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I. Plán ředitelství 
 

1. Úvod 

Postavení a poslání domu dětí a mládeže - obecně 

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času různorodou zájmovou činností. Je upraveno dle 

§111 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, 

především ve střediscích volného času, domech dětí a mládeže, dále ve školních družinách a školních klubech. 

V souladu se zákonem se střediska volného času a domy dětí a mládeže rovněž podílejí na další péči o nadané děti, 

žáky a studenty, zabezpečují organizaci soutěží a přehlídek ve spolupráci se školami a  dalšími institucemi. SVČ 

a DDM zpracovávají vzdělávací programy, které slouží jako podklady pro roční plány činnosti těchto školských 

zařízení. Personální zabezpečení zájmového vzdělávání v DDM je na velmi dobré úrovni – převážná část 

pedagogických pracovníků má požadovanou kvalifikaci. Jednou ze složek v plánovaném dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků je doplňování a prohlubování kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost. Střediska 

volného času a domy dětí a mládeže, společně s občanskými sdruženími pracujícími s dětmi a mládeží ve volném 

čase vytvářejí širokou nabídku pro vhodné využívání volného času dětí a mládeže nejen v průběhu školního roku, 

ale i o prázdninách. DDM uskutečňuje zájmovou výchovnou a vzdělávací činnost, tematickou, rekreační a 

pobytovou činnost pro děti a mládež formou pravidelné, příležitostné, spontánní a prázdninové činnosti, 

zabezpečuje  realizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, vzdělávání dospělých včetně pedagogických 

pracovníků.  

 

Základní informace o nás 

Středisko volného času RADOVÁNEK, je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a 

dospělých. Účastníky zájmového vzdělávání jsou (dle Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb.) děti, žáci, 

studenti, pedagogičtí pracovníci, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné 

podmínky. Statutárním zástupcem Střediska volného času RADOVÁNEK je ředitelka, paní Bc. Eva Tischlerová, 

která byla na základě rozhodnutí rady Plzeňského kraje jmenována do funkce ředitelky na dobu neurčitou. 
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Činnost SVČ upravují: 

 Zákon 561/2004 Sb. v platném znění O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon) 

 Zákon 563/2004 Sb. v platném znění O pedagogických pracovnících 

 Zákon 250/2000 Sb. v platném znění O rozpočtových pravidlech 

 Vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 

 Související vyhlášky a nařízení jednotlivých ministerstev ČR 

 Interní předpisy a směrnice organizace 

 Vnitřní a organizační řád organizace 

 Školní vzdělávací program organizace 

 Rámcový celoroční harmonogram, který je součástí celoročního plánu 

 Strategický plán organizace 

 Roční plán činnosti 

 Preventivní program 

 Preventivní program proti šikaně 

 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 

 Strategie vzdělávání politiky České republiky do roku 2020 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

 

Do letošního plánu začleníme strategické cíle z Koncepce podpory mládeže pro období 2014 – 2020. 

 

STRATEGICKÉ CÍLE, DÍLČÍ CÍLE A KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ 

Hlavní část Koncepce 2020 určuje 13 strategických cílů státní politiky ve vztahu k mládeži, které dále 

rozpracovává do dílčích cílů a jejich konkrétních opatření k naplnění těchto cílů. První dva strategické cíle jsou 

průřezové. Jejich význam pro naplňování Koncepce 2020 je natolik zásadní, že v rámci struktury jsou 

rozpracovány do samostatných dílčích cílů a opatření. Pořadí následujících strategických cílů nezohledňuje jejich 

důležitost. Respektuje řazení témat ve Strategii EU pro mládež (EU Youth Strategy: 

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm). Na základě výsledků zpracované Zprávy o 

mládeži (Mgr. Hana Maříková, 2013) je třeba klást velký důraz při realizaci cílů na témata participace a 

občanského vzdělávání a zdravého životního stylu. 
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Přehled strategických cílů politiky mládeže České republiky na období 2014 – 2020 

SC 1: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům 

SC 2: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím 

SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním 

vzdělávání 

SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k jejímu 

aktivnímu využití 

SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže 

SC 6: Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže 

SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní 

zdraví a morální odpovědnost 

SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování 

společenského a demokratického života 

SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně oceňování a uznávání 

dobrovolných činností 

SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi 

SC 11: Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich environmentální 

gramotnost 

SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií 

SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím  

Tyto strategické cíle jsou i cíli SVČ. 

 

Plán a cíle 

Cíle, které si SVČ RADOVÁNEK a jeho místa poskytovaného vzdělávání stanovují zejména v koncepčním 

záměru rozvoje SVČ, ve školním vzdělávacím programu, kde je definována reálnost a stupeň důležitosti, aktivní 

využití volného času, naplňující požadavky klientů a zavedení trendových, adrenalinových činností a nových 

forem práce.  Cílem je být veřejně přístupným zařízením měst a obcí a zároveň respektovat individuální potřeby 

všech klientů, vytvořit vysoce profesní zařízení s pestrou a atraktivní nabídkou všem věkovým kategoriím, pro 

které je SVČ zřízeno. 

 Spontánní aktivity 

 Formální i neformální činnosti 

 Při stávající kvantitě činností a počtu klientů usilovat o trvale vysokou kvalitu a profesionalitu všech 

nabízených činností  

http://www.radovanek.cz/
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 Stabilita týmu a vzdělanost 

 Vzdělaní pracovníků – úplná kvalifikace pedagoga volného času 

 Získávání odbornostní kvalifikace pro vedení zájmových útvarů 

 Vzdělávání interních pracovníků - průřezová témata, klíčové kompetence 

 Naplňování kompetencí směrem k žákům, dále viz ŠVP 

 

Klíčové kompetence v našem vzdělávání, které se prolínají napříč dokumentací. 

Smyslem a cílem zájmového vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která 

je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových 

kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v 

základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, 

které žáci získají, tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního 

procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají 

nad předmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich 

utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které v zájmovém 

vzdělávání probíhají.  

 

SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií. 

Podporovat rozvoj vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci rizik a řešení možných krizových situací 

spojených s užíváním médií. 

Podporovat rozvoj schopnosti odhalovat mediální manipulaci a bránit se jí. 

 

a) kompetence k učení – žák (klient) se učí a zapojuje do činnosti s chutí, započatou práci dokončí. Vybírá a 

využívá pro efektivní využití a učení vhodné způsoby, umí kriticky zhodnotit své výkony, všímá si souvislostí 

mezi jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, umí získávat vědomosti z různých pramenů a dává je do 

souvislostí. Zkušenosti uplatňuje v praxi a v dalším rozvoji osobnosti, v učení a dalším vzdělávání a výchově. 

 

b) kompetence k řešení problémů – žák (klient) si všímá dění a problémů, které ho motivují k řešení podobných 

situací. Promýšlí a plánuje řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a 

chybná řešení, dovede se přizpůsobit změnám je flexibilní a kreativní, učí se a sebevzdělává se. Svá rozhodnutí 

dokáže obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, je iniciativní a podnikavý. 

 

c) komunikativní kompetence – žák (klient) ovládá řeč a mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i 

odpovědi. Vyjadřuje se vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit svůj vlastní názor, komunikuje bez ostychu 

se svými vrstevníky a s dospělými, účinně se zapojuje do diskuse, umí řešit konflikty. Dokáže vyjadřovat své 

http://www.radovanek.cz/
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kladné pocity k sobě samému a ke svému okolí řečí, gestem i písemně. Využívá komunikativní prostředky, z 

informací si vybírá a je schopen je dále aplikovat. Komunikuje kultivovaně.  

d) sociální a interpersonální kompetence – žák (klient) se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, k úkolům a 

povinnostem přistupuje zodpovědně, uvědomuje si, že zodpovídá za své činnosti, rozpozná vhodné a nevhodné 

chování. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, dokáže se prosadit, ale i podřídit, přijmout 

kompromis, je schopen respektovat jiné, je solidární a společensky kultivovaný. 

 

e) občanské kompetence – žák (klient) si uvědomuje svá práva i práva jiných, vnímá nespravedlnost, agresivitu, 

šikanu, dovede se jim bránit, umí pomoci druhým, dbá na osobní zdraví své i jiných, respektuje a posiluje sociální 

a kulturní prostředí. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým 

dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. Má vztah ke svému okolí, městu, kde vyrůstá, škole, 

kam chodí a k dalším institucím, které jsou součástí jeho dalšího vzdělávání v době svého aktivního volna.                                                            

. 

f) kompetence k trávení volného času – žák (klient) umí trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho 

smysluplného využití. Umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí schopnost aktivního trávení 

volného času jako kompenzaci stresových situací, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času. 

Ve výběru aktivit je důsledný, respektuji podmínky přijetí a akceptuje své vrstevníky, kteří jsou součástí stejné 

aktivity. 

Ve spolupráci se zřizovateli a majiteli budov sloužících k naší práci postupně zlepšovat podmínky pro 

uskutečňování zájmového vzdělávání, udržovat a vylepšovat pronajaté prostory. 

Chceme vytvářet kvalitní pracovní podmínky v prostředí, které není stresující, je příjemné a kreativní. Chceme 

zavést zdravé klima do našeho prostředí i výuky. 

Práce v oblasti výchovy a vzdělávání se skupinami sociálně slabých ze znevýhodněného socio-kulturního 

prostředí a s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále pracovat systematicky na 

podpoře talentů, jejich rozvoji a popř. jejich vyhledávání. 

