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I.  CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  
 

 
 
Právní forma:   příspěvková organizace 
 
Sídlo organizace:  Větrná 869, 268 01 Hořovice 
 
IČO:    75085071 
 
DIČ:    CZ75085071 
 
IZO:    162 103 514 
 
Obchodní rejstřík:  1438 Pr., Městský soud v Praze, dne 31. 3. 2015  

Zařazení do sítě škol: rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ze dne 1. 9. 2006 doplněno  
rozhodnutím o doplnění místa poskytovaných služeb dne 1. 1. 
2009   

 
Zřizovatel:    Město Hořovice  
 
Zřizovací listina:   vydaná dne 26. 9. 2017 
ID Datová schránka:   fa8tm9s 
 
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ: 

 
Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE (dále jen DOMEČEK HOŘOVICE) je příspěvková 
organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Účastníky zájmového 
vzdělávání jsou (dle vyhlášky č.74/2005 Sb.) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, 
zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 
Statutárním zástupcem DOMEČKU HOŘOVICE je od 11. 1. 2007 ředitelka SVČ, paní Vladimíra 
Šlosarová.  
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ČINNOST DOMEČKU HOŘOVICE UPRAVUJE: 

 

• 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 

• Související vyhlášky a nařízení jednotlivých ministerstev ČR 

• Interní předpisy a směrnice organizace 

• Vnitřní řád organizace 

• Školní vzdělávací program organizace 

• Rámcový vzdělávací program jednotlivých oblastí činnosti 

• Strategický plán organizace 

• Roční plán činnosti 

• GDPR 

 

 

 

MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB: 

 
Sídlo organizace:  Větrná 869, Hořovice 268 01 
 
odloučené pracoviště:   Otty z Losu 15, Komárov 267 62  
 
táborové základny:   TZ Hlince 
 
Další místa: Domeček Hořovice-Vrbnovská ulice, Starý zámek Hořovice, 

bazén 1.ZŠ.Hořovice, ZŠ TGM Komárov, MŠ Komárov, ZŠ Liteň, 
klubovna Liteň, ZŠ a MŠ Karlštejn, ZŠ Králův Dvůr, MŠ Svinaře,   
ZŠ Lochovice, ZŠ Osek, ZŠ a MŠ Broumy, klubovna Karlštejn, 
Stará škola Osov 

      
Číslo účtu založeného u KB Hořovice:  DOMEČEK HOŘOVICE 35-7041020237/0100
      FKSP    35-7049360287/0100 
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2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  

 

  27 INTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ k 31. 8. 2021 

 
 10  PEDAGOGOVÉ VOLNÉHO ČASU 
 
   5  SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
  
 12  PRACOVNÍKŮ ESF-OPZ 
 

 

200  EXTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ (DPP, DPČ) k 31. 8. 2021 

       
      0  VEDOUCÍCH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ 
 
    20  PRACOVNÍKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍ SOUTĚŽE 
 
  172  PRACOVNÍKŮ NA TÁBORECH A POBYTOVÝCH AKCÍCH  
 
     2 PRACOVNÍCI ZAJIŠŤUJÍCÍ AKTIVITY V RÁMCI ŠABLON II. 
 
     6 OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ  
 
 
 

3. PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ  

 

• Veškerá pracoviště nebo místa poskytování služeb odpovídají požadavkům na 
vhodné prostorové zajištění volnočasových aktivit pro konkrétní cílové skupiny.  

• Jsou vybaveny odpovídajícím inventářem a mají k dispozici požadované materiální 
zajištění pro jednotlivé typy vzdělávacích aktivit.  

• Prostorové zabezpečení ve školním roce 2020-2021 je popsáno v Charakteristice 
organizace, v kapitole Místa poskytovaného vzdělávání a školních služeb.  

• Počet míst poskytování služeb se meziročně mění podle aktuálních požadavků na 
prostorové zajištění v konkrétních obcích okresu Beroun. Jejich počet je zpravidla 
navyšován podle otevřených zájmových útvarů. 
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4. ORGANIZACE DOMEČKU HOŘOVICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ŘEDITELKA řídí organizaci v oblasti výchovně-vzdělávací, pracovně - právní a ekonomické oblasti  
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti, řídí úsek výchovně   
vzdělávacích aktivit a správní úsek. Zodpovídá za vnější a vnitřní image organizace.  
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO EKONOMIKU zodpovídá za ekonomicé výstupy organizace, řídí pracovníky 
úseku. 
 
