto oblíbených táborů zúčastnilo 92
dětí školního věku, tj.dětí navštěvujících první a druhý stupeň základní školy.
Musím zdůraznit, že programy všech táborů byly perfektně připraveny a během aktivit
jsme neměli jednou negativní připomínku jak ze strany rodičů tak i samotných dětí.
Dále jsme realizovali dva týdenní pobytové tábory v letním areálu Wolkerova planina, ve 
Svratouchu. Techto táborů se účastnilo celkem 100 dětí.

28.2. – 4. 3. 2022
Jarní příměstský tábor pro mladší školní mládež
Počet účastníků celkem: 21
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 19
Ostatní: 2

Jarní taneční příměstský tábor přinesl mnoho povedených vystoupení, spoustu legrace,
celodenní výlet do zábavního parku Krokodýlek v Olomouci a spoustu dalších aktivit,
včetně závěrečného vystoupení pro rodiče.

4. 7 – 8. 7. 2022
Letní příměstský tábor pro mladší školní mládež
Počet účastníků celkem: 12
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 10
Ostatní: 2
V prvním červencovém týdnu  jsme tábořili  s  15  dětmi  v  Pohodě.  Na programu byla
spousta her a zábavy, celodenní výlet do zábavního parku Robinson v Jihlavě, pochoďák,
buřtíky a sportovní aktivity.

11. 7 – 15. 7. 2022
Letní příměstský tábor pro školní mládež
Počet účastníků celkem: 29
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 26
Ostatní: 3  



Ve druhém červencovém týdnu jsme tábořili opět s 26 dětmi v Pohodě. Na programu byla
opět spousta her a zábavy, celodenní výlet do zábavního parku Bruno v Brně, pochoďák,
buřtíky a sportovní aktivity.

4. - 8. 7. 2022
Letní příměstský tábor na koních pro mladší školní mládež
Počet účastníků celkem: 16
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 13
Ostatní: 3

První červencový týden jsme realizovali Příměstský tábor na koních, který se uskutečnil
na ranči U Pokyho,v Oldřeticích. Celkem 13 dětí se zde týden zdokonalovalo v jízdě na
koni, pomáhalo na ranči a také navštívilo rehabilitační středisko pro koně v Kolesách u
Kladrub.

16. - 22. 7. 2022
Letní pobytový tábor – „Vodníci na Svratouchu“
Počet účastníků celkem: 65
Z toho ve věku MŠ: 5
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 45
Ostatní: 15

V pořadí desátý Sluníčkový tábor, pod hlavičkou SVČ, se nesl ve znamení světa vodníků,
rybiček a dalších postav od vody, celý tábor se změnil na jednu velkou vodní říši. Po celý
týden panovalo příjemné počasí a táborníci postupně na táboře přivítali koně z ranče U
Pokyho, poté proběhla návštěva papoušků Kamarádů a děti se také vydaly se na celodenní
výlet  do zábavního parku Bruno v Brně.  Na táboře se také volila  MISS  a MISSÁK a
proběhla soutěž Talent Svratouch 2022.

23. - 29. 7. 2022
Letní pobytový tábor – „Vodníci na Svratouchu“
Počet účastníků celkem: 65
Z toho ve věku MŠ: 1
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 49
Ostatní: 15

Děti navštěvující SVČ Pohoda a Pohoda Cool společně s dětmi v náhradní rodinné péči, se
také přenesly do světa vodníků a rusalek, celý tábor se změnil na vodnickou říši. Po celý
týden panovalo příjemné počasí a táborníci postupně na táboře přivítali koně z ranče U
Pokyho, poté proběhla návštěva papoušků Kamarádů a děti se také vydaly se na celodenní
výlet do zábavního parku Bruno v Brně. Děti si také vyzkoušely ošetřit drobné zranění a
to při  návštěvě pracovníků  ZZS  Pardubického kraje.  Na táboře se také volila  MISS  a
MISSÁK a proběhla táborová pouť.

1. - 5. 8. 2022
Letní příměstský tábor na koních pro starší školní mládež



Počet účastníků celkem: 15
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 12
Ostatní: 3

První srpnový týden jsme realizovali Příměstský tábor na koních, který se uskutečnil na
ranči U Pokyho,v Oldřeticích. Celkem 12 dětí se zde týden zdokonalovalo v jízdě na koni,
pomáhalo  na  ranči  a  také  navštívilo  rehabilitační  středisko  pro  koně  v  Kolesách  u
Kladrub.

15. - 19. 8. 2022
Letní příměstský tábor na koních pro starší školní mládež
Počet účastníků celkem: 15
Z toho ve věku MŠ: 0
Z toho ve věku ZŠ + SŠ: 12
Ostatní: 3

Třetí  srpnový  týden  jsme  realizovali  poslední  Příměstský  tábor  na  koních,  který  se
uskutečnil na ranči U Pokyho,v Oldřeticích. Celkem 12 dětí se zde týden zdokonalovalo v
jízdě na koni,  pomáhalo na ranči  a také navštívilo rehabilitační  středisko pro koně v
Kolesách u Kladrub.



