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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU-DOMEČEK HOŘOVICE 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 

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 
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 1. 8. 2006 
 

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, 
která byla na základě konkurzního řízení jmenována do funkce tehdejším starostou Města Hořovice panem 
Mgr. Lubošem Čížkem. 22. 5. 2013 rada města Hořovice potvrdila její vykonávání funkce ředitelky na dobu 
dalších šesti let.  

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 
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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 Zbirožský potok 
     TZ Vranovice 
    TZ Hlince 
Další místa:   tělocvičny I. a II. ZŠ Hořovice, ZŠ TGM Komárov a ZŠ Liteň  
    klubovna Liteň, Karlštejn, Králův Dvůr 
               ZŠ Lochovice, Zadní Třebáň, Osek, Osov, Broumy, Karlštejn, Zaječov 
    MŠ Chodouň  
Číslo účtu založeného u Komerční banky Hořovice: DOMEČEK HOŘOVICE 35-7041020237/0100  

    FKSP   35-7049360287/0100 

 

2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  

12 INTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ - K 31. 8. 2016 
 

PEDAGOGOVÉ VOLNÉHO ČASU 
1. Ředitelka SVČ        -  Vladimíra Šlosarová 
2. Zástupce ředitelky    -  Bc. Tomáš Klokočník 
3. Pedagog volného času       -  Jaroslava Kalátová 
4. Pedagog volného času    -  Hana Šmídová 
5. Pedagog volného času    -  Bc. Eva Knopová  
6. Pedagog volného času    -  Helena Kreisingerová DiS. (0,75 úvazku) 
7.         Pedagog volného času    -  Bc. Jana Krátká (0,75 úvazku)  
8. Pedagog volného času     -  Eva Drbalová (0,5 úvazku) 
9. Pedagog volného času    -  Helena Peglerová (0,5 úvazku)  

 
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
10. Ekonomka     -  Alena Vaňková 
11. Účetní      -  Táňa Lhotáková    
12. Pokladní, uklízečka    -  Jarmila Vítová 
13. IT, nahrávací studio    -  Pavel Šlosar (0,5 úvazku) 
14. Administrativní pracovník   -  Anna Hlinková (Úřad práce)  
15. Administrativní pracovník   -  Monika Králíčková (0,5 úvazku - Úřad práce) 
 

331 EXTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ (DPP, DPČ) - K 31. 8. 2016 

       
275 pedagogických pracovníků - z toho 58 vedoucích zájmových útvarů, ostatní pedagogové organizují   
       příležitostné akce, kurzy a semináře, nebo pracují jako vedoucí na táborových a pobytových akcích   
 
  56 ostatních pracovníků (správcové, zabezpečení LT a akcí) 
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3. 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 ekonomické výstupy organizace, řídí 
pracovníky úseku. 
 
ÚSEK VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT - řídí zástupce ředitelky 
Pracovníci úseku zajišťují odborné činnosti na pracovištích v Hořovicích, v Komárově, Karlštejně, 
Králově Dvoře v Litni a dalších místech poskytování služeb. Řídí externí zaměstnance. 
  
ÚSEK EKONOMICKÝ- p římo podléhá ředitelce 
pracovnice úseku sledují čerpání finančních prostředků dle rozpočtu, provádí účetní operace a 
zpracovávají agendu PAM   
 
ÚSEK SPRÁVNÍ - p římo podléhá zástupci ředitelky 
pracovníci úseku zajišťují úklid, správu a evidenci majetku, dodržování  BOZP na jednotlivých 
pracovištích, drobnou údržbu pracovišť a táborových základen 
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4. PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ  

 

SÍDLO ORGANIZACE: 

 
Adresa: Větrná 869, 268 01 Hořovice                                                 
 
GPS: 49°49'53.651"N, 13°54'3.89"E 
 

Od ledna 2007 DOMEČEK HOŘOVICE sídlí ve 
stření části areálu spolu s kuchyní Městské 
mateřské školy. V současné době užíváme ve 
středním pavilonu areálu Větrná prostory 
pro kanceláře pracovníků, klubovny – hernu 
a hudebnu, sklad, sanitární místnost a 
sociální zařízení pro účastníky zájmových 
činností. V suterénu využíváme 
zrekonstruované prostory pro keramickou a 
výtvarnou dílnu, klubovnu pro plastikové 
modeláře, nahrávací studio a skladové a 
sociální prostory.   