ÚSEK VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT - řídí zástupce ředitelky 
Pracovníci úseku zajišťují odborné činnosti na pracovištích v Hořovicích, v Komárově, Králově Dvoře a dalších 
místech poskytování služeb. Řídí externí zaměstnance. 
  
ÚSEK EKONOMICKÝ- přímo podléhá ředitelce 
pracovnice úseku sledují čerpání finančních prostředků dle rozpočtu, provádí účetní operace a zpracovávají 
agendu PAM   
 
ÚSEK SPRÁVNÍ - přímo podléhá zástupci ředitelky 
pracovníci úseku zajišťují úklid, správu a evidenci majetku, dodržování BOZP na jednotlivých pracovištích, 
drobnou údržbu pracovišť a táborových základen 
 

Ředitelka  

Zástupce ředitelky 
 

ÚSEK:   
výchovně-vzdělávacích aktivit 

 

Zástupce ředitelky 
 

ÚSEK: 
 ekonomický 

Vedoucí 

pracovišť  

Externisté 

Pedagogičtí 

pracovníci 

ÚSEK správní 

 

Úklid 

pokladna 

Evidence 

majetku 
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II. ANALÝZA ČINNOSTÍ  
FORMY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU – DOMEČEK HOŘOVICE VYCHÁZÍ Z VYHLÁŠKY 74/2005 

SB. O ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ. 

FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: 

• Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost 

• Příležitostná výchovná vzdělávací činnost 

• Soutěže 

• Další činnosti zájmového vzdělávání 

• Pobytová a táborová činnost 

PRAVIDELNÁ ČINNOST  

jsou zájmové kroužky pro děti i dospělé. Probíhá jedenkrát týdně a trvají zpravidla 60 minut. Náplň 

jednotlivých kroužků a docházka je zaznamenávána v Deníku zájmového útvaru.  

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST  

jsou veškeré aktivity, které neprobíhají pravidelně během jednoho školního roku. Jednotlivé akce mohou 

probíhat během pracovního týdne, nebo během celého dne o sobotách, nedělích, svátcích a o prázdninách. 

Údaje o počtu účastníků, informacích o akci, rozpočtu a vyúčtování jsou vedeny v jednotném formuláři dle 

interních směrnic SVČ.    

SOUTĚŽE  

jsou vyhlašované soutěže a olympiády Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro aktuální školní rok. 

Domeček Hořovice je organizuje na základě pověření krajským úřadem. 

DALŠÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

jsou vzdělávací akce, na kterých prokazatelně dochází ke vzdělávání, nebo cílenému rozvíjení dovedností a 
schopností účastníků.  

 

POBYTOVÁ A TÁBOROVÁ ČINNOST  

sdružuje akce s pobytem mimo domov. Podle délky a počtu účastníků je dělena na pobytové akce a tábory. Do 

této kategorie jsou řazeny i příměstské tábory. 
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COVID19 - VLIV NA VÝKONOVÉ UKAZATELE ŠKOLNÍ ROK 2020-2021  
 

Ve školním roce 2020-21 došlo k razantnímu omezení veškerých aktivit Střediska volného času-Domeček 

Hořovice. Zatím co v září 2020 mohlo zařízení fungovat téměř bez omezení, říjen 2020 znamenal celkové 

uzavření pro veřejnost. Před Vánoci došlo ke krátkodobému rozvolnění, ale naděje na otevření Domečku vzala 

za své a lockdown pokračoval do května následujícího roku. 

Zájmové útvary jsme v říjnu prakticky nestihli rozběhnout. V měsíci červnu jsme se rozhodli situaci 

nekomplikovat a zájmové útvary jsme pro tento školní rok znovu neotevřeli. 

Během uzavření střediska jsme se snažili hlavní příležitostné aktivity nahrazovat bezkontaktními venkovními 

aktivitami rodinného charakteru, výzvami a pobídkami na FB.    

Od konce května jsme začali realizovat příležitostné a vzdělávací aktivity pro menší skupiny účastníků.   

Během letních prázdnin došlo k maximálnímu uvolnění, a tak jsme mohli využít naši nabídku letní činnosti  

- rozšířili jsme nabídku příměstských táborů a jednodenních aktivit, oproti roku 2019-2020 jsme se rozhodli 

realizovat i pobytové tábory. 