Rozvoj žáků a působení v oblasti profilace skupin klientů nejen z této kategorie. Příprava na orientaci na 

trhu práce. Posílení sebevědomí rozvoje osobnosti.  Komunikace s rodiči, zapojení rodičů do výchovně 

vzdělávacího procesu. 
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Důležité aktivity:              

 tvořivé dílny a metodická podpora škol a školských zařízení 

 specificky zaměřené zájmové útvary  

  tábory 

 pobytové akce 

 výukové programy pro 4. až 5. třídy ZŠ ve spolupráci s PPP v Plzni - Kaznějov 

 hravé programy pro předškolní děti a při práci s rodinou – půldenní a celodenní hlídání 

- spolupráce s mateřskými školami 

 soutěže vyhlašované MŠMT (okresní, krajské – předmětové, umělecké a sportovní) 

 

Plán cílů a vize DDM 

Hlavní úkoly v oblasti managementu, marketingu.  

Dlouhodobě stanovit důležité úrovně v oblasti managementu., dále viz ŠVP. 

 

Operační úroveň 

Stanovit efektivní operační úroveň pro alokaci disponibilních zdrojů – finance, pracovníci, čas, klienti, zařízení a 

vybavení, informace pro realizaci klíčových aktivit v návaznosti na požadované výstupy. Stanovit a rozpracovat 

úkoly v oblasti klíčových aktivit a zásadních průřezových témat v oblastech vzdělávání (dobrovolnictví, 

participace, mediální výchova a medializace, multikulturní výchova, vzdělávání dětí se SVP, zdravé klima) a 

delegovat pravomoci na jednotlivé vedoucí míst poskytovaného vzdělávání. 

 

Technická úroveň 

V rámci technické úrovně managementu je třeba zajistit koordinaci všech činností z operační úrovně. Zabezpečit 

řízení a operační činnosti mezi odbornými pracovníky, pedagogy volného času a klienty v činnosti. 

 

Strategická úroveň 

V rámci této úrovně je důležitost v obecné rovině vizí a dlouhodobého plánování. Na základě tohoto plánování 

stanovit strategii rozvoje ve výchovně vzdělávací činnosti s výhledem do roku 2020. Naše organizace dbá o 

kultivaci existujících vztahů se sociálním prostředím. Do jisté míry je třeba se snažit ovlivňovat sociální prostředí 

prostřednictvím vzdělávacích programů, reklamy, informací v médiích apod. Dlouhodobé plánování ve všech 

našich místech poskytovaného vzdělávání do roku 2020. 
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Vize - úkoly stanovené do roku 2020. 

Podpora potenciálu mladých lidí pro rozvoj společnosti 

Mladí lidé jsou nejen naší budoucností a těmi, kteří současnou produktivní generaci časem vystřídají ve všech 

rozhodujících funkcích, ale také svým životem již nyní, vědomě či nevědomě, poukazují na nejdůležitější výzvy 

současné společnosti. Proto je důležité nejen to, aby společnost včas reagovala na problémy a výzvy, kterým 

mládež čelí, protože jinak se s nimi současní mladí lidé budou časem potýkat v mnohem horším měřítku. Neméně 

důležité je působit také na společnost, aby si uvědomovala, že jí mladí lidé slouží jako zrcadlo a ukazují jí její 

vlastní chyby, zvláště ty, na jejichž změnu již začíná rezignovat a je vůči nim více apatická. Tento potenciál mládí 

je třeba vhodně využít, neboť se správnou podporou jsou mladí lidé schopni být obrovským nosičem pozitivních 

změn ve společnosti, a to nejen díky svému kritickému pohledu a vnímavosti, ale i díky idealismu, víře ve změnu 

a díky životní energii, které jsou pro ně typické.  

 

(Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020)  a naše práce 

 

 vytvářet stabilizovaný pedagogický tým interních a externích pracovníků, vytvořit vysoce profesní 

zařízení s pestrou a atraktivní nabídkou aktivního využití volného času 

 

 prohlubovat preventivní působení na děti a mládež z rizikových skupin ze sociokulturního 

znevýhodněného prostředí, prevence proti negativním patologickým jevům 

 

 efektivněji a účinněji spolupracovat s participujícími subjekty (školy, školní družiny, školská zařízení, 

NNO, podnikatelská sféra, vzdělávací agentury) 

 

 zapojit se do komunitního plánování regionu (Koncepce státní politiky, Dlouhodobý záměr) 

 

 být veřejně přístupným zařízením města, kulturním a společenským centrem a zároveň respektovat 

individuální potřeby klientů 

 

 při stávající kvantitě činností a klientů usilovat o trvale vysokou kvalitu a profesionalitu všech nabízených 

činností  

 

 ve spolupráci se zřizovatelem postupně zlepšovat podmínky pro uskutečňování zájmového vzdělávání, 

získávat nové prostory, ty na základě finančního zajištění opravovat, udržovat a rekonstruovat 
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 snažit se trvale posilovat příjmy rozpočtu 

 

 ověřovat kvalitu zájmového vzdělávání kontrolou 

 

 optimalizovat zájmovou činnost v návaznosti na prostorové zázemí 

 

 zapojovat se do získávání finančních prostředků v rámci projektů v oblasti grantové politiky kraje, nově 

připravovaného programu, nadačních fondů a ministerstev MPSV a MŠMT 

 

 zpracovávat výkazy a uzávěrky ve včasných termínech, konzultovat je s KÚ Plzeňského kraje 

 

 dodržovat BOZ, BOZP a PO, zpracovávat prověrky, respektovat směrnice 

 

 průběžně tvořit směrnice (doplnit, aktualizovat a modernizovat) 

 

 organizovat soutěže typu A, B, C vyhlášené MŠMT a provádět zpracování dat ve spolupráci se SSŠ 

v Plzni a KÚ v Plzeňského kraje 

 

 realizovat porady úzkého týmu vedení, respektovat harmonogram školního roku 

 

 organizovat všechny stupně soutěží ve společenských a moderních deskových hrách 

 

 spolupracovat s výrobci deskových her v ČR 

 

 spolupracovat s MŠMT v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání 

 

 organizovat zajímavé a pro děti a mládež přitažlivé pobytové, rekreační a táborové aktivity 

 

 aktualizovat školní vzdělávací program a systematicky s ním pracovat 

 

 respektovat vnitřní kontrolní systém a zaměřit se více na cílenou kontrolu jak pedagogickou, tak 

ekonomickou a provozní 

 

 spolupracovat s Techmania Science Center na podpoře technických schopností a dovedností 
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 být zapojeni v Krajské síti podpory nadání Plzeňského kraje 

 podporovat vzdělávání v oblasti přírodních věd, ekologie a ochrany přírody 

 zapojení do MAP a KAP v Plzni i v kraji 

 

Oblasti, které je třeba zlepšit včetně návrhů na příslušná opatření: 

Vzhledem k velké konkurenci v oblasti zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji vypracovat úkoly v oblastech, 

které je nutné trvale a cíleně sledovat. Je nutné, neustále mapovat potřeby veřejnosti a priority tak, aby zájem o 

naši organizaci byl trvalý a nestalo se, že by nám dále klesal počet klientů, a to především v kategorii žáků. 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že školy v regionu v mnohých případech zavádějí vlastní kroužky nebo najímají 

organizace jako kroužky.cz, je třeba strategicky zajistit oblasti, kde chce dosahovat trvale dobrých výsledků. 

Oblasti, kde trvale chceme dosáhnout dobrých výsledků 

a jsou a budou dlouhodobě sledovány: 
Návrhy na opatření: 

Sportovní a moderní gymnastika, kroužky s prvky tance, 

taneční studia 

Komunikace s rodiči, oslovení cílové skupiny, 

individuální přístup, prezentační akce, ukázky ve 

školách – náborové aktivity 

Sportovní kroužky, horolezectví, florbal, stolní tenis 

Komunikace s rodiči, oslovení cílové skupiny, 

individuální přístup, prezentační akce, ukázky ve 

školách 

Plastikové a letecké modelářství 

Technické myšlení, osvěta, nabídka rodičům, 

individuální nabídka přímo ve školách, zapojení do 

grantů v rámci polytechnického vzdělávání 

Jóga, power jóga, pilates 
Nabídka praktickým lékařům a pediatrům v regionu 

pro svoje klienty 

Jazykové zájmové kroužky 
Komunikace s rodiči, oslovení cílové skupiny 

prostřednictvím škol a webových portálů 

Práce s keramickou hlínou, kreativní dílny a výtvarná studia 

Rozvoj kreativních dovedností, procvičování jemné 

motoriky, individuální nabídka cílovým skupinám, 

přímé ukázky na veřejnosti 

Příměstské tábory a pobytové akce Včasné předání informací klientům 

Tábory všeobecně zaměřené, sportovně zaměřené tábory Včasné předání informací klientům 

http://www.radovanek.cz/


 

Pallova 52/19, Východní Předměstí,  
301 00 Plzeň | IČO: 69977836 
Bankovní spojení: 
ČSOB Plzeň, č. ú.: 256488599/0300 
Datová schránka: 2hdgiqh 
www.radovanek.cz | tel.: 377 322 231   

 

 

 

 

 

 

 