V zahradě areálu využíváme pro uložení materiálu na letní činnost skladové prostory, jednu místnost jako 
sklad kostýmů a dvě plechové garáže na uskladnění sekaček, přívěsného vozíku a dalšího nutného 
technického vybavení. Po jednání s NIDM Praha nám bylo umožněno parkovat služebním vozidlem 
v  garážích. 

PROSTORY V AREÁLU VĚTRNÁ:   
 

• Kanceláře pracovníků Domečku Hořovice 

• Hudebna 

• Herna 

• Výtvarná dílna 

• Modelářská dílna 

• Keramická dílna 

• Nahrávací studio 

• Technické a skladové prostory 

• Sociální zařízení 
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ŠKODNÁ UDÁLOST AREÁL VĚTRNÁ - KRUPOBITÍ:   

 
 
 23. května 2016 postihlo hořovicko nezvykle silná bouřka a krupobití.  Ačkoli je Domeček 
Hořovice na kopci a většina živelných pohrom ho dosud míjela, tentokrát se nám škody 
nevyhnuly. 
 
 Schodiště ze zahrady do sklepa se naplnilo kroupami, které vyrazily vchodové dveře do 
suterénu. Dešťová voda a kroupy následně vyplavily klubovny, sociální zázemí a sklad. 
Situaci zhoršovala chybějící izolace pláště budovy. Voda si našla cestu do suterénu i zdmi a 
okolo oken pod úrovní terénu. Naštěstí se nedostala do nahrávacího studia, kde byla týden před 
škodnou událostí dokončena úprava prostor včetně nových podlah. Z důvodu vysoké vlhkosti 
došlo k odreznutí pantů na protipožárních plechových dveřích v modelářské dílně. 
Vzhledem k rozsahu škod byl předčasně ukončen provoz zájmových útvarů plastikoví modeláři, 
keramika, fimo a výtvarné kroužky. 
 
Celé léto probíhalo vysoušení prostor zapůjčenými vysoušeči. Teprve v září jsme mohli prostory 
vyštukovat, vymalovat a nachystat na nový školní rok.  
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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 v odpoledních hodinách 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.  
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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, Zadní Třebáň, Osek, Osov, 
Broumy, Zaječov, Karlštejn a MŠ 
Chodouň.  

• V tomto školním roce pracovalo 118 
zájmových útvarů, což je o osm více 
než vloni.  

• Oproti minulému školnímu roku došlo 
ke zvýšení o 68 účastníků.   

• Zájmové útvary trvaly 118 hodin týdně, 
měsíčně 472 hodin. Za školní rok je to celkem 3776 hodin. 

• Týdně se na zájmových útvarech vystřídalo 1289 účastníků, měsíčně 5156 účastníků. Za celý školní 
rok se zúčastnilo zájmových útvarů celkem 41248 účastníků. 

 

 

 

 

113 110 118

1223 1222 1289

PRAVIDELNÁ ČINNOST
porovnání počtu kroužků a účastníků 

POČET KROUŽKŮ 2013-2014

POČET KROUŽKŮ 2014-2015

POČET KROUŽKŮ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2013-2014

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016
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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. Často se stává, že v jeden den 
probíhá souběžně na různých pracovištích více akcí. 
 

• 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 2015- 2016 proběhlo 123 akcí. Počet akcí klesl o 1, počet účastníků klesl oproti 
loňskému roku o 713. Pokles počtu účastníků nastal především z důvodu přesunu Pohádkového lesa a 
doprovodného programu z června na září 2016 (bude vykazován ve výkonech školního roku 2016-2017).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLEŽITOSTNÁ 
ČINNOST  

Účastníci Organizátoři 
diváci hodin osobohodin 

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

akcí z 
toho  

 11802 2590 4497 641 4060 211 146 221 904 358 32362 

123 

90 v týdnu 6306 1489 2618 452 1733 130 78 162 132 239 17923 

33 so - ne 5496 1101 1879 189 2327 81 68 59 772 119 14439 
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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  