Během lockdownu realizovalo pracoviště Králův Dvůr příměstské tábory pro děti zdravotníků Nemocnice 

Beroun. Zaměstnanci hořovického pracoviště Tomáš Klokočník a Kateřina Zajícová pracovali jako dobrovolníci 

v Očkovacím centru Nemocnice Hořovice. 

 

PŘEHLED KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ: 

05.10.2020  Zákaz přítomnosti všech účastníků zájmové činnosti (KHS Středočeského kraje) 

12.10.2020  Zákaz přítomnosti všech účastníků v SVČ (MŠMT ČR) 

12.11.2020  Zákaz přítomnosti všech účastníků v SVČ (MŠMT ČR) 

18.11.2020  Zákaz prezenční činnosti (MŠMT ČR) 

25.11.2020  Možnost individuálních konzultací (MŠMT ČR) 

07.12.2020  Omezení přítomnosti 10 účastníků na činnostech (MŠMT ČR) 

21.12.2020 Zákaz přítomnosti všech účastníků v SVČ (MŠMT ČR) 

27.12.2020  Zákaz prezenční činnosti (MŠMT ČR) 

10.01.2021  Zákaz prezenční činnosti (MŠMT ČR) 

10.05.2021 Povolená účast 3 lidí včetně pedagoga na prezenční aktivitě (MŠMT ČR) 

31.05.2021        Povolený počet osob na prezenční aktivitě 20 osob a 50 osob na venkovní aktivitě (MŠMT) 

Vliv opatření v souvislosti s pandemií COVID19 na počty vzdělávacích aktivit a účastníků bude 

popsán v rámci výkonů jednotlivých typů činností školního roku 2019-2020. 
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1. PRAVIDELNÁ ČINNOST:  

 

• Zájmové útvary jsou centrálně řízeny z Hořovic. Jedenkrát za měsíc probíhá kontrola deníků zájmových 
útvarů.  

• Evidence účastníků pravidelné činnosti je vedena ve školní matrice. 
Pravidelná činnost probíhá na pracovištích SVČ-Domeček Hořovice v Hořovicích, Komárově, Litni, Králově 
Dvoře, Karlštejně a v prostorách ZŠ Lochovice, Osek, Osov, Broumy, Svinaře a Karlštejn.   

• V tomto školním roce bylo vypsáno 176 zájmových útvarů, což je o 36 více než vloni.  

• Oproti minulému školnímu roku došlo k propadu přihlášených účastníků o 775 účastníků na 914.   

 

 

 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

• Po říjnové celostátní uzávěře jsme ihned po zahajovacích schůzkách veškeré zájmové útvary uzavřeli. 
Bohužel se je vzhledem k situaci do konce školního roku nepodařilo otevřít.   
 

• V počtu účastníků zájmových útvarů tak figurují pouze ti účastníci, kteří se do celostátní uzávěry 
stihli přihlásit – počet účastníků by byl jinak minimálně o 2/3 vyšší. 
 

• Veškeré přijaté platby za zájmové útvary byly vráceny zákonným zástupcům v plné výši. 

 

 

 

133 140
176

1487 1689

914

PRAVIDELNÁ ČINNOST 
porovnání počtu kroužků a účastníků 

POČET KROUŽKŮ 2018-2019

POČET KROUŽKŮ 2019-2020

POČET KROUŽKŮ 2020-2021

POČET ÚČASTNÍKŮ 2018-2019

POČET ÚČASTNÍKŮ 2019-2020

POČET ÚČASTNÍKŮ 2020-2021
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2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST:  

 

• Mezi PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI jsou zahrnuty všechny jednodenní akce pro děti, mládež a dospělé, které 
proběhly bez ubytování účastníků. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST byla realizována během pracovního týdne, ale i o 
sobotách, nedělích a svátcích. Některé akce proběhly také o vedlejších prázdninách během školního roku.  

 

• Jednotlivé činnosti jsou centrálně řízeny a evidovány v Hořovicích, byly organizovány nebo přímo řízeny 
pedagogy DOMEČKU HOŘOVICE, nebo externími pracovníky zařízení. 

 

• PŘÍLEŽITOSTNOU ČINNOST nejčastěji zastupují akce rodinného charakteru. Symbolizuje pestrou nabídku 
činností nejen pro veřejnost, ale i specificky zaměřené aktivity pro všechny věkové kategorie. 