Práce s předškolními dětmi 
Cílená spolupráce s MŠ a rodiči, publicita, 

perfektně řízená medializace 

Práce s dětmi a rodiči 
Cílená spolupráce s MŠ, ZŠ, předání zásadních 

informací pro rodiče, publicita, medializace 

Práce se seniory 

Spolupráce s MÚ, oblast sociální, individuální 

jednání, pozvání na akce přes Svaz seniorů 

Plzeňského kraje 

Robotika, elektrotechnika, oblast přírodních věd 
Technické myšlení, osvěta, nabídka rodičům, 

individuální přístup k dětem v ZŠ, medializace 

Práce s počítači – počítačová mezigenerační gramotnost 
Komunikace s rodiči, oslovení cílové skupiny, 

individuální přístup 

Dívčí kluby – šití, vaření 
Osvěta, kvalitní nabídka, spolupráce se školami, 

letáky a poutače na pracovištích 

Hudební a dramatické zájmové útvary 
Osvěta, kvalitní nabídka, spolupráce se školami, 

především s učiteli českého jazyka 

Jazykové zájmové útvary 

Komunikace s rodiči, oslovení cílové skupiny, 

individuální přístup, informace do škol 

prostřednictvím učitelů jazyků 

Turistické zájmové útvary 
Osvěta, vysvětlení důležitosti, zdravý životní styl, 

spolupráce s turistickými kluby 

Přírodovědné zájmové útvary 
Osvěta, vysvětlení důležitosti, zdravý životní styl, 

ochrana přírody a světa, spolupráce s ENVIC 

Práce se žáky 7. – 9. Třída ZŠ 

Oslovení, zajímavá nabídka, vztah na bázi důvěry a 

zodpovědnosti, individuální přístup, řešení přímo 

s výchovnými poradci na školách 

Práce s mládeží 15 – 26 let 
Oslovení, zajímavá nabídka, vztah na bázi důvěry a 

zodpovědnosti, spolupráce se ZU v Plzni a SŠ 

Dramatická výchova a konzultační dovednosti 

Důležitá osvěta, propagace, cíleně vedené hovory, 

individuální přístup a zapojení s jasným cílem 

besedy na školách, workshopy 
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2. Identifikace zařízení 
 

Název zařízení dle zařazení v rejstříku škol a školských zařízení: 

 

Středisko volného času RADOVÁNEK 

 

Adresa:    Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 

 

telefon:  377  322  231, 737 21 51 21,  e-mail: tischlerova@radovanek.cz   

 

IZO: 102528446 

 

IČO: 69977836    

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:  Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 306 13 

 

Zřizovací listina: platné dle usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č.42/01 ze dne 28. srpna 2001 pod č.j. 

505/01 a její dodatky 

 

Ředitelka organizace: 

Bc. Eva Tischlerová – 737 215 121, tischlerova@radovanek.cz 

Zástupce ředitelky - ekonom: 

Věra Šašková - 736 753 775,  saskova@radovanek.cz 

 

Zástupce ředitelky pro oblast právní a pedagogickou 

Mgr. et Mgr. Milan Severa, 777 495 744, severa@radovanek.cz 
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Místa poskytovaného vzdělávání a kontakt na vedoucí pracovníky zodpovídající za organizaci a vedení 

pracovišť: 

 

SVČ  RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání Pallova 52/19, Východní Předměstí, Plzeň 

Mgr. Ivana Pokorová – 777 495 732, pokorova@radovanek.cz 

 

SVČ  RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání Ledecká 23, Plzeň 

Ivana Jeslinková - 777 495 751, jeslinkova@radovanek.cz 

 

SVČ  RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání Petřínská 43, Plzeň 

Mgr. Dana Šejbová - 723 116 877, sejbova@radovanek.cz 

 

SVČ  RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 

Mgr. et Mgr. Milan Severa, 777 495 744, severa@radovanek.cz 

 

SVČ  RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 

Mgr. et Mgr. Milan Severa, 777 495 744, severa@radovanek.cz 

 

SVČ  RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání Komenského 42, Plzeň 

Marcel Hlaváč -777 495 733,  hlavac@radovanek.cz 

 

SVČ RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání Nade Mží 1, Plzeň - Skvrňany 

Marcel Hlaváč -777 495 733, hlavac@radovanek.cz 

 

SVČ  RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání, Pod Továrnou 333, Kaznějov 

Miroslav Tischler - 605 278 215,  tischler@radovanek.cz 

 

SVČ RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání, Manětín 12, Manětín 

 (pronájem tělocvičny a prostor ve třídách v ZŠ Manětín) 

Lenka Mazuchová - 731 410 716,  mazuchova@radovanek.cz 

 

SVČ RADOVÁNEK., místo poskytovaného vzdělávání Nečtiny 39, Nečtiny 

(pronájem prostor v tělocvičně a ve třídách ZŠ v Nečtinech a prostory muzea) 

Miroslav Tischler - 605 278 215, tischler@radovanek.cz 
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SVČ  RADOVÁNEK – místo poskytovaného vzdělávání Kozolupy  

(pronájem prostor v ZŠ Kozolupy) 

Běla Kavinová - 739 220 466, kavinova@radovanek.cz 

 

 

Dále si pronajímáme tělocvičny v základních školách a ve sportovních halách. 

 

3. Charakteristika naší organizace 

    Co jsme a kam směřujeme: 

 středisko zájmového a neformálního vzdělávání, metodické a odborné centrum, centrum kultury, 

regionální výtvarné, keramické a kreativní centrum, nové, moderní sportovní a adrenalinové aktivity, 

taneční a gymnastická studia  

 environmentální výchova a vzdělávání (odborná pomoc školám), zdravý životní styl 

 nové formy a trendy práce v oblasti turistiky – „Cyklovlaky“ – hromadné zábavně turistické vlaky, které 

jsou přímo účelově směrované k novým poznáním, přátelstvím a hlavně sportu, turistice a relaxaci       

 mobilní zařízení – jsme schopni uspokojit potřeby ve výchově a vzdělávání napříč Plzeňským krajem 

 flexibilní pedagogický tým, kreativní kolektiv, má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité 

 dobrá značka, velmi kvalitní image – prostředí příjemné, stále se kreativně měnící 

 dobře propracovaný systém marketingu, reklamy, propagace a publicity  

 klima důvěry, respektu mezi pedagogy i klienty, kladně přijímané zařízení veřejností 

 vysoká spolupráce s rodiči, včetně zapojení do činnosti a participaci v našich programech 

 společenské akce pro veřejnost 

 morálně etické prostředí 

 nízká absence kolektivu 

 vysoké pracovní nasazení 

 týmová spolupráce, asertivita 

 rozšířená činnost do všech oblastí výchovně vzdělávací práce, zahrnující široké spektrum klientely od 

předškolních dětí po dospělé a seniory 

 využívání nových forem práce pro nezaměstnané a sociálně slabé, práce s dětmi a mládeží ze 

znevýhodněného sociokulturního prostředí, práce s romskými dětmi a mládeží, práce s talenty, podpora 

nadání, zaměření na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami - individuální přístup, 

spolupráce s rodiči, orientace na trhu práce 
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 organizátor okresních a krajských soutěží předmětových, uměleckých a sportovních s pověřením KÚ 

Plzeňského kraje, krajská kola soutěží po dohodě s partnery, organizace všech stupňů soutěží v 

moderních deskových hrách 

 stabilní až vzestupný počet klientů na pracovištích 

 vysoká návštěvnost na všech aktivitách (aktivity v rámci regionu i nad regionální programy, v oblasti 

plastikového modelářství, tanečních formacích, gymnastice, sebeobraně, taekwon-do a horolezectví na 

celostátní i světové úrovni) 

 participace partnerů z podnikatelské sféry na naší činnosti  

 plnění funkce společenské a kulturního zařízení v rámci Plzeňského kraje  

 zkušenosti v oblasti grantové politiky  - projekty v kraji, získávání prostředků z ESF jako partneři a snaha 

o vlastní projekty 

 spolupráce s policií ČR, Městskou policií, s BESIPem 

 zařízení mezigeneračního typu provázané s naší činností 
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4. Rozsah činnosti je v souladu s platnou vyhláškou o Zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. z 9. února 2005 

ve znění pozdějších změn 

Zájmové vzdělávání poskytuje podle ustanovení § 111 školského zákona účastníkům naplnění volného 

času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Pojmem vzdělávání se označuje současně vzdělávání a 

výchova. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve 

střediscích volného času, ve školních družinách a školních klubech. Střediska volného času se dále podílejí na 

další péči o nadané děti, žáky a studenty, zabezpečují organizaci soutěží a přehlídek ve spolupráci se školami a 

dalšími institucemi. Cíle, obsah a výstupy jsou zpravidla úzce napojeny na vzdělávání všech typů škol a je 

garantováno státem jako součást školského systému. 

 

 Zájmové vzdělávání v SVČ uskutečňujeme těmito formami: 

 příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou, tematickou, rekreační činností spojenou s pobytem 

mimo místo i v místě působení, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro 

zájmové vzdělávání (taneční vystoupení, programy, výstavy a přehlídky, dny otevřených dveří, akce 

pro širokou veřejnost, specializované výstavy) 

 pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (zájmové kroužky, kurzy, kluby a oddíly), 

 táborovou činností a další činností spojenou s pobytem, jak v místech, kde SVČ vykonává činnost 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání (v pronajatých rekreačních střediscích či ubytovnách), 

tak i mimo tato místa 

 osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, 

popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů 

 individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj vloh, schopností a nadání dětí, žáků a 

studentů, ale i prací s rodinami a dětmi, žáky a mládeží ze znevýhodněného socio-kulturního 

prostředí 

 využitím otevřené nabídky spontánních činností (otevřené kluby), denně k dispozici na všech 

pracovištích, viz. Organizační a vnitřní řád  SVČ, výchovně vzdělávací program SVČ a strategické 

plánování 

 péčí o nadané děti, žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů a exkurzí, 

 organizováním soutěží a přehlídek dětí a žáků, a to ve spolupráci se školami, školskými zařízeními 

a dalšími institucemi participujícími ve výchovně vzdělávacím procesu 

 výchovně vzdělávací prací s dětmi, žáky a studenty, ve spolupráci s diagnostickým ústavem v Plzni 

a dětskými domovy v Plzeňském kraji 

 prací s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s NNO a PPP Plzeň – 

sever a Plzeň - město, jako konzultanta 
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 dále informačním servisem v rámci publicity, medializace a propagace na webových stránkách, ve 

vydávaném kalendáriu či informačních preventivních a jiných brožurách 

  

5. Zabezpečení materiálních a prostorových podmínek   

Finanční prostředky a financování 

Pravidelně sledovat nové zákonné normy, aktuální využívání mimo rozpočtových zdrojů v oblasti finančního 

zabezpečení činnosti. Pozornost budeme věnovat otázkám mzdového vývoje, budeme pracovat již se zavedeným 

systémem hodnocení pracovníků. V rámci tak velké organizace je nutné ještě stále zaktualizovat některé vnitřní 

směrnice, stanovit jasně bezdiskriminační kritérium mzdového ohodnocení externích  i interních pracovníků 

 a obnovit rozsah přímé práce s dětmi dle Nařízení vlády č. 239/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády  

č. 273/2009 Sb. – účinnost 1. 9. 2015. 