 

104 124 123

11681 12515 11802

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
porovnání počtu akcí a účastníků

POČET AKCÍ 2013-2014

POČET AKCÍ 2014-2015

POČET AKCÍ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2013-2014

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

425 379 358

22566
26642 32362

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST
délka akcí a osobohodin

POČET HODIN 2013-2014

POČET HODIN 2014-2015

POČET HODIN 2015-2016

POČET OSOBOHODIN 2013-2014

POČET OSOBOHODIN 2014-2015

POČET OSOBOHODIN 2015-2016
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3. SOUTĚŽE:  
 

• VYHLAŠOVANÉ SOUTĚŽE MŠMT ČR organizujeme na základě výběrového řízení Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 
 

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

• Více než 90% vyhlašovaných soutěží realizuje pro okres Beroun Domeček Hořovice. 
 

• 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 2015- 2016 proběhlo 27 soutěží.  
 
 

• Počet soutěží oproti loňskému roku klesl o 2, počet účastníků klesl o 481 účastníků.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTĚŽE MŠMT  Účastníci Organizátoři 

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

27 CELKEM 5633 
 

5186 262 185 37 65 120 8114 
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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 
 
 
 
 

30 29 27

6084 6114 5633

SOUTĚŽE 
porovnání počtu soutěží a účastníků

POČET AKCÍ 2013-2014

POČET AKCÍ 2014-2015

POČET AKCÍ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2013-2014

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

111 133 120

9576
11168

8114

SOUTĚŽE 
délka soutěží a osobohodin

POČET HODIN 2013-2014

POČET HODIN 2014-2015

POČET HODIN 2015-2016

POČET OSOBOHODIN 2013-2014

POČET OSOBOHODIN 2014-2015

POČET OSOBOHODIN 2015-2016
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845

35%

331

14%
73

3%

1159

48%

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ          
věková skladba účastníků

MŠ

ZŠ

SŠ

18+

4. ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:  
 

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

• DOMEČEK HOŘOVICE má akreditovaný program pro odbornou přípravu Hlavních vedoucích dětských táborů. 
 

• V letošním roce jsme zorganizovali pro externí pracovníky 40 hodinový kurz Studium pedagogiky pro 
pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, kterým si svou kvalifikaci rozšířilo 
19 pracovníků našeho zařízení. 
 

• Celkem v ČZV proběhlo 194 aktivit, což je o 43 aktivit méně než v loňském roce. Počet účastníků 
stoupl o 383. Pokles počtu aktivit je způsoben ukončením cyklu vzdělávacích aktivit v rámci projektu 
v RC Kaleidoskop. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 

  Účastníci  Organizátoři 

diváci hodin 
osobo 
hodin 

ce
lk

em
 

M
Š 

ZŠ
 

15
-1

8 
le

t 

18
+ 

SV
Č
 

ex
te

rn
í 

os
ta

tn
í 

počet z toho 2408 845 331 73 1159 221 30 1 3 468 5496 

194 

114 osvět. a inform. činnost  1687 430 331 73 853 140 24 1 3 308 4054 

0  individuální činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80  spontánní činnost 721 415 0 0 306 81 6 0 3 160 1442 

0 ostatní činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 
 
 

95

237 194

1026
2025 2408

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
počtu  počtu  akcí a účastníků

POČET AKCÍ 2013-2014

POČET AKCÍ 2014-2015

POČET AKCÍ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2013-2014

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

374
670 468

3744
5745 5496

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
porovnání délky akce a osobohodin

POČET HODIN 2013-2014

POČET HODIN 2014-2015

POČET HODIN 2015-2016

POČET OSOBOHODIN 2013-2014

POČET OSOBOHODIN 2014-2015

POČET OSOBOHODIN2015-2016
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142
12%

752
66%

65
6%

180
16%

TÁBOROVÁ ČINNOST A POBYTOVÉ  AKCE       
věková skladba 

MŠ

ZŠ

SŠ

18+

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. 

 
• Jednotlivé činnosti byly organizovány nebo přímo řízeny pedagogy DOMEČKU.  

 
• Ve školním roce 2015-2016 proběhlo celkem 33 akcí z toho 16 táborů, 9 příměstských táborů a  
     8 jiných pobytových akcí. 
 