    

• Ve školním roce 2020-2021 proběhlo 368 akcí. Počet akcí stoupl na 196, počet účastníků na 19221, což 
je nárůst o 3642 lidí. Do počtu účastníků nejsou započítávaní diváci. V letošní analýze došlo k nárůstu výkonů 
v této kategorii. Důvodem je vykazování z aktivit šablon z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(dříve Činnosti zájmové vzdělávání), kterými jsme za období červen až srpen s velkým nasazením pracovníků 
dohnali propad aktivit během roku.  Šablony byly realizovány zejména v oblastech projektových dnů na i 
mimo pracoviště, komunitně osvětových setkávání, vzdělávání, tandemového vzdělávání a inkluze. 

 

• V době lockdownu byla velkým přínosem pro růst výkonů i forma vyhlašovaných pobídek na Facebooku. 

Příkladem je Velikonoční výzva, nebo veškeré aktivity spojené s Vánocemi s Domečkem. 
 
 

   
 
 
 
 
 

208 172
368

14478 1557919221

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
porovnání počtu akcí a účastníků

POČET AKCÍ 2018-2019

POČET AKCÍ 2019-2020

POČET AKCÍ 2020-2021

POČET ÚČASTNÍKŮ 2018-2019

POČET ÚČASTNÍKŮ 2019-2020

POČET ÚČASTNÍKŮ 2020-2021
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PŘÍLEŽITOSTNÁ 
ČINNOST  

Účastníci 
 

Organizátoři 
diváci hodin osobohodin 

celkem MŠ ZŠ 15-18 let 18+ 
 
70+ SVČ 

externí  ostatní 

akcí z toho 19221 4813 7522 540 6306 40 262 154 198 500 1025 44377 

368 

19 So,ne,sv. 924 284 238 6 396 0 36 6 1  47 1934 

349 v týdnu 18297 4529 7284 534 5910 40 226 148 197 500 978 42443 

 
 
Komentář:   
- pojem OSOBOHODINA je počet aktivních účastníků x počet hodin 
- osobohodina slouží k porovnání efektivity akcí  
- do účastníků se při výpočtu osobohodiny nezapočítávají pracovníci SVČ 
 
 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

• Od října 2020 do května 2021 jme se v této kategorii pokoušeli udržet výkony realizací přípustných 
bezkontaktních aktivit.   
 

• Ve školním roce 2020-21 se přes karanténní opatření pozitivně projevila efektivita realizovaných akcí, 
což se projevilo v nižším poklesu přepočtených osobohodin, než jsme předpokládali. Znamená to, že 
jsme sice mohli zrealizovat méně akcí, ale zúčastňovalo se jich více lidí než v předchozích letech. 

 

626
263

1025

38139 30866 44377

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
porovnání  délky akce a osobohodin

POČET HODIN 2018-2019

POČET HODIN 2019-2020

POČET HODIN 2020-2021

POČET OSOBOHODIN 2018-2019

POČET OSOBOHODIN 2019-2020

POČET OSOBOHODIN 2020-2021
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3. SOUTĚŽE:  

 

• V letošním školním roce došlo ke změně financování soutěží. Protože nejsme zřizováni krajem, museli jsme 
požádat o příspěvek na soutěže MŠMT ČR na základě Výzvy MŠMT ČR na podporu na okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 č. 0045/9B_ostatní /SOU/2021. 

 

• Do výběrového řízení výzvy se mohou přihlásit školy a školská zařízení z regionu. 

 

• Počty soutěží a věková skladba účastníků se každoročně mění podle aktuálně vyhlašovaných soutěží a olympiád 

pro daný školní rok. Množství soutěží a výkon v oblasti soutěží SVČ-Domeček Hořovice nemůže přímo ovlivnit, 
protože je závislý na počtu vyhlášených soutěží v aktuálním roce. 

 

• Na realizaci soutěží spolupracujeme se základními, středními školami a dalšími organizacemi. 

 

• Domeček Hořovice zajišťuje organizační část a vyúčtování jednotlivých soutěží.  

 

• Ve školním roce 2020 - 2021 proběhlo 16 soutěží.  

 
 

• Počet soutěží oproti loňskému roku poklesl o 3, počet účastníků stoupl o 750 účastníků. 