Bude nezbytně nutné obnovit Vnitřní kontrolní systém organizace a provádět průběžnou kontrolu výkonů na 

jednotlivých pracovištích směrem k průkaznému statistickému výkaznictví. 

Každé čtvrtletí provádět rozbory hospodaření, konzultovat s ekonomkou organizace i zástupcem pro právní a 

pedagogickou činnost, sledovat jeho vývoj, plynule reagovat na dílčí výkyvy – konzultace s ekonomem KÚ 

Plzeňského kraje odboru školství a rozpočtářkou OŠMS. Zpracovat rozpočet pro nastávající období popř. 

zpracovat plán čerpání a potřeby investičních prostředků i na opravy a údržbu. V letošním školním roce dojde 

k mnoha změnám především na pracovišti v Pallově ulici, kde začal být realizován plán kompletní rekonstrukce a 

oprav celé budovy. V letošním roce bude ukončena I. Etapa oprav, kde byly vynaloženy velké investiční 

prostředky téměř za 12 milionů korun. 

 

Dále postupovat dle aktuálního stavu jednotlivých pracovišť, viz přílohy. V termínech odevzdávat závěrky, výkazy 

a hlášení.  
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II.  Rámcový plán školního roku 2016/2017 
 

1. Plnění a rozsah hlavních úkolů 
 procesní řízení – pokusit se o jeho zavedení vzhledem k velikosti SVČ (dlouhodobý proces) 

 vytvoření nové koncepce SVČ do roku 2020 – participace kolektivu pracovníků na této koncepci 

 projekty v rámci grantové politiky krajského úřadu Plzeňského kraje, městských obvodů a magistrátu 

 pokračovat v dominantních projektech, soutěžích, rekreačních a táborových aktivitách 

 zapojit se do čerpání prostředků z EU, jako partneři a s vlastními projektovými žádostmi 

 zkvalitnění vedení a řízení lidských zdrojů 

 aktualizace vnitřního kontrolního systému a jeho plnění 

 aktualizace směrnic, popřípadě doplnění na základě nové legislativy - kontrola  

 spolupráce s partnery, zřizovatelem směrem k naší hlavní činnosti a ekonomickému zabezpečení 

 zabezpečení stávajících podmínek pro naši práci v budovách, které máme v pronájmu 

 uzavírat smlouvy a před jejich podepsáním provést důraznou kontrolu a prověření subjektů a fyzických 

osob, se kterými má být smlouva uzavřena 

 řádné uzavírání smluv o pronájmu s partnerskými školami, řádné placení nájemného v daných 

termínech 

 ekonomická stabilita, posílení rozpočtu – vlastní zdroje 

 získávání mimorozpočtových zdrojů, tvoření fondů 

 spolupráce s MŠMT, odborem pro zájmové a neformální vzdělávání 

 cílený, kvalitní a účelný marketing interní a externí 

 silný management s jasně stanovenými cíli 

 

Spolupráce s partnery 

 nabídka a poptávka – propracovaný systém spolupráce, marketingové myšlení 

 jasně stanovená pravidla na základě smluv o vzájemné pomoci a spolupráci 

 spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání s NNO, školami a školskými zařízeními, SVČ a DDM 

v Plzeňském kraji 

 finanční podpora  SVČ v rámci modernizace 

 partnery zvát na naše dominantní akce 

 zapojovat je do organizační činnosti, vizí a strategického plánování a hodnocení 

 respektovat dobrou značku partnera na veřejnosti 

 nabídka permanentek pro dospělé (podpora zdravého životního stylu) 

 respektování ozdravných opatření směrem k zaměstnancům 
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Oblast vnitřní struktury organizace 

 systematické plánování, řízení a organizování 

 školení pracovníků v oblasti  BOZP, BOZ, PO 

 práce s dětmi při rekreačních činnostech – zajištění kvality, prevence a bezpečnosti 

 kvalitně vedená agenda personalistiky 

 důsledné účetnictví a zaúčtování veškerých dokladů 

 průkazná inventarizace  

 proškolení v oblasti referenční pro řízení služebního vozidla 

 doplnění vzdělání viz. pracovní smlouvy a DVPP 

 kvalifikace u interních a externích pracovníků, respektování zákona 563/2004 Sb o pedagogických 

pracovnících a ve znění pozdějších předpisů 

 publikační, propagační a reklamní činnost – jednotný systém v grafice a jednotné image 

 vlastní webové stránky s vlastním redakčním systémem, propracované, přehledné 

 odměňování a ohodnocení pracovníků – operativně, následně hned po viditelném zkvalitnění práce 

při inovaci programů, projektů a školního vzdělávacího programu - ocenění práce nad rámec 

pracovního vypětí a pracovních náplní 

 spolupráce se studenty a žáky osmých a devátých ročníků – participace na výchovně vzdělávací 

činnosti zájmového vzdělávání 

 

Popis personálního zajištění 

 stabilizace současných pedagogických pracovníků 

 stabilizace ostatních pracovníků  

 stabilizace externích pedagogických pracovníků na DOPP a DOPČ 

 doplnění vzdělání a účast na vzdělávacích kurzech v rámci odbornosti a kvality práce 

 počet pracovníků rozdělit úměrně velikosti míst poskytovaného vzdělávání s ohledem na četnost klientů, 

s přihlédnutím na počet žáků a studentů a další specifické požadavky na jednotlivé pedagogy 

 usilovat o kvalitu osobností pedagogických pracovníků s přihlédnutím na celkové image pracovníků 

na jejich flexibilitu, slušné a vstřícné jednání vůči klientům a veřejnosti 

 dbát na to, abychom měli pracovníky ochotné odvádět kvalitní, profesionální práci na základě přátelského 

postoje, morálního kodexu a vlídného přístupu ke klientům i samotnému zařízení, včetně kolektivu 

pracovníků 

 vést pracoviště a pověřit pedagogy vedením,  přidělit příplatky za vedení s ohledem na počet žáků 

v pravidelné činnosti (kompletní vedení pracoviště) 
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Péče o majetek 

 obnova, údržba zastaralého nábytku, vyřazení a odvoz starého, poškozeného a nefunkčního majetku 

pomůcek a ostatního zařízení  

 údržba prostor i zázemí jednotlivých pracovišť   

 včasná, důsledná, přehledná a vypovídající inventarizace majetku – viz plány MPV 

 střídmé nakupování, zásobení a využívání materiálu pro kreativní, výtvarnou a keramickou činnost – viz 

zprávy 

 opravy a obnova malby v prostorách míst poskytovaného vzdělávání – viz plány MPV 

 nákup trendových a mimořádně potřebných pomůcek – viz plány MPV 

 archivování a uskladňování 

 

Výchovně vzdělávací činnost  

V souvislosti se snahou cíleně působit na děti, mládež a celé rodinné týmy, vytvářet otevřené kompatibilní systémy 

péče, výchovy a podpory především u tzv. rizikových skupin. Pro tyto skupiny volit metody spontánních aktivit, 

zapojovat je nenásilnou formou do Klubů otevřených dveří, vymýšlet pro ně nové formy práce, rozšiřovat možnost 

zavedení adrenalinových aktivit a zapojovat mladé lidi do participace v činnosti. Snažit se o individuální přístup a 

rovnost mezi všemi klienty. 

Zavést Kluby Prométheus zaměřené na oblast přírodních věd s možností individuální podpory talentovaných a 

nadaných žáků (provázanost s campy pro talentované v PK) 

Zavést Kluby RADOVÁNEK – otevřená centra pro pomoc rodinám s otevírací dobou od 12,00 do 18,00 hodin.  

Systematicky rozvíjet na pracovištích předškolní kluby s půldenním až celodenním systémem 

Cílem je pomoci rodičům zabezpečit jejich děti v co nejdelší možné době, aby si mohli zajít na úřady, k lékaři, 

popřípadě si hledat práci. Zajistit hlídání dětí těm, kteří nemají prarodiče na hlídání a mají vícesměnné zaměstnání.   

          

 Systémy zabezpečení činnosti    

 personální – stabilizace a kvalifikační předpoklady pracovníků – DVPP (výpis z rejstříku trestů, 

kvalifikační předpoklad – povinné ped. vzdělání u interních i externích pracovníků, potvrzení o zdravotní 

způsobilosti, 

 prostorové – zajistit kvalitní bezpečné prostory, 

 finanční – sponzorství a partnerství, více zdrojové financování, adekvátní příspěvky od klientů     

 vnitřní kontrolní systém – zprávy a kontroly viz plány v příloze, 

 marketing a management  - studie ve všech oblastech naší práce, 
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 publicita, propagace, reklama,  

 vize a systémové plánování – rozpracovat. 

 

2. Celkový přehled hlavní činnosti, provoz a organizace 

 

V naší hlavní činnosti musí být prioritou zájmová činnost pravidelná. Zajistit trendovou, moderní a zajímavou 

nabídku. 