• Celkem proběhlo 33 pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 1139 táborníků. Pobytové akce trvaly 202  
     dnů. Počet účastníků klesl o 51.  
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16
49%

8
24%

9
27%

TÁBOROVÁ ČINNOST  A AKCE SPOJENÉ S POBYTEM
typ akcí

tábory

městské tábory

pobytové akce

22
67%

11
33%

TÁBOROVÁ ČINNOST A ACE SPOJENÉ S POBYTEM
počet akcí v létě a během školního roku

v létě

během školního roku
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TÁBOROVÁ ČINNOST 
CELKEM 

Účastníci 
pracovníci  DT / 

SVČ 
dnů osobodnů 

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

akcí z toho 1139 142 752 65 180 39 192 7 202 8917 

33 

16  tábory 868 136 563 23 146 17 168 7 142 7946 

8  městské tábory 125 5 120 0 0 7 12 0 40 625 

9  pobytové akce 146 1 69 42 34 15 12 0 20 346 

 
 

 
Komentář:   
- pojem osoboden je počet aktivních účastníků x počet pobytových dnů 
- slouží k porovnání efektivity akcí 
- do osobodnů se nezapočítávají pracovníci SVČ 

34 34 33

1126 1190 1139

TÁBOROVÁ ČINNOST A  POBYTOVÉ AKCE
porovnání počtu akcí a účastníků POČET AKCÍ 2013-2014

POČET AKCÍ 2014-2015

POČET AKCÍ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2013-2014

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

195 193 202

8079 8693 8917

TÁBOROVÁ ČINNOST A  POBYTOVÉ AKCE                                                  
porovnání  délky akce a osobodnů 

POČET DNŮ 2013-2014

POČET DNŮ 2014-2015

POČET DNŮ 2015-2016

POČET OSOBODNŮ 2013-2014

POČET OSOBODNŮ 2014-2015

POČET OSOBODNŮ 2015-2016
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III. ANALÝZA VÝKONŮ 
1. CELKOVÉ VÝKONY ORGANIZACE 

 

Celkové výkony školní rok 2015-16 

akcí měsíc 
počet 

účastníků 
celkem 

z 
toho 
MŠ ZŠ 

student 
15-26 

let 18+ SVČ ext. ost. diváci 
počet 
hodin 

Osobo 
hodin dnů 

osobo 
dnů 

15 září 1383 297 673 41 372 24 4 3 96 45 3228 4 56 

28 říjen 996 206 446 167 177 38 19 1 0 88 1177 4 120 

49 listopad 3226 867 759 212 1388 78 30 15 459 109 7894 2 26 

21 prosinec 749 255 400 0 94 30 13 119 118 54 1496 0 0 

25 leden 701 93 292 8 308 36 16 30 160 70 2694 2 32 

41 únor 1651 457 594 101 499 51 46 8 1 110 3699 16 533 

50 březen 4329 267 3716 58 288 63 29 5 72 124 1830 0 0 

55 duben 2776 389 1502 37 848 81 68 17 1 146 10549 4 42 

43 květen 2016 247 861 215 679 62 29 12 0 122 5713 0 0 

22 červen 1812 384 775 95 558 30 13 15 0 58 7032 17 949 

28 červenec/ srpen 1343 115 748 107 373 15 166 8 0 20 660 153 7165 

CELKEM  akcí 377 20982 3577 10766 1041 5584 508 433 233 907 946 45842 202 8923 

 
• Pokles všech realizovaných akcí je oproti loňskému roku  -47 akcí.  
• Pokles počtu účastníků na akcích je oproti loňskému roku -862 lidí.  
• V poklesu aktivit a počtu účastníků se projevilo ukončení projektu v RC Kaleidoskop, kdy přestaly 

být realizovány dotované vzdělávací akce. Ve výkonu  jsme se vrátili na hodnoty, které jsme 
vykazovali v letech před projektem. 