    

 
 
 
 

 
 
 

27
19 16

6135

1131 1881

SOUTĚŽE  
porovnání počtu akcí a účastníků

POČET AKCÍ 2018-2019

POČET AKCÍ 2019-2020

POČET AKCÍ 2020-2021

POČET ÚČASTNÍKŮ 2018-2019

POČET ÚČASTNÍKŮ 2019-2020

POČET ÚČASTNÍKŮ 2020-2021
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SOUTĚŽE 
MŠMT   

Účastníci Organizátoři 

hodin osobohodin celkem MŠ ZŠ 15-18 let + 18 let SVČ externí 

16 
CELKEM 1881 0 1716 122 43 16 28 37 2195 

 
 
Komentář:   
- pojem OSOBOHODINA je počet aktivních účastníků x počet hodin 
- osobohodina slouží k porovnání efektivity akcí  
- do účastníků se při výpočtu osobohodiny nezapočítávají pracovníci SVČ 
 
 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

• Realizace vyhlášených soutěží probíhala on-line. Po dohodě s se zkušebními komisemi jsme se 
rozhodli nerealizovat pouze jazykové soutěže. Důvodem by byla neúměrná časová náročnost  
konverzační části soutěží v on-line podobě.  
 

• Veškeré aktivity probíhaly distanční formou například za pomoci Google Forms.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

101 73
37

7617
2899

2195

SOUTĚŽE  
porovnání  délky akce a osobohodin

POČET HODIN 2018-2019

POČET HODIN 2019-2020

POČET HODIN 2020-2021

POČET OSOBOHODIN 2018-2019

POČET OSOBOHODIN 2019-2020

POČET OSOBOHODIN 2020-2021
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4. ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:  

 

• Do této oblasti zahrnujeme vzdělávací akce, na kterých prokazatelně dochází ke vzdělávání, nebo cílenému 
rozvíjení dovedností a schopností účastníků.  

 

• Tato oblast aktivit byla zasažena omezeními asi nejvíce. Nebylo realizováno podzimní Pedagogické minimum,  

Rušili jsme veškeré kurzy a vzdělávací aktivity pro veřejnost. 

 

• DOMEČEK HOŘOVICE má akreditovaný program pro odbornou přípravu Hlavních vedoucích dětských táborů. Ve 
školním roce 2020-21 jsme zrealizovali dva kurzy, a to v DDM České Budějovice a v Domečku Hořovice.  
 

• Celkem v ČZV proběhlo 21 aktivit, což je o 70 aktivit méně než v loňském roce. Počet účastníků klesl o 
210. Celkem se ČZV zúčastnilo 870 účastníků. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 90

21

1759
1080

870

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
počtu  počtu  akcí a účastníků

POČET AKCÍ 2018-2019

POČET AKCÍ 2019-2020

POČET AKCÍ 2020-2021

POČET ÚČASTNÍKŮ 2018-2019

POČET ÚČASTNÍKŮ 2019-2020

POČET ÚČASTNÍKŮ 2020-2021
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Komentář:   
- pojem OSOBOHODINA je počet aktivních účastníků x počet hodin 
- osobohodina slouží k porovnání efektivity akcí  
- do účastníků se při výpočtu osobohodiny nezapočítávají pracovníci SVČ 
 
 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

• Karanténní opatření omezila realizaci Činností dalšího vzdělávání, a to v době od října do května. 

 

 

 

 

 

 

 

288 238

86

4872
2872 3414

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
porovnání délky akce a osobohodin

POČET HODIN 2018-2019

POČET HODIN 2019-2020

POČET HODIN 2020-2021

POČET OSOBOHODIN 2018-2019

POČET OSOBOHODIN 2019-2020

POČET OSOBOHODIN2020-2021

ČZV   Účastníci Organizátoři 

hodin osobohodin celkem MŠ ZŠ 15-18 let + 18 let SVČ externí 

21 
CELKEM 870 552 270 0 48 194 0 86 3414 
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5. TÁBOROVÁ ČINNOST A POBYTOVÉ AKCE:  
 

• TÁBORY jsou akce, které trvají více jak pět dní s minimálně 30 účastníky. 
POBYTOVÉ AKCE jsou spojeny s minimálně jedním noclehem účastníků v rámci akce. 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY jsou specifické vícedenní akce, bez ubytovávání účastníků. Probíhají přímo     
                                 v místě konání, děti dochází na činnosti během dne, odpoledne odchází domů. 
 

• Táborová činnost je centrálně řízena z Hořovic. Evidence účastníků táborové činnosti je vedena ve školní  
      matrice. Účtována je v Domečku Hořovice. 

 

• Ve školním roce 2020-2021 proběhlo celkem 44 akcí 35 příměstských táborů a 9 pobytových táborů o   
     letních prázdninách. 
 