  

Základní provozní doba v SVČ na pracovištích od 15. 9. 2016 

Den Dopoledne 
Polední přestávka 

na oběd pedagogů 

Odpolední provozní 

doba a pedagogický 

dohled 

Večerní 

pedagogický dohled zajišťují 

pověření externí pedagogičtí 

pracovníci 

Pondělí 

 
8,00 - 12,00 12,00 - 13,00 14,00 – 19,00 19,00 – 22,00 

Úterý 
8,00 - 12,00 

 
12,00 - 13,00 14,00 – 19,00 19,00 – 22,00 

Středa 8,00 - 12,00 12,00 - 13,00 14,00 – 19,00 19,00 – 22,00 

Čtvrtek 8,00 - 12,00 12,00  13,00 14,00 – 19,00 19,00 – 22,00 

Pátek 8,00 - 12,00 12,00  13,00 14,00 – 19,00 19,00 – 22,00 

 

Poznámka: nad klienty mladšími 18 let zajišťuje pedagogický dohled, který současně zajišťuje spontánní aktivity 

a účast v klubech 

 

Provozní doba na jednotlivých pracovištích se může lišit vzhledem k zaměření pracoviště a  individuálnosti 

činnosti. 

Organizace školního roku 

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních 

školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním 

pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 

30. června 2017. 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou 

zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. 

Jarní prázdniny proběhnou ve dnech 13. 2. - 19. 2. 2017. 
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3. Pravidelná zájmová činnost – viz plány MPV 

Plánujeme zapojení 3500 klientů z toho 2500 žáků. 

Přehled aktuální pravidelné činnosti je v jednotlivých celoročních plánech práce za jednotlivá pracoviště. 

Dále aktuálně na www. radovanek.cz 

 

ICM – Informační centrum pro mládež 

 

Našim důležitým cílem je vycházet ve své činnosti z Koncepce podpory mládeže na období 2014 -2020, především 

z cílů, které se týkají ICM a z připravované Strategie rozvoje ISM do roku 2020. 

Chceme: 

 Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím v rámci sítě ISM a podporovat rozvoj kompetencí dětí 

a mládeže pro práci s informacemi 

 Realizovat vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi 

 Spolupracovat s ostatními informačními centry ve městě i regionu 

 Zajistit cyklus přednášek v oblasti informačních technologií a digitalizace 

 Rozvíjet především informační, digitální, mediální a finanční gramotnost dětí a mládeže vhodnými formami 

 Rozšířit koncept přednášek a seminářů ve školách o témata informační, mediální a finanční gramotnosti 

 Vytvořit vzdělávací a metodické materiály ve spolupráci s ostatními resorty a organizacemi 

 Zapojit Plzeňský krajský parlament dětí a mládeže do participace v daných tématech 

 Provázanost tematických okruhů do středoškolských parlamentů, vedení dialogů s politiky a zástupci měst a 

obcí 

 Usnadnit mládeži rovný přístup k aktivnímu vyžívání nových technologií v ICM a tím zdokonalovat jejich 

kompetence v této oblasti 

 Vytvářet v rámci ICM multimediální studia, kde se mohou mladí lidé učit pracovat s novými technologiemi, 

a průběžně vzdělávat v tomto tématu pracovníky IC 

 Pořádat vzdělávací kurzy, přednášky z oblasti multikultury, digitalizace apod. 

 Zajistit přístup do ICM na bázi rovnosti příležitostí 

 Zajistit dobrovolníky pro výuku nových technologií v rámci ICM 

 Rozvíjet informační a poradenské služby IC 

 Rozšířit služby ICM o odborné poradenství (kariérové poradenství, profesní mobilita, finanční poradenství, 

pracovně právní poradenství, podpora podnikání) 

 Nabízet vzdělávání, stáže a cestování 

 Rozvíjet mezinárodní spolupráci 
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 Rozvíjet i nadále spolupráci s národními reprezentanty evropských sítí a center  (Národní centrum Europass, 

Eurodesk, ELGPN, Euroquidance, Europe Direct aj.) 

 Mezinárodní výměnu zkušeností – Erasmus+ (spolupráce se Slovinskem a Holandskem v březnu až dubnu 

2017, týdenní návštěva v ČR, ubytování v SVČ – hlavní záštita ICM při SVČ), přijetí dobrovolníků – 

participace v ICM – přednášky o životě na Ukrajině, výukové programy pro školy 

 Zajistit překlady relevantních evropských publikací a dokumentů pro studenty v našem kraji 

 DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – Plzeň-sever, Plzeň-město, práce s nadanými (Gymnázia) 

 Zajistit besedy v rámci vzdělávání a jazykové gramotnosti 

 Prezentovat a medializovat úspěchy a příklady dobré praxe ze života mladých lidí 

 Prezentovat úspěšné mladé lidi prostřednictvím ICM 

 Popularizovat činnost mladých dobrovolníků 

 Podněcovat média ke zveřejňování uměleckých děl dětí a mládeže a ke spolupráci s mladými autory 

 Prostřednictvím ICM navázat spolupráci s regionálními médii, iniciovat publikování článků mladých 

redaktorů  

 Marketing, propagace, reklama - cíle marketingové koncepce ICM 

 Zvýšení hodnoty značky ICM – únor 2017  

 Oslovení potenciálních klientů na SŠ – únor - březen 2017  

 Zlepšení kooperace s partnery – únor - březen 2017  

 Zvýšení návštěvnosti, počet aktivních klientů ICM – duben - prosinec 2017 

 Rozšíření stávající nabídky – vyšší atraktivnost ICM – září 2017 

 Věrnostní programy pro naše klienty – prosinec 2017 

 ICM efektivně komunikuje s okolím, klienty – po celý rok 2017 

 ICM informuje přiměřeně a v pravý čas – po celý rok 2017 

 Nová image ICM, funkčnost a kvalita – listopad 2016, druhá fáze leden - březen 2017 

 

 

 

KPDM PK – Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje 

 

KPDM vytváří dostatečný prostor pro spoluúčast a vzájemnou participaci mladých lidí na společenském a 

politickém životě v Plzeňském kraji. Propaguje prosazování Úmluvy o pávech dítěte, Bílé knihy EU o mládeži a 

Evropské charty účasti mládeže na životě obcí a regionů na území PK. Také informuje děti a mládež o Listině 

základních práv a svobod občana. Vytváří prostor pro diskuzi mládeže a vhodným způsobem upozorňovat na 

problémy mládeže v našem kraji. Prezentuje zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělání, využití volného času, 
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prezentuje a propaguje oblast zájmového a neformálního vzdělávání, oblast sportu a kultury, zabývá se možností 

hledáním souvislostí a poskytnutí informací v uplatnění na trhu práce.  

Krajský parlament dětí a mládeže má zpracovanou potřebnou dokumentaci - statut, jednací a volební řád. 

Parlament úzce spolupracuje s představiteli Plzeňského kraje, ale i s organizacemi zabývajícími se výchovou a 

vzděláváním a oblastí zájmového a neformálního vzdělávání. 

Základem KPDM je skupina mladých lidí, kteří jsou plni entuziasmu pro týmovou práci s mládeží, dokáží společně 

komunikovat, týmově pracovat, vycházet si vstříc a vzájemně se respektovat. Je to 40 studentů, ze 40 středních 

škol v Plzeňském kraji. 

KPDM začíná pracovat na společných projektech, vymýšlet zajímavé soutěže. Potkávají se na vícedenních a 

neformálních zasedáních, kde řeší zásadní otázky, a ty by chtěli dále konzultovat s příslušnými odborníky z řad 

veřejného a politického života. Parlament by měl pracovat nejen ve prospěch členů, ale z této práce by měly mít 

také užitek mládež a dospělé osoby v našem okolí, tzn. ve školách, kde žáci studují, ve městech kde žijí apod. 

Práci KPDM chceme provázat s činností Informačního centra pro mládež, to bude celou činnost koordinovat a se 

členy KPDM komunikovat. 

Členům KPDM byla předložena k vyplnění anketa, která jasně ukázala, že členové mají zájem spolupracovat s 

politiky a zapojovat se aktivně do práce KPDM. 

 

4. Příležitostná činnost 

Příležitostné akce pro všechny věkové kategorie  -  kulturně společenské aktivity. 

5. Soutěže vyhlašované MŠMT – viz plán  MPV Kaznějov a MPV Vejprnická 

Plánujeme 70 okresních  a krajských soutěží z účastí 2500 žáků základních škol a víceletých gymnázií. 

  

6. Kluby otevřených dveří 

Kluby otevřených dveří jsou neodmyslitelnou součástí naší činnosti již několik roků. Vysoce preventivní program, 

prevence proti negativním patologickým jevům (šikana, gamblerství, kouření, alkoholismus a jiné drogy). 

Zvyšování sebevědomí, kreditu ke vzdělávání, týmovosti a týmové spolupráce, individuální růst. 

Charakteristika skupiny:  

 Neorganizované děti a mládež ze sociokulturního znevýhodněného prostředí 

 Minoritní skupiny a jednotlivci 

 Žáci ze základních škol a středních škol  

 Žáci ze základních škol a víceletých gymnázií                                            
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7. Spontánní činnost 

Relaxační dny pro děti, mládež a dospělé - volně dostupné dny a hodiny jsou na všech našich pracovištích. Nabídka 

prostor, pomůcek i materiálu. Využití stolních a deskových her, sportovního náčiní. Dále viz plány MPV. 

Spontánní aktivity jsou především pro ty, kteří mají spíše zájem o neformální činnost. 

 

8. Táborová činnost  

Nabízet, organizovat a pořádat pro veřejnost, především naše klienty - děti, žáky, studenty, ale i rodiče. Tábory 

s různou motivací - kreativní, sportovní, turistické, ekologické, všestranně zaměřené. Provázané programy s prvky 

vzdělávání. Vysoce preventivní s individuálním přístupem. Příměstské tábory na našich pracovištích. Dále viz 

plány MPV. 

 

9. Rekreační a pobytová činnost  

Pobytová a rekreační činnost letní i zimní. Dle potřeby jednotlivých pracovišť využití pronajatých prostor 

rekreačních zařízení. 