Komentář:   

- v celkových výkonech organizace se nevykazuje pravidelná činnost (zájmové útvary) 

- v počtu akcí není zahrnuto týdně 118 hodin zájmových útvarů, což je 3776 hodin zájmových útvarů 
za školní rok. V případě, že bychom pravidelnou činnost započítávali do celkových výkonů, museli 
bychom tedy připočítat do celkového počtu účastníků navíc cca 41248 účastníků (týdně se jich 
v Domečku sešlo 1289). 
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865
67%

222
17%

145
11%

57
5%

POČET ČLENŮ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PODLE PRACOVIŠŤ
školní rok 2015-16

Hořovice

Komárov

Liteň

Králův Dvůr

2. POROVNÁNÍ VÝKONŮ PRACOVIŠŤ 
 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (celkový souhrn výkonů školní rok 2015-2016): 

 
• Ve školním roce 2015 - 2016 pracovalo v Domečku Hořovice 118 zájmových kroužků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                KOMENTÁŘ: Graf znázorňuje počty kroužků na jednotlivých pracovištích. 

• V zájmových kroužcích se pravidelně scházelo 1289 účastníků. 
 
 

 

 

  

 

 

 

                                
                
KOMENTÁŘ: Graf znázorňuje rozložení počtu účastníků na jednotlivých pracovištích. 

 

82
70%

17
14%

15
13%

4
3%

POČET ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PODLE PRACOVIŠŤ
školní rok 2015-16

Hořovice

Komárov

Liteň

Králův Dvůr
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 AKCE (CELKOVÝ SOUHRN VÝKONŮ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016) 
 

• Celkem proběhlo v Domečku Hořovice 377 akcí. 

 

                  KOMENTÁŘ: Graf znázorňuje počty akcí na jednotlivých pracovištích a procentuální         
                                     poměr z celkového výkonu Domečku Hořovice. 

• CELKEM SE VŠECH AKCÍ ZÚČASTNILO 20982 účastníků. 

 

                  KOMENTÁŘ: Graf znázorňuje počty účastníků na akcích jednotlivých pracovišť a  
                                     procentuální poměr z celkového výkonu Domečku Hořovice. 

312
83%

6
1%

41
11%

18
5%

CELKOVÝ POČET AKCÍ DOMEČEK HOŘOVICE
školní rok 2015-16

Hořovice

Komárov

Liteň

Králův Dvůr

14821
71%

1165
6%

4519
21%

477
2%

CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ  NA AKCÍCH           
školní rok 2015-2016

Hořovice

Komárov

Liteň

Králův Dvůr
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PRACOVIŠTĚ HOŘOVICE - ŠKOLNÍ ROK 2015-16 

 

 

KOMENTÁŘ: 

• Ve školním roce proběhlo na hořovickém pracovišti 312 akcí, což je 83 % ze všech akcí 
Domečku Hořovice v daném školním roce.  

• Celkem se akcí Domečku v Hořovicích zúčastnilo 14821 účastníků z hořovicka.  

• V průměru se jedné akce zúčastnilo 48 účastníků. 

• Nejvíc akcí bylo v Hořovicích zaměřeno na cílové skupiny děti ZŠ a dospělí. 

• Nejméně se akcí zúčastňovala mládež. Na akcích využíváme mládež jako pořadatele, proto je 
nemůžeme vykazovat jako účastníky aktivit. 

• Do skladby účastníků zahrnujeme veškeré příležitostné akce, soutěže, činnosti zájmového 
vzdělávání a pobytové akce a tábory, které organizovali nebo garantovali pracovníci hořovického 
pracoviště Domečku. 

• V počtu akcí je zahrnut také výkon Rodinného centra Kaleidoskop. 

• Nejúspěšnější příležitostnou akcí hořovického pracoviště jsou Svatomartinská světýlka s 1294 
účastníky. 

 

 

 

 

2197
15%

8202
55%

775
5%

3647
25%

CELKOVÉ VÝKONY 
pracoviště Hořovice

 MŠ

ZŠ

student 15-26 let

18+
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PRACOVIŠTĚ KOMÁROV - ŠKOLNÍ ROK 2015-16 

 

 
KOMENTÁŘ: 

• Ve školním roce proběhlo na komárovském pracovišti 6 akcí, což je 1 % ze všech akcí 
Domečku Hořovice v daném školním roce. 

• Celkem se akcí Domečku v Komárově zúčastnilo 1165 účastníků z hořovicka. 