• Celkem se akcí zúčastnilo 1327 táborníků. Pobytové akce trvaly 268 dnů. Počet účastníků stoupl o  
     778. 
      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

36 33 44

1166

549
1327

TÁBOROVÁ ČINNOST A  POBYTOVÉ AKCE 
porovnání počtu akcí a účastníků 

POČET AKCÍ 2018-2019

POČET AKCÍ 2019-2020

POČET AKCÍ 2020-2021

POČET ÚČASTNÍKŮ 2018-2019

POČET ÚČASTNÍKŮ 2019-2020

POČET ÚČASTNÍKŮ 2020-2021
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Komentář:   
- pojem OSOBODEN je počet aktivních účastníků x počet pobytových dnů 
- slouží k porovnání efektivity akcí 
- do osobodnů se nezapočítávají pracovníci SVČ 
 
 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

• V této oblasti došlo k výpadku pobytových akcí během celého školního roku, jarních a zimních táborů. 
Tento výpadek jsme kompenzovali nahrazením vyššího počtu příměstských táborů a realizací 
pobytových táborů, které v loňském roce nebyly uskutečněny.  

 

• Navýšením počtu příměstských táborů došlo k překonání výkonů v předcovidových letech. Svědčí to o 
maximálním využití letních prázdnin a snaze dohnat výkony zařízení. 
 
 

TÁBOROVÁ ČINNOST 
CELKEM 

Účastníci 
pracovníci DT / 

SVČ 
dnů osobodnů 

celkem MŠ ZŠ 15-18 let 18+ 
SVČ ext ostatní 

akcí z toho 1327 39 1201 29 58 47 173 1 268 9752 

44 

9  tábory 490 15 388 29 58 7 130 1 100 5754 

35  příměstské tábory 837 24 813 0 0 40 43 0 168 3995 

0  pobytové akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

226
134

268

9053

2338

9752

TÁBOROVÁ ČINNOST A  POBYTOVÉ AKCE 
porovnání  délky akce a osobodnů 

POČET DNŮ 2018-2019

POČET DNŮ 2019-2020

POČET DNŮ 2020-2021

POČET OSOBODNŮ 2018-2019

POČET OSOBODNŮ 2019-2020

POČET OSOBODNŮ 2020-2021
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III. ANALÝZA VÝKONŮ 

1. CELKOVÉ VÝKONY ORGANIZACE 
 

 AKCE - Příležitostná činnost, soutěže, pobytové akce a ČZV                      školní rok 2020-21 

akcí měsíc 
počet 

účastníků 
celkem 

z toho 
MŠ ZŠ 

15-18 
let 18+ 

70+ 

SVČ ext. ost. diváci hodin 
Osobo 
hodin dnů 

osobo 
dnů 

28 září 

688 88 239 74 264 23 

36 21 4 500 103 1933 0 0 

10 říjen 

288 0 241 2 45 0 

11 8 1 0 9 96 22 1056 

23 listopad 

1741 338 935 74 394 0 

27 20 0 0 36 2514 20 960 

21 prosinec 

1027 382 381 6 258 0 

33 8 0 0 52 2635 0 0 

25 leden 

916 531 337 14 34 0 

195 15 1 0 85 3463 0 0 

4 únor 

57 0 50 7 0 0 

4 2 0 0 14 191 0 0 

12 březen 

1262 2 1205 27 28 0 

12 18 0 0 27 1462 20 295 

68 duben 

12611 3533 4121 448 4509 0 

13 6 163 0 342 24659 9 123 

9 květen 

175 27 22 0 126 0 

12 3 3 0 22 551 0 0 

37 červen 

1679 461 511 6 684 17 

65 13 28 0 138 4460 0 0 

112 
červenec/ 

srpen 

2855 42 2667 33 113 0 

11 241 1 0 320 8022 197 7318 

CELKEM akcí 449 
23299 5404 10709 691 

6455 

40 

519 355 201 500 1148 49986 268 9752 

 KROUŽKY - Pravidelná činnost                                                                     školní rok 2020-21 
ZÚ 

týdně 
ZÚ 

měsíčně  
počet 

účastníků  
z toho 

MŠ ZŠ 
15-18 
let 18+ 

 

        

176  914              

CELKEM 
za rok 

449 24228     
 

        

 

CELKOVÉ VÝKONY 
školní rok 2020-21 

počet aktivit 449 

počet účastníků 24228 
        (nejsou započteni diváci) 

Komentář:   
- V počtu aktivit a počtu účastníků se negativně projevilo nerealizování zájmových útvarů. 
- Veškeré další výkonové ukazatele se nám podařilo navzdory nepříznivé situaci úspěšně udržet.  
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IV. PROJEKTY A OPERAČNÍ PROGRAMY 
 

 

ZÁŘÍ – ČERVEN 2020 - 2021 – Virtuální universita 3 věku 

• V září 2020 až červnu 2021 zorganizoval Domeček Hořovice dva semestry Virtuální university třetího 
věku. 