10. Práce s talenty 

Individuální přístup ve všech zájmových útvarech. Zaměřit se především na oblast plastikového modelářství, 

horolezectví, ve sportovních kroužcích, při práci s kreativním materiálem, v oblasti předmětových a uměleckých 

soutěží, ale také pomáhat s vyhraněností a identifikací talentu a jeho dalšího rozvoje u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí ze sociokulturního znevýhodněného prostředí. 

 

11. Metodická, odborná a poradenská činnost – výukové programy 

Vytvořit most s cílenou velice úzkou spoluprací se školami, školskými zařízeními, NNO a s občanskými 

sdruženími, popřípadě s DDD v Plzni, S DEPO 2015 a Techmanií Science Center 

 nabídka programů se zaměřením na ekologii, environmentální výchovu a vzdělávání 

 programy se zaměřením na polytechnické vzdělávání a oblast přírodních věd 

 nabídka pro oblast zdravého životního stylu 

 nabídka kreativních činností a dovedností 

 sportovní balíčky pro školy a organizace - zvýhodněné 

Umíme zabavit děti na celé dopoledne. Připravíme mix činností pro děti, poznají nové tváře a zabaví se 

v atraktivních, kreativních i adrenalinových činnostech. Více na www.radovanek.cz, nabídka výukových a 

metodických programů pro školy a dále dle osobního ujednání po dohodě s pedagogickým týmem. 

 

http://www.radovanek.cz/
http://www.radovanek.cz/


 

Pallova 52/19, Východní Předměstí,  
301 00 Plzeň | IČO: 69977836 
Bankovní spojení: 
ČSOB Plzeň, č. ú.: 256488599/0300 
Datová schránka: 2hdgiqh 
www.radovanek.cz | tel.: 377 322 231   

 

 

 

 

12. Granty a dary 

 Preventivní projekty 

 Kluby otevřených dveří 

 Multikultura a výchova k toleranci 

 Strukturální dialog 

 Projekty na podporu polytechnického vzdělávání 

 Odpolední skupiny 

 Sport a sportovní a tělovýchovná činnost 

 

13. Personální zabezpečení  

Potřeba podloženého limitu pedagogických i ostatních pracovníků a zajištění finančních prostředků ze státního 

rozpočtu pro rok 2017. Strategické plánování a systematické zajišťování jiných zdrojů financování. 

Optimalizace příspěvků za zájmové vzdělávání. 

 

Komunikace mezi pracovníky: 

S předstihem informovat o všech aktuálních otázkách. Pro svoji práci mít kvalitní informace, dostatečné pro 

kvalitní a odpovědnou práci. Komunikace mezi vedením a pedagogickými pracovníky musí probíhat bez problémů 

ve vzájemné důvěře. 

 

Vnitřní komunikace: 

Vycházet z plánů a představ, sdílet názory kolegů a otevřeně o nich diskutovat. 

 

Vnější komunikace: 

Široký prostor pro komunikaci s klienty, jejich rodiči, partnery SVČ a našimi příznivci. Spolupráce a komunikace 

se zřizovatelem. Zapojování rodičů do činností našeho zařízení v závislosti na jejich zájmu. Využívat jejich 

odborností a kvalifikace. Dále viz příloha. 

 

14. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich rozvoj 

Zřetelná personální politika, opatřit a podložit vnitřními dokumenty. Dbát na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Dát prostor pro doplnění úplné kvalifikace a trvat na doplnění požadovaného vzdělání. Vycházet 
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kolektivu pedagogických pracovníků vstříc a akceptovat nepřítomnost na pracovišti z důvodu studia, při 

dodržování příslušných paragrafů zákoníku práce. 

Dále viz příloha. 

15. Přehled o publicitě a propagaci vůči veřejnosti 

 

Opatření pro zajištění publicity: 

Prezentace provádět prostřednictvím: 

 tiskovin – letáků, plakátů, informačních tabulí, samolepek 

 medializací - regionální tisk, regionální televize a radiové stanice 

 vlastních domovských stránek a stránek partnerů projektu 

 bannerů a reklamní tabule na všech pracovištích 

 fotografií, které jsou součástí zpráv a průběžně jsou prezentovány na veřejnosti, reklamních předmětů – 

slouží pro reklamu směrem ke klientům (propisovací tužky, batůžky, klíčenky, pastelky, samolepky, 

účastnické listy, diplomy, osvědčení, prezentace na CD, manuály a preventivní brožury) 

 spolupráce s ICM – koordinace společných aktivit, partnerství v komunikační strategii SVČ Radovánek 

 

Inovace publicity: 

Zvyšovat možnosti a příležitosti dětí, žáků a mládeže k jejich nadstandardnímu zapojení do života prostřednictvím 

zájmového vzdělávání a nabídky formálního i neformálního vzdělávání. Umožnit zpětnou vazbu poradenským 

zařízením v posouzení chování dětí a mládeže v životních situacích a vzájemnou intervencí na školách.  

Spolupracovat se školami a školskými zařízeními. Pomáhat rodinám v oblasti sanace rodin, přistupovat 

s individuálním přístupem. Řešit včasnou intervenci v kolektivu ZÚ v rámci projevů chování nezletilých a 

mladistvých v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem. 

 

Nástroje pro plnění publicity: 

V rámci publicity zajistit dle finančních možností propagační a reklamní předměty tak, aby byly účelně využity a 

sloužily k další publicitě. DDM zajistí prezentaci, propagaci a publicitu vůči veřejnosti tak, aby byly jasně 

prokazatelné cíle a zapojení cílových skupin. Na základě zkušeností s mediálními partnery jim podávat předběžné 

informace o plánovaných akcích pomocí tisku, rozhlasu, televize, tiskových zpráv, článků, rozhlasových či 

televizních reportáží jako upoutávku na plánované nebo právě probíhající akce. Na základě výstupů podávat 

konečné informace s cílem informovat veřejnost o výsledcích a úspěších dosažených při realizaci zájmových 

kroužků, rekreačních, pobytových a táborových akcích. 
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Monitoring: 

     1. pravidelný sběr dat 

     2. průběžná a operativní jednání s vedoucí pracovníky 

     3. kontroly na pracovištích 

     4. přímá účast při zajištění akcí a aktivit 

 

16. Ekonomická oblast 

Ekonomické pokyny 

Rozpočet  postavit jako vyrovnaný, při jeho sestavování vycházet z několika podmínek: 

o systém přidělování financí bude obdobný i objemově jako v roce 2015 - 2016, je nutné počítat s dílčími 

kroky vnitřních úprav rozpočtu během roku – preferenční přístupy 

o provádět čerpání rozpočtu s ohledem na druh činnosti a časové pásmo  

o v souvislosti s rozšířením činnosti musí dojít k posílení vlastních příjmů, stanovování příjmů bude vycházet 

z inovací a kalkulací. Cílem těchto opatření je posílit vlastní příjmy a eliminovat tak případný výpadek 

příspěvku ze strany státu, zejména odpisového hospodářství (dodržovat stanovený odpisový plán viz 

metodický pokyn KÚ Plzeňského kraje) 

o rozpočet vnitřně posílit možným sponzorstvím a využitím finančních prostředků z projektů, dále zpřísnit 

důslednost v rozhodování při použití finančních prostředků 

o respektovat stanovená opatření  

o dodržovat limit pracovníků a k tomu úměrně čerpat mzdové prostředky rovnoměrně dle stanovených pokynů 

v metodice KÚ Plzeňského kraje 

 

17. BOZP, BOZ, PO 

 Plánovat proškolení nových klientů na začátku školního roku v průběhu měsíce října.  

 proškolení žáků před každou akcí či zájmovým útvarem, plaveckým výcvikem, exkurzí, výletem, 

lyžařským výcvikem, sportovním utkáním na jiném školním zařízení, vstupní školení zaměstnanců 

 výstupní a vstupní lékařské prohlídky všech pedagogů včetně externích pracovníků 

 periodické školení zaměstnanců 

 dodržování předpisů o práci přesčas a noční práci - práce přes čas není v našem zařízení vykonávána, 

noční práce žen je pouze o letní činnosti, kdy jsou dodržovány všechny předepsané předpisy 

 včasné plnění prověrek BOZP 

 kontrola předepsaných revizí 
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Snížení úrazovosti: 

 důsledné proškolení všech klientů – účastníků zájmového vzdělávání 

 zacházení s odpady a ochrana ŽP - třídění odpadu na všech pracovištích 

 kontrola platnosti kvalifikací, zdravotní průkazy, řidičské průkazy, osvědčení pro práci s jedy (glazury), 

atd., 

 zdravotní průkazy – zajistit, aby měli všichni pracovníci s dětmi 

 zajistit pravidelné referenční zkoušky zaměstnanců, kteří používají služební vozidlo 

 

18. Hospitační činnost 

Zajistit průběžnou hospitační činnost důležitou v oblasti posouzení vztahů v kolektivu ZÚ, práce pedagoga a 

zapojení klientů do samotné výchovně vzdělávací práce v oblasti zájmového vzdělávání. Plán hospitací viz plány 

MPV. 

 

19. Pedagogické rady  

Zajistit na každém pracovišti, místě poskytovaného vzdělávání v odpoledních hodinách za účasti externích 

pedagogů volného času. 

 

Dále viz plány MPV a harmonogram školního roku včetně organizačního zabezpečení. 

 

20. Vnitřní kontrolní systém a řízení organizace 

Pro VKS je zpracován vnitřní předpis č. 36., zodpovědnost za tento předpis a kontrolní systém nese ředitelka 

organizace. 

 dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při 

hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány 

 zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům 

způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním 

nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností 

 včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o 

prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování 

činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly 

 hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy 
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Kontrolní činnost a její plán budou sledovat pedagogickou, ekonomickou, provozní a BOZP, PO oblast. 