• V průměru se jedné akce zúčastnilo 194 účastníků. 

• Komárovské akce nejvíce navštěvují dospělí, druhá nejsilnější skupina jsou z pohledu 
procentuálního zastoupení děti ZŠ. 

• Do skladby účastníků zahrnujeme veškeré příležitostné akce, soutěže, činnosti zájmového 
vzdělávání a pobytové akce a tábory, které organizovali nebo garantovali pracovníci komárovského 
pracoviště Domečku. 

• Městys Komárov finančně přispívá na provoz a činnost.   

• Nejúspěšnější příležitostnou akcí komárovského pracoviště je Pochod přes 3 pekla se 499 
účastníky. 

 

 

 

307
27%

259
22%

585
51%

CELKOVÉ VÝKONY 
pracoviště Komárov 

 MŠ

ZŠ

18+
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PRACOVIŠTĚ LITEŇ - ŠKOLNÍ ROK 2015-16 

 

 

KOMENTÁŘ: 

• Ve školním roce proběhlo na liteňském pracovišti 41 akcí, což je 11 % ze všech akcí Domečku 
Hořovice v daném školním roce. 

• Celkem se akcí Domečku v Litni zúčastnilo 4519 účastníků z berounska. 

• V průměru se jedné akce zúčastnilo 110 účastníka. 

• Liteňské akce nejvíce navštěvují děti ZŠ, druhou nejsilnější skupinou jsou děti MŠ. 

• Nejméně se akcí zúčastňuje mládež. Na akcích využíváme mládež jako pořadatele, proto je 
nemůžeme vykazovat jako účastníky aktivit. 

• Do skladby účastníků zahrnujeme veškeré příležitostné akce, soutěže, činnosti zájmového 
vzdělávání a pobytové akce a tábory, které organizovali nebo garantovali pracovníci liteňského 
pracoviště Domečku. 

• Do výkonů pracoviště Liteň se započítávají akce v Litni a Karlštejně. 

• Městys Liteň a Karlštejn finančně přispívá na provoz a činnost.   

• Nejúspěšnější příležitostnou akcí liteňského pracoviště je Podhradí patří dětem s 622 
účastníky. 

 

1042
23%

2034
45%

265
6%

1178
26%

CELKOVÉ VÝKONY 
pracoviště Liteň

 MŠ

ZŠ

student 15-26 let

18+
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PRACOVIŠTĚ KRÁLŮV DVŮR - ŠKOLNÍ ROK 2015-16 

 

 

KOMENTÁŘ: 

• Ve školním roce proběhlo na pracovišti 18 akcí, což jsou 5 % ze všech akcí Domečku Hořovice 
v daném školním roce. 

• Celkem se akcí Domečku v Králově Dvoře zúčastnilo 477 účastníků z berounska. 

• V průměru se jedné akce zúčastnilo 10 účastníků. 

• Pracoviště v Králově Dvoře slouží primárně jako zařízení pro pravidelnou činnost pro děti 
předškolního věku, příležitostné aktivity jsou realizovány nad rámec hlavní náplně činnosti. 

• Od pondělí do pátku se v klubovnách schází MINIKROUŽEK, ve kterém se denně vystřídá 
průměrně 17 dětí.  MINIKROUŽEK trvá 4 hodiny. Za školní rok 2015-2016 se na 210 schůzkách 
vystřídalo 2728 dětí.   

• Královedvorské akce nejvíce navštěvují děti ZŠ, druhou nejsilnější skupinou jsou dospělí. 

• Do skladby účastníků zahrnujeme veškeré příležitostné akce, soutěže, činnosti zájmového 
vzdělávání a pobytové akce a tábory, které organizovali nebo garantovali pracovníci 
královédvorského pracoviště Domečku. 

• Město Králův Dvůr finančně přispívá na provoz a činnost.   

• Nejúspěšnější příležitostnou akcí královédvorského pracoviště jsou Vánoční dílny s 98 
účastníky. 

31
7%

271
57%

1
0%

174
36%

CELKOVÉ VÝKONY 
pracoviště Králův Dvůr

 MŠ

ZŠ

student 15-26 let

18+
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IV. RODINNÉ CENTRUM KALEIDOSKOP 
V lednu 2015 byl naplněn obsah projektu „Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a 
vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené“ z Fondu partnerství v programu švýcarsko-
české spolupráce.  