 

ZÁŘÍ 2020 – ČERVEN 2021 – ŠKOLNÍ KLUBY HOŘOVICE, KOMÁROV,  

                                                            KRÁLŮV DVŮR 

projekt „Adaptabilita a rovné příležitosti v  programu Zaměstnanost“  

 

• Výzva je zaměřena na podporu rodičů dětí 1. stupně ZŠ. 

• Ve školním roce jsme realizovali dvě výzvy-projekty Děti si hrají, rodiče pracují a Lék na nudu. 

• V rámci projektu „Děti si hrají, rodiče pracují“ jsme do června 2021 provozovali dva kluby pro děti 
prvního stupně ZŠ a to v Hořovicích a Komárově. Od ledna 2021 začal v rámci projektu „Lék na nudu“ 
pracovat klub v Králově Dvoře.   

• Každý klub zajišťuje jeden vedoucí klubu a jeden pomocný pedagog. 

• Dokumentace a účtování aktivit se řídí pravidly projektu.  

• Mimo klubových aktivit během pracovního týdne nabízíme v rámci projektu oblíbené převádění dětí 
na zájmové útvary a příměstské tábory o školních prázdninách a státních svátcích. 

• Pravidelná klubová činnost je vykazována v rámci pravidelné činnosti, příležitostné akce (zpravidla 
jednodenní) v rámci příležitostných aktivit a příměstské tábory vykazujeme v táborové činnosti. 

 

ZÁŘÍ 2020 – SRPEN 2021 – Šablony II. MŠMT ČR  

projekt „Věda a výzkum“ č. 02_18_063 

Ve školním roce 2020-21 jsme realizovali Šablony v oblastech: 

• Karierní poradce 

• Vzdělávání 

• Inkluze 

• Tandemová výuka 

• Koučování 

• Badatelský klub 

• Projektový den 

• Projektový den mimo pracoviště 

• Komunitní a osvětová setkávání 
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HODNOCENÍ A VÝSLEDKOVÁ LISTINA: 
TERMÍN VELIKONOČNÍ VÝZVY: 5. března – 7. dubna 2021  

ORGANIZÁTOR: Středisko volného času-Domeček Hořovice 

DOSAH A VÝSTUPY: 
• Počet zúčastněných obcí / místních organizátorů:       159                

• Součet obyvatel zúčastněných obcí:            548 649     

• Celkový součet vyrobených vajíček:             11 809 

MÉDIA: 
• Český rozhlas 

• Facebook / počet členů skupiny VYKUTÁLENÁ VAJÍČKA   2 567 

•    Facebook / počet příspěvků skupiny VYKUTÁLENÁ VAJÍČKA 1 882     

• Deníky Bohemia, místní tisk v obcích, obecní zpravodaje 

TITUL KRASLICOV 2021 – absolutní vítěz výzvy: 

VĚCKOVICE, Plzeňský kraj – 0,2 obyvatele na jedno vejce 

NEJVÍCE VYROBENÝCH VAJEC: 
1. 462 vajec  VIŽINA   Středočeský kraj 

2. 405 vajec  ZAJEČOV  Středočeský kraj 

3. 350 vajec  TATOBITY Liberecký kraj 

     VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBCÍ   12.DUBNA 2021 

BŘEZEN- DUBEN 2021 – VELIKONOČNÍ VÝZVA 

 

• Velikonoční výzva byla druhým ročníkem celorepublikového projektu SVČ-Domeček Hořovice, kterým 
jsme reagovali na lockdown společnosti. 

• Těžištěm akce byl FB skupina ZAJÍCŮ BYLO DOST, LETOS FRČÍ VAJÍČKA jejíž činností jsme chtěli 
podpořit rodiny s dětmi, které o Velikonocích musely z důvodu zákazu volného pohybu zůstat doma. 