 

21.  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Informace zpracovat, viz publicita a propagace, informace připravit na profesionální úrovni. Pracovníci jsou 

poučeni, jakým způsobem mají předat informace, tak, aby nevznikaly komplikace a problémy. Je zpracována 

směrnice i celoroční zpráva. 

 

22. Řešení stížností 

Veškeré stížnosti jsou delegovány na vedení organizace, které by problémy okamžitě, operativně řešilo dle pokynů 

zřizovatele. Vedoucí pracovníci na jednotlivých pracovištích mají povinnost okamžitě o stížnostech informovat 

ředitelku jak osobně, tak písemně a musí podat vysvětlení. 

 

23. Úspěchy  

Připravit děti a žáky tak, abychom byli pyšní na případné úspěchy nejen našich klientů, ale i nás, pedagogických 

pracovníků. 

 Příprava žáků na soutěže v plastikovém modelářství 

 Příprava žáků na soutěže v deskových hrách 

 Účast a spolupráce v regionálních projektech a soutěžích 

 Pořádání okresních soutěží vyhlášených MŠMT (kategorie A, B, C) 

 Postupová kola soutěží v deskových hrách (předškolní, školní kolo, okresní a krajské finále) 

 Podpora talentů, pomoc s přípravou k účasti v soutěžích (taekwon-do, horolezecké výtvarné a jiné) 

 Taneční a sportovní soutěže 

 

 

24. Spádové oblasti  

I přes velkou konkurenci stejných a podobných organizací v okrese Plzeň – sever a Plzni, chceme zachovat 

klientelu i ve spádových oblastech. Svoji činnost rozkrýváme všem klientům v rámci naší působnosti napříč 

Plzeňským krajem. 
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25. Dokumentace DDM 

Vést v našem zařízení řádně dokumentaci. 

 

Pedagogická dokumentace 

 Školní vzdělávací program 

 Organizační řád 

 Vnitřní řád 

 Plán činnosti 

 Hodnotící zpráva 

 Provozní řády 

 Deníky zájmových útvarů 

 Dokumentace k táborům 

 Dokumentace k příležitostným akcím 

 Dokumentace k soutěžím 

 Školní matrika – přihlášky (elektronicky i v papírové formě)- systém Domeček 

 Zápisy z pedagogických rad 

 Prověrky BOZP 

 Kniha úrazů 

 Kniha pedagogických rad 

 Kniha došlé a odeslané pošty 

 Evidence pracovní doby 

 Protokoly o provedených kontrolách 

 Evidence směrnic a vnitřních předpisů 

 Zřizovací listina  

 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 

 Organizační řád vč. organizačního schéma – stupně řízení 

 Statistické výkazy 

 Vnitřní platový předpis  
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Personální a mzdová agenda 

 Soupis všech zaměstnanců s uvedením os. čísla, funkce, výše úvazku, platové třídy, platového stupně, 

příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku  

 Evidence odpracované doby vč. hodin nad týdenní rozsah  

 Doklady ke stanoveným zápočtům: pracovní smlouvy, platové výměry, osobní dotazníky, úplné údaje o 

čerpání mateřské dovolené, další mateřské a rodičovské dovolené (den, měsíc, rok), doklady o nejvyšším 

ukončeném vzdělání, pracovní náplně, rozvrh týdenní pracovní doby, zápočty praxe, stanovení přímé práce 

s dětmi 

 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

 Čerpání dovolené vč. plánu dovolené  

 Mzdové listy zaměstnanců  

 

Hospodaření a správnost účtování přímých dotací  

 Poslední úprava rozpočtu přímých výdajů  

 Finanční vypořádání přímých výdajů  

 Účtový rozvrh pro rok  

 Hlavní účetní knihy  

 Účetní doklady k čerpání ONIV 

 Vnitro organizační směrnice (k oběhu účetních dokladů, podpisové vzory osob oprávněných nařizovat a 

schvalovat hospodářské operace, směrnice k poskytování cestovních náhrad, pokladní operace, časové 

rozlišování …) 

 Zásady FKSP, rozpočet FKSP, doklady k čerpání FKSP 

 

Vnitřní kontrolní systém 

 Směrnice k zajištění a provádění vnitřního kontrolního systému 

 Plán vnitřní kontrolní činnosti ředitele, pověřených zaměstnanců + zápisy z těchto kontrol 

 

26. Závěrečné shrnutí 

 Náš celoroční plán práce je zpracován na základě v praxi ověřených postupů, s ohledem na dílčí plány míst 

poskytovaného vzdělávání. V letošním roce bude největším našim cílem udržet pracoviště a stávající počet 

pedagogických a ostatních pracovníků. Vzhledem k trvalému nadlimitnímu stavu je nutné zajistit pravidelnou 

činnost s nárůstem žáků a studentů. 
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K tomu je nutné zabezpečit: 

 Kvalitní, moderní a příjemně vybavené prostory se zajištěním občerstvení 

 Cílená reklama a publicita 

 Vstřícné a profesionální chování pedagogického týmu 

 Zodpovědnost a důslednost v práci 

 Prezentační akce pro veřejnost 

 Tematicky zaměřené vzdělávací akce pro rodiče a děti 

 Mezigenerační centrum, provázanost mezi generacemi, aktivity pro děti, rodiče i seniory 

 Projekty ve vzájemné spolupráci s participujícími školami 

 Spolupráce s UMO, organizace společných aktivit 

 Zajištění ICM – certifikace s cílem získání podpory pro rok 2016 

 Program Erasmus + - dobrovolnická služba 

 Program Prométheus 

 Programy pro MŠ – obnovení Klubíčka a Kopretiny (interaktivní výukový program zaměřený na zdravý 

životní styl, komunikační dovednosti a týmovou spolupráci) 

 Oslavy výročí SVČ RADOVÁNEK – leden – prosinec – programy napříč generacemi 

 

Zpracováno dne 30. 10. 2016                                                                               Bc. Eva Tischlerová 

                                                                                                                          ředitelka SVČ RADOVÁNEK 
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Příloha1 

 

Plán DVPP  ve školním roce 2016/2017 

 

1. Dlouhodobé cíle oblasti rozvoje pedagogických pracovníků 

Snahou vedení je, umožnit pracovníkům jejich odborný růst zejména v oblastech, které přímo navazují na 

realizované činnosti zájmového vzdělávání a odbornost pracovníků. Jedná se např. o odborné kurzy a semináře, 

které vedou účastníky k moderním metodám a formám zájmového vzdělávání. 

 

V průběhu školního roku 2016/2017  budeme hodnotit, dále dotvářet a zdokonalovat Školní vzdělávací program 

(ŠVP), podle kterého chceme nově pracovat od 1. 9. 2016. Oblast ŠVP vyžaduje odborně dobře připravené 

pedagogy. 

 

2. Plán personální rozvoje pedagogických pracovníků 

Pro DVPP ve školním roce 2016/2017 navrhuji částku 55.000,-Kč. Tuto částku v případě nutnosti navýšíme o 

prostředky z vlastních příjmů. 

 

3. Vzdělávání vedoucích pracovníků 

Ředitelka – v oblasti legislativy, marketingu, managementu. Zástupci ředitelky - marketing, management, 

ekonomika, legislativa, lidské zdroje a pedagogika volného času 

 

4. Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků  

Dle průběžné nabídky vzdělávacích akcí. Účast v kurzech a seminářích NIDV, MŠMT, KÚ, KCVJŠ  a dalších, 

dle nabídky vzdělávacích programů Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Plzeň, dle vlastní nabídky. Nákup odborné literatury, která bude využita při veškeré činnosti pracovnic 

jako inspirace a podněty k novým nápadům a technikám. Samostudium v rozsahu 12 dnů pro pedagogického 

pracovníka.  

 

Samostudium 

Samostudia budou pedagogičtí pracovníci využívat v průběhu roku ke studiu odborné literatury a odborných 

časopisů, které SVČ popřípadě nakoupí.  

Jsem přesvědčena, že prostředky vynaložené na vzdělávání pedagogických pracovníků budou efektivně a účelně 

čerpány. DVPP podporuje zkvalitnění pedagogické práce. Získaných znalostí z  kurzů, seminářů a dalším forem 
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studia bude využito k dalšímu rozvoji a zkvalitňování zájmového vzdělávání a při dotváření Školního vzdělávacího 

programu. 

 

Vedoucí pracovníci zajistí plán DVPP a předají ředitelce do 31. 10. 2016. 

 

Jméno a příjmení pedagoga 

volného času 

Název školení, vzdělávacího 

kursu atd. 

Rozsah (kolik hodin – plán) 

Cena DVPP 

   

   

   

   

 

 

                                                                   

V Plzni dne 31. 10. 2016                                                                             Zpracovala : Bc. Eva Tischlerová 
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Příloha2  

Minimální program prevence pro školní rok 2016/2017 

1. Úvod: 

Školská zařízení by měla zaujímat jedno z předních míst v systému boje proti zneužívání drog, návyku 

na ně, proti dětské kriminalitě a jiným negativním patologickým jevům, spojených s výchovou dětí a mládeže. 

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu výskytu sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží je nutné sestavit v 

zařízeních alespoň minimální program k podchycení nebo přímo k zabránění těmto jevům. Důležité proto je, 

zaměřit se na slabší jedince, na děti ze sociálně slabých rodin, děti problémové s poruchami v chování. S tím 

souvisí i další rozvíjení netradičních nových forem práce s rodiči, sourozenci, tedy přímá orientace na vztah v 

rodině.  