V Rodinném centru jsme během školního roku 2015-2016 nabízeli pravidelné i spontánní aktivity a 
vzdělávací kurzy pro rodiče a jejich děti podle aktuální poptávky. Svůj prostor nalezly pravidelné 
pohybové aktivity pro maminky a děti, tvořivé aktivity pro maminky s hlídáním dětí a rozšířila se i nabídka 
spontánního využití rodinného centra o hlídací herničky určené pro maminky, které potřebují pohlídat 
jejich dítě. V odpoledních hodinách se v Kaleidoskopu začaly scházet pravidelné zájmové kroužky pro 
předškolní i školní děti. Rodinné centrum se také více stalo centrem pro rodinné oslavy, kdy si maminky 
pronajímaly prostor pro oslavu svého dítěte.  

V období teplých jarních měsíců a letních prázdnin jsme museli reagovat na změnu zájmu veřejnosti o 
návštěvu Rodinného centra. Návštěvnost postupně klesala na minimum, a tak jsme jeho činnost operativně 
naplnili příměstskými tábory pro školní děti. Pro další roky se tak stane pravidlem, protože tento trend se 
dá očekávat i v dalších letech.  

Rodinnému centru to nijak neubližuje, ba právě naopak. Prostory RC poznala další věková skupina 
potencionálních účastníků a jejich rodičů. Zároveň jsme si připustili univerzálnější využití centra.   

Po letních prázdninách se opět do rodinného centra vrátila naše hlavní klientela - maminky na mateřské 
dovolené s jejich dětmi.  

Celkové výkony Kaleidoskop školní rok 2015-16 

akcí Typ činnosti 

úč
as

tn
ík

ů 
ce

lk
em

 

z 
to

ho
 M

Š 

ZŠ
 

st
ud

en
t 

15
-

26
 l
et

 

18
+ 

SV
Č

 

ex
t.

 

os
t.

 

di
vá

ci
 

po
če

t 
ho

di
n 

os
ob

oh
od

in
 

dn
ů 

os
ob

o 
dn

ů 
53 Příležitostná činnost 409 212 6 0 191 71 34 1 0 100 777 0 0 

5 Pobytová činnost 69 1 68 0 0 6 5 0 0 0 0 25 345 

28 ČZV 247 110 0 0 137 25 13 0 1 52 352 0 0 

80 ČZV - spontánní aktivity 721 415 0 0 306 81 6 0 0 160 1442 0 0 

0 Soutěže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

166 CELKEM 1446 740 74 0 634 183 58 1 1 312 2571 25 345 

KOMENTÁŘ:  Veškeré aktivity Rodinného centra Kaleidoskop jsou započteny do celkového výkonu  
                         pracoviště Hořovice. 
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V. OCENĚNÍ 
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 VI. ZÁVĚR 
     S příchodem školního roku 2015-2016  vstoupil Domeček Hořovice do devátého roku své existence. A 
protože se blížila naše narozeninová desítka, začali jsme se během klasické činnosti zařízení ohlížet po 
tom, co jsme dokázali, kam se Domeček posunul, a co nás čeká. Nechtěli jsme sedět na místě a tak jsme 
se do změn pustili hned od září…  

Už od začátku roku 2015 jsme pracovali na inovaci designu propagace organizace, tedy na novém logu a 
webových stránkách. Chtěli jsme logo Domečku trochu obarvit a víc jím vyjádřit, že nepracujeme jen 
s dětmi, ale i mládeží a dospělými. Stejně jsme chtěli, aby už z nového loga byla znát pestrost nabídky 
aktivit, ze které si každý může vybrat.  

Spolu s logem se paralelně pracovalo na nových webových stránkách, které byly s porodními bolestmi 
spuštěny od září, tedy na začátku školního roku 2015-2016.  Už před jejich spuštěním jsme věděli, že 
máme hodně práce před sebou, protože bylo třeba na funkcionalitě stránek hodně pracovat. V lednu 2016 
jsme poprvé začali testovat, jak naše stránky obstojí při online přihlašování na letní tábory 2016. 