• Cílem aktivity bylo vytvořit dekoraci vajíčka, nechat ho zapsat u místního obecní kvočny do výkonů 
v rámci své obce a společně si zasoutěžit o titul pro obec KRASLICOV ROKU 2021.  
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VI. ZÁVĚR 
Školní rok 2020-2021 byl poznamenán druhou vlnou coronavirové epidemie. Na začátku 

osmiměsíční uzávěry činnosti zařízení jsme netušili, jaký vliv budou mít opatření na naši 

činnost, jak dlouho potrvají a jaké poneseme důsledky výpadku konkrétních oblastí zájmové 

činnosti. 

Bylo prakticky nemožné něco dlouhodobě plánovat. Od uzavření Domečku Hořovice v říjnu 

2020 se situace během školního roku zásadně nezměnila natolik, abychom mohli 

plnohodnotně realizovat tradiční aktivity, jako jsou zájmové kroužky, vzdělávací akce, 

příležitostné akce pro veřejnost, či pobyty během školního roku. Aktivity, které Domeček 

Hořovice realizoval byly povětšinou bezkontaktního charakteru.  

Vedení organizace muselo nepřetržitě sledovat vyhlašovaná karanténní nařízení a stanovovat 

aktuální platná nařízení. Bylo nutné nastartovat krizové plánování, kreativní přístup 

k realizaci aktivit, abychom byli schopni vykazovat nějakou činnost. Vyhodnotili jsme, že 

nepůjdeme cestou online zájmových kroužků, protože jsme si byli vědomi zátěže rodin v této 

oblasti ze škol.  Díky této situaci bylo nutné zrevidovat ekonomickou přínosnost jednotlivých 

forem aktivit a najít úspory, nebo jiné zdroje příjmů.  

Výsledkem bylo například dlouho zvažované těžké rozhodnutí paní ředitelky ukončit 

spolupráci s Národním pedagogickým institutem Praha a od roku 2021 nadále nepronajímat 

táborovou základnu na Zbirožském potoce. Vedení organizace muselo vymyslet způsob, jak 

v době distanční výuky realizovat pedagogickou činnost a jak motivovat pracovníky.  

 

Uzavření organizace přineslo i zvýšený tlak na pedagogické pracovníky. S prvním uzavřením 

došlo k určitému ustrnutí a hledání cesty, jak v těchto podmínkách pracovat. U každého 

došlo k podporované retrospektivě vlastních aktivit a přístupů, na kterou běžně není čas. 

Během karanténních opatření měl každý pracovník možnost individuálně rozvinout znalosti 

a dovednosti. Největším přínosem bylo realizování Šablon v rámci vzdělávání pracovníků 

v oblasti práce na PC a v online prostředí, nebo uskutečnění vzdělávacích aktivit spojených 

s osobním rozvojem pracovníků. Za pomoci lektorů jsme tento čas využili k rozboru osobních 

přístupů k organizaci aktivit a vlastnímu působení v Domečku. Společným výstupem bylo 

naplánování aktivit na nový školní rok včetně návrhu vzniku pracovních skupin, které budou 

konkrétní akce připravovat. 

 

V květnu 2021 došlo k postupnému otevření činnosti. Vzhledem ke končícímu školnímu roku 

a blížícím se letním prázdninám jsme se rozhodli neotvírat zájmové kroužky. Veškerou 

pozornost jsme nasměrovali na realizaci aktivit spojených s čerpáním Šablon a na zajištění 

letní činnosti. Díky přístupu interních i externích pracovníků se nám podařilo zvýšit výkon 

organizace na krátkodobě udržitelné maximum, abychom dohnali ztrátu jak ve výkonech, 
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tak ve financování organizace. Ruku v ruce s tímto náporem vzrostl pro změnu tlak na 

ekonomické oddělení, který se projevil navýšením objemu práce během účtování velkého 

počtu akcí, které byly fakticky nahuštěny do posledních 3 měsíců školního roku.    

 

Přesto naše organizace v nastalé krizové situaci obstála. Výkony se nám i při výpadku 

pravidelné činnosti podařilo udržet. Velkým štěstím bylo rozhodnutí paní ředitelky zapojit 

se do Šablon II., protože realizace těchto aktivit nejvíce přispěla ke stabilizaci ekonomické 

situace. I přes počáteční šok dokázali pracovníci organizace najít způsob, jak udržet kontakt 

s klienty, našli nové formy aktivit, které bylo možné realizovat a pomáhali tam, kde bylo 

třeba. Všem patří velký dík, protože jen SPOLEČNĚ jsme to skutečně dokázali. 

 