6.  DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Jarmarky a prodejní akce

SVČ Pohoda a Pohoda Cool se pravidelně účastní společenských akcí a jarmarků na území
města Hlinska a vblízkém okolí.  Zde vystavuje a prodává výrobky dětí  ze zájmových
útvarů Keramika a Tvořílek. Na těchto akcích též vystupuje Pohybové studio Sluníčko v
rámci doprovodných programů.

7.  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ZAMĚSTNANCŮ SVČ

SEMINÁŘE DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Ve školním roce  2021/2022 se 3 zaměstnanci SVČ účastnili základního kurzu „ Studium
pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající přímou pedagogickou činnost“,který
zakončili uspěšně závěrečnou zkouškou.

Dále zaměstnanci  SVČ procházejí  pravidelných vždeláváním v rámci  První  pomoci  a
Bezpečnosti práce. 



8.  PROJEKTY, DOTACE, DARY  
Vyhlašovatel: MPSV ČR + EU
Název dotačního programu: Operační program Zaměstnanost
Název projektu: „Příměstské tábory SVČ Pohoda a Pohoda Cool“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 573.375,- Kč   
Realizace: leden 2019 – prosinec 2022 / prodlouženo o 12  měsíců/

Vyhlašovatel: MŠMT ČR + EU
Název dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: „Šablony II – Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 394.253,- Kč   
Realizace: září 2019 – únor 2022 / prodlouženo o 6 měsíců/

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: 45 000,- Kč   
Realizace: leden - srpen 2022

Vyhlašovatel: Město Hlinsko 
Název dotačního programu: Individuální dotace
Název projektu: „ Činnost Pohybového studia Sluníčko“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 19.000,- Kč   
Realizace: leden – prosinec 2022

Vyhlašovatel: Město Hlinsko 
Název dotačního programu: Program D
Název projektu: „ Doprava dětí a mládeže do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 12.400,- Kč   
Realizace: leden – prosinec 2022

Vyhlašovatel: Krajský úřad Pardubického kraje 
Název dotačního programu: Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana
Název projektu: „ 6. Hlinecký dětský bál“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 5.000,- Kč   
Realizace: leden – květen 2022

Vyhlašovatel: Krajský úřad Pardubického kraje 
Název dotačního programu: F1
Název projektu: „ Pohybové studio Sluníčko“
Získání dotace: ANO           
Výše dotace: 10.000,- Kč   
Realizace: leden – prosinec 2022



9. PROVOZNÍ A PRACOVNÍ PORADY

Během školního roku 2021/2022 probíhaly dle potřeby provozně pracovní porady vedení
SVČ se zaměstnanci  a  to  online,  přes  webové rozhraní  TEAMS.  Řešily se standardní
pracovní záležitosti, ale také skladba zájmových útvarů pro další školní rok, přípravy a
zajištění velkých akcí, pořádaných SVČ a samozřejmě opatření v rámci pandemie COVID
- 19.

10.  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.

11.  ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEČNÍ ČINNOSTI  A 
KONTROLÁCH 

Ve školním roce 2021/2022 byl na SVČ POHODA a POHODA COOL proveden finanční
audit za rok 2020 ze strany auditorské společnosti  AV Auditing s.r.o.  Pardubice – bez
připomínek.

Ve  školním  roce  2021/2022  nebyla  na  SVČ  POHODA  a  POHODA  COOL  provedena
inspekce ze strany ČŠI.  

Ve školním roce 2021/2022 byla provedena finanční kontrola ze strany zřizovatele – bez
připomínek.



12.  ZÁVĚR  VÝROČNÍ  ZPRÁVY

Splnění hlavních úkolů pro školní rok 2021/2022
 
Úkoly,  které  si  stanovilo  vedení  SVČ  POHODA  a  POHODA  COOL  pro  školní  rok
2021/2022 se podařilo realizovat pouze částečně. 

a) naplněnost zájmových útvarů:
 ve  školním  roce  2021/2022  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. Celková naplněnost byla 216 dětí a dospělých ve 24 otevřených
zájmových útvarech. Bohužel klidný a bezproblémový školní rok narušila pandemie
nemoci COVID  - 19 a následné částečné uzavření našeho zařízení.

b) personální zajištění činnosti SVČ
 během školního roku 2021/2022 došlo v SVČ k částečné personální migraci. Do  SVČ

přišly nové tváře a díky tomu se zlepšila příprava na jednorázové akce i samotné
zájmové útvary. Zajistili jsme úklid SVČ tím, že jsme nadále zaměstnali pracovnici
na  částečný úvazek.  Na částečný úvazek  zde od  června  2020  pracuje  i  správce
objektu. 

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
2021/2022 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   2022/2023
  

a)  zvýšení  počtu  zájmových  útvarů  a  dětí,  které  budou  tyto  aktivity  pravidelně
navštěvovat
b) hledání nových dotačních zdrojů pro nové projekty v rámci činnosti SVČ
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:  15. 9. 2022 

Datum schválení výroční zprávy školského zařízení zřizovatelem: 20. 9. 2022  

Zpracoval: Mgr. Jiří Hrabčuk – ředitel SVČ  

Podpis ředitele a razítko školy: 
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