V lednu 2016 jsme zaznamenali úspěch na republikové úrovni. Získali jsme Putovní pohár předsedy vlády 
ČR v kategorii hudba v rámci Pionýrského Sedmikvítku. Pohár nám byl slavnostně předán na Benefičním 
koncertu Děti dětem v Kongresovém centru Praha 30. ledna 2016. V předvečer benefičního koncertu byli 
pamětní plaketou u příležitosti 20. výročí Dětské Porty vyznamenáni Vlaďka Šlosarová a Tomáš Klokočník 
za organizaci 17. ročníků oblastních kol v Hořovicích. 

Chod Domečku, organizace pravidelné i příležitostné činnosti, realizace školních i okresních kol soutěží a 
kurzů a seminářů probíhala ve školním roce, tak jak jsme zvyklí. Tedy podle všech standardů organizace a 
s nasazením pracovníků a vysokou účastí na našich aktivitách. Příležitostné akce v oblasti volnočasových 
aktivit probíhaly podle kalendářního plánu akcí. Výjimkou bylo přesunutí Pohádkového lesa a 
doprovodného programu z května na září. Pohádkový les byl nahrazen Domečkovskou Akademií, kterou 
jsme prezentovali činnost domečku ve školním roce 2015-2016 na zahradě společenského domu 
v Hořovicích. 11. června jsme nejúspěšnější kroužky představili i na středočeské přehlídce středisek 
volného času SHOWTIME, která proběhla v Mladé Boleslavi.  

Vycházející hvězdou mezi akcemi se stal 1. ročník akce Podhradí patří dětem k 700. výročí narození Karla 
IV., které proběhlo v červnu v Karlštejně. Akce ze účastnily děti ze škol berounska a hořovicka, aby zde 
předvedly vlastní příjezd Karla IV. a jeho manželek včetně historických družin. Jako odměnu pro ně byl 
bohatý program a historické hry a soutěže na královské louce. 

V rámci letní činnosti probíhaly nejen oblíbené a vyhledávané pobyty na táborových základnách pro děti i 
rodiče, ale letos byla hojně využívána i široká nabídka příměstských táborů. V Hořovicích bylo pro 
realizaci příměstských táborů využíváno Rodinné centrum Kaleidoskop. Organizace táborové činnosti, 
respektive zabezpečení táborových základen, bezproblémové rozhodně nebylo. Stále se potýkáme 
s převodem táborové základny na Zbirožském potoce, na kterou máme pachtovní smlouvu vždy jen na 
aktuální sezonu. Nad rámec svých povinností řešíme nutné opravy a celoroční údržbu.      
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O našich akcích se pravidelně dozvídáte z Hořovického měšťana a Berounského deníku. Některé aktivity 
Domečku Hořovice, odloučených pracovišť v Komárově, Litni, Karlštejně a Králově Dvoře jsou finančně 
podporovány místními městskými úřady. Při realizaci aktivit nejčastěji spolupracujeme se Státním 
zámkem Hořovice a Společenským domem Hořovice. Ve spolupráci se Společenským domem Hořovice 
a panem Jiřím Hasmanem jsme mohli s minimálními provozními náklady zorganizovat divadelní 
představení našich zájmových kroužků pro školy i veřejnost, uspořádat Domečkovskou Akademii, 
Středočeský taneční pohár a Dětskou Portu, pobavit nejmenší děti na karnevalu nebo si pravidelně zacvičit 
na zájmovém kroužku pro rodiče a děti. Každoroční spolupráci zakončujeme ohňostrojem a nádherně 
nasvíceným zámeckým parkem na Svatomartinských světýlkách. Za veškerou pomoc při realizaci akcí moc 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Doufáme, že bude Domeček Hořovice v novém desetiletí svého fungování průvodcem volným časem pro 
všechny, kdo se nechtějí nudit doma a pohodovým místem a pohody pro ty, kdo si potřebují odpočinout a 
načerpat síly. Máme spoustu nápadů jak tohle všechno nabídnout a nebojíme se je realizovat. Jsme rádi, 
že nám při práci pomáhá spousta externích i dobrovolných pracovníků a organizací.  

    