Důležité je propojení mezi informačními a sociálními středisky, organizacemi pracujícími s dětmi, 

školou, lékaři, psychology apod. Největší nebezpečí hrozí dětem, které jsou málo odolné vůči působení 

nežádoucích vlivů. Vzhledem k tomu, že se snižuje viditelně věková hranice dětí, které se stále častěji zapojují do 

gamblerství, snadno podlehnou kuřáctví, alkoholismu, kriminalitě, násilí mezi dětmi a mládeží, návyku m a drogy, 

mají sklony k rasizmu, xenofobii a dalším negativním formám chování, je nutné zapojit co nejvíc dětí do práce v 

mimoškolních aktivitách. Právě kvalitní a zajímavé využití volného času je tou největší prevencí proti negativním 

vlivům pro děti a mládež. Zajímavá pravidelná mimoškolní činnost, dále doplněná hodnotnou příležitostnou 

činností a rozsáhlou možností dětí se zapojit do spontánních aktivit, dává možnost prvotní prevenci a podchycení 

velkého procenta dětí a nahradit tak nekontrolovatelnou činnost mimo rodinu a školu. Snahou zůstává aktivní 

zapojení problémových dětí do činností SVČ, posílení a zvýšení jejich někdy velmi nízkého sebevědomí. 

 

Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů jsou: 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

 zkvalitněním koordinace a kontroly specifické primární prevence napříč pracovišti 

 dosáhnout vyšší kvality a efektivity prováděných programů 

 

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a 

způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a 

vlivům. Dítě je schopno dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, přiměřenými sociálně 

psychologickými dovednostmi řešit, případně nalézt pomoc pro řešení problémů s vyhraněným negativním 

vztahem k návykovým látkám a podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 
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„Primární prevencí“ rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a 

následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich 

rozšíření. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti  SVČ, bude zahrnovat aktivity 

především v oblastech prevence: 

 násilí a šikanování, diváckého násilí 

 záškoláctví 

 kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování 

 ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže 

 xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu 

 užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření) 

 netolismu (závislost na internetu) a patologického hráčství 

 komerčního sexuálního zneužívání dětí 

 syndromu týraných a zneužívaných dětí 

 sekt a sociálně patologických náboženských hnutí 

 

2. Zajištění účinného fungování minimálního preventivního programu: 

Ředitelka SVČ 

 vytváří podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů 

 pověřuje vhodného pracovníka funkcí metodika prevence 

 zodpovídá za soustavné vzdělávání pracovníků  SVČ v oblasti prevence 

 zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence 

 sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit a programů 

 zajistí zakotvení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům v organizačním řádu 

 provádí příslušná opatření při výskytu sociálně patologických jevů v SVČ 

 zajišťuje vybavení organizace odbornými, metodickými a dalšími pomůckami pro realizaci Minimálního 

preventivného programu 

 v rámci pedagogických porad vytváří prostor pro informování pedagogických pracovníků o vhodných a 

nejnovějších formách prevence a o situaci v SVČ 

 vytváří prostor pro aktivní účast rodičů společně s dětmi na preventivních aktivitách    

 vytváří podmínky pro poskytování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních 

zařízení pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky 

 při realizaci preventivních aktivit spolupracuje pouze s právnickými a fyzickými 

osobami, které splňují odborná kritéria (psycholog, speciální pedagog apod.) 
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Vedoucí pracovník 

 koordinují přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění v SVČ a podle aktuálních 

potřeb a podmínek program inovuje 

 odborně a metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům zájmových kroužků, ve kterých je možné 

vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu 

 podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků  SVČ v oblasti prevence 

 pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními 

 sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a 

navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů 

 zajišťuje funkčnost procesu a vyhodnocení výsledků Minimálního preventivního programu 

 spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit, účastní se pravidelných porad a přenáší 

zásadní informace z jejich obsahu 

 spolupracuje s dalšími školskými, krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními 

realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, 

 zajišťuje informovanost účastníků zájmového vzdělávání, jejich zákonných zástupců a pracovníků SVČ 

o činnosti těchto institucí a organizací. 

 

3. Zásady pro tvorbu preventivního programu v oblasti minimální prevence zneužívání návykových látek a 

jiných sociálně patologických jevů 

 

V organizaci musí SVČ vytvářet předpoklady pro uplatňování zdravého životního stylu, pro optimalizaci sociálně 

psychologického klimatu a minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků, pedagogů a dalších 

výchovných pracovníků. 

To předpokládá: 

 soustavně sledovat vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhalovat poruchy 

vývoje a poskytovat rychlou a účinnou intervenci při výskytu problémů 

 důsledně plnit úkoly poradenství, realizované především metodikem prevence, k němuž mají účastníci 

zájmového vzdělávání důvěru 

 rozhodovat o pracovních a režimových záležitostech především z pohledu zdravotních a bezpečnostních 

potřeb žáků a v souladu s vývojovými, sociálně psychologickými a zdravotními potřebami a možnostmi 

žáků 

 upravit Organizační řád a veškerou činnost  SVČ ve shodě s ochranou zdraví žáků a ochranou vůči 

zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně patologických jevů 

 optimalizovat vztahy mezi účastníky vzdělávání a pedagogy, ostatními pracovníky 

http://www.radovanek.cz/


 

Pallova 52/19, Východní Předměstí,  
301 00 Plzeň | IČO: 69977836 
Bankovní spojení: 
ČSOB Plzeň, č. ú.: 256488599/0300 
Datová schránka: 2hdgiqh 
www.radovanek.cz | tel.: 377 322 231   

 

 

 

 věnovat zvýšenou péči žákům handicapovaným, žákům se zdravotními a sociálními riziky a aktuálními 

problémy 

 zajišťovat dostatečné množství volno časových aktivit 

 důsledně a soustavně vzdělávat žáky a pedagogy v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní 

výchovy 

 vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces, kde je minimalizováno nepříznivé ovlivňování 

rozvoje schopností a osobnosti žáka 

 vytvářet dovednosti v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací žáků a 

pedagogů v dovednostech odmítat drogu 

 

4. Programové cíle realizace preventivního programu  

 smysluplné využívání volného času 

 formování osobnosti žáků 

 zdravý životní styl a zdravá výživa 

 

5. Zabezpečení uskutečnění cílů 

 spolupráce s vedením SVČ 

 spolupráce všech pedagogických pracovníků  

 spolupráce s institucemi, sportovními oddíly, zájmovými organizacemi, školami 

 zajištění vhodných prostor  

 vyškolení pedagogických pracovníků 

 propagace činnosti – nástěnky s aktuálními informacemi 

 úzká spolupráce s rodiči 

 zajištění volno časových aktivit, vycházejících z potřeb žáků 

 záznamy o realizaci aktivit, jejich hodnocení 

 

6. Vlastní realizace Minimálního preventivního programu 

 aktivity pro žáky 

 zdravý životní styl 

 personální spolupráce a zajištění aktivit 

 

Cíle, náměty: zdraví, zdravá výživa, odpovědnost za zdraví, citová a sexuální výchova, 

pohyb, sport, příroda, odmítání drog, alkoholu, kouření 
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Plnění: aktivity zaměřené na prevenci, spolupráce s organizacemi jako je PPP, Policie ČR, KÚ Plzeňského kraje 

a NNO zabývající se prevencí, Bílý kruh bezpečí. 

 

 

Hlavní specifická práce v SVČ: 

 spolupracuje s Policií ČR a městskou Policií 

 je v kontaktu se zdravotnickým zařízením a kulturně výchovnými institucemi v místě i okolí 

 propaguje svoji činnost v místě i regionu 

 uplatňuje v pravidelné zájmové činnosti, při rekreačních aktivitách, příležitostné a spontánní činnosti 

přiměřenou formu odměn a trestů 

 dbá na pěstování milých, přátelských vztahů mezi dětmi a pedagogy 

 snaží se vytvářet zájmovou činnost dle aktuálního zájmu žáků, přímo ve škole a v místě působnosti SVČ 

ve všech místech poskytovaného vzdělávání 

 věnuje pozornost dětem staršího školního věku pro profesní orientaci a využití na trhu práce 

 podporuje talentovanou mládež a individuálně s ní pracuje 

 nezapomíná na děti předškolního věku, kde hravou formou provádí prevenci, přípravu pro další 

mimoškolní činnost, ale i vstup do základní školy 

 široké uplatnění ve spontánní a rekreační činnosti 

 provádí cílenou metodickou činnost pro pedagogy z regionu v rámci prevence programů           

 semináře v oblasti zdravého životního stylu 

 reklama a propagace 

Hlavní úkoly a opatření:   

 vytváření podmínek pro rozvíjení zdravého životního stylu jedinců 

 pravidelná zájmová činnost - působit na svěřené děti a mládež po stránce vzájemné důvěry a přátelství 

 do činnosti začlenit PEER PROGRAMY  

 směrem k pedagogům - soustavné vzdělávání - proškolování v oblasti zdravého životního stylu – 

metodická činnost 

 spolupráce s rodiči - zapojení do aktivit zařízení  

 

Uplatnění represivních forem: 

 důsledně potírat kuřáctví, alkoholismus a další používání návykových látek 

 přijmout nová opatření proti dostupnosti těchto látek do SVČ, zařadit do vnitřního řádu a organizačního 

řádu  SVČ                               

http://www.radovanek.cz/
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 spolupracovat s odděleními soc. prevence péče o dítě 

 provádět osvětu - přednášky, besedy, výlety  

 ediční a propagační činnost – informovanost, vydávání zajímavých listů pro všechny věkové kategorie s 

programem prevence proti drogám a šikaně 

 informační systém pro rodiče, propagační činnost ve vývěsních skříňkách, na nástěnkách, plakátech, 

brožurách, letácích a v médiích 

 konzultační den nejen pro problémové děti, ale i jejich rodiče 

 

V Plzni dne 31. 10. 2016                                                                                                 Bc. Eva Tischlerová 

                                                                                                                                ředitelka SVČ RADOVÁNEK 
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