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1. ÚVOD 

Činnost Střediska volného času Mozaika Polička (dále jen SVČ) byla ve školním roce 

2014/2015 zabezpečena v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb., Vyhláškou 

o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. a Školním vzdělávacím programem SVČ 

Mozaika. 

V našem pojetí je SVČ místem, které klienty motivuje a podporuje k aktivnímu trávení 

volného času. Charakter činnosti pak má v klientech mimo jiné podporovat pocit 

bezpečí a úspěšnosti, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, 

rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. 

 

 
2. ZDROJE INFORMACÍ PRO HODNOCENÍ 

Jako zdroje informací pro hodnocení nám v tomto školním roce slouží pedagogická 

dokumentace, hodnotící zprávy jednotlivých oddělení, rozhovory s klienty a externími 

pracovníky, výstupy z hospitační a kontrolní činnosti a záznamy z kontrol, dotazníky 

z akcí a statistiky. 

 

 

3. ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ VIZE 

Naší prvořadou ambicí je proměnit SVČ v prostředí, kam klienti chodí rádi - vstřícné, 

příjemné a podněcující, kde existuje vzájemná důvěra  a prostor pro vlastní iniciativu. 

Prostředí, kde ke klientům přistupujeme individuálně, kde přihlížíme na to, že u 

některých dětí se mentální  a jiné funkce rozvíjí nestejně rychle, že děti používají 

různé druhy inteligence k tomu, aby se něco naučily. A proto to, co se mají naučit, je 

jim zprostředkované tak, aby měly možnost to uchopit svým způsobem, svým 

tempem, svojí logickou dostupností. 

Uskutečnit naplňování vize  pomáhají  pracovníci SVČ Mozaika svým vstřícným 

přístupem ke klientům, kamarádským vztahem  k dětem, odpovědným přístupem ke 

každé činnosti, chutí učit se nové věci, otevřeností ke spolupráci s ostatními 

organizacemi ve městě. 

 

 

 



 

4. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ČINNOSTI 

 

4.1 Public relations 

V tomto školním roce se vedoucí oddělení public relations  zaměřila na nový 

fenomén v propagaci- facebook. 

V současné době má Mozaika na facebooku 154 přátel. 

Celkový počet označení stránky jako „ To se mi líbí“ je  372. 

 

Počet lidí, kterým se váš příspěvek zobrazil. 

 
 
 
To se mi líbí, komentáře a sdílení. 
 

 
 
 



Počet lidí, kterým byla doručena jakákoli aktivita z vaší stránky, a to včetně 

příspěvků, příspěvků na vaší stránce od jiných lidí, reklam stránky na získání 

fanoušků, zmínek a oznámení polohy. 

 
 
 
Největší návštěvnost stránek SVČ Mozaika: 

září- zápis do kroužků 

únor- přihlášky na tábory 

červen- akce Den dětí a Čas pro neobyčejné zážitky 

 

4.2 Pravidelná zájmová činnost 

Prioritou při práci s dětmi v zájmových kroužcích je individuální přístup k dětem. 

Motivujeme při pečlivé práci k seberealizaci, uplatnění fantazie, kreativitě a 

spontánnosti.  Vytváříme příjemnou kamarádskou atmosféru a podmínky pro 

otevřenou komunikaci, vzájemnou spolupráci a pomoc. Velké důraz klademe na  

propojení činností  s přírodou, vedeme děti k její ochraně a kladnému vztahu k ní. 

 

Na oddělení pravidelné činnosti pracovalo 67 zájmových kroužků a 5 kurzů. 

Pro malý zájem se neotevřel  zájmový kroužek Malý detektiv, Merkuráček, Práce 

s fotografií jinak, Zpěvný sboreček plný písniček, Hudební skupina, Zelené lístečky. 

Pro velký zájem jsme přidávali ZK Zumba III., Mažoretky školička. 

Počet členů v zájmových kroužcích:   

Celkem :    743 

Děti předškolního věku: 152 

Děti ze základních škol:  490 

Středoškoláci:   27 

Dospělí:    74 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

66%

4%
10%

Návštěvnost ZK podle věku

předškoláci

školáci

SŠ,VOŠ,VŠ

dospělí



 

 

4.3 Příležitostná činnost 

Snahou vedoucí oddělení je již druhým rokem vytvořit sehraný tým odpovědných a 

samostatných dobrovolníků pro pořádání velkých akcí pro veřejnost. 

Velké akce koncipuje tak, aby poskytovaly možnost společného trávení  volného 

času dětí s rodiči. (Broučkování, Mikuláš, Vánoce v Mozaice, Čarodějnický rej, 

Dětský den, Čas pro neobyčejné zážitky). Motivační  příběh a aktivity  jsou 

sestavovány tak, aby odpovídaly schopnostem a dovednostem dané cílové skupiny, 

pro kterou je akce připravena. 

Akcemi pro malý počet účastníků jsou především tvořivé dílny, kde přihlížíme 

k aktuálním trendům a poptávce ze strany klientů.  

Výtvarné a řemeslné dílny organizujeme i v okolních vesnicích. 

 

Počet akcí zorganizovaných ve dnech volna:  

113 akcí 5632 účastníků 

Počet akcí zorganizovaných v pracovních dnech: 

66 akcí 6 396 účastníků 

 

Největší akce pro veřejnost: 

Mikuláš a pekelný mariáš 

Broučkování 

Vánoce v Mozaice 

Ledové hrátky se zvířátky 

Čarodějnický rej 

RC Rally 

 Lampionový průvod 

Dětský den 

Čas pro neobyčejné zážitky 
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4.4. Výukové programy   

Počet účastníků výukových programů:  1723 

Nabídka našich výukových programů doplňuje školní vzdělávací programy škol a je 

připravována podle požadavků zástupců školských zařízení.  

Preventivní programy: 

- prevence kouření 

- finanční gramotnost 

- prevence HIV AIDS 

- poruchy příjmů potravy 

- zdravý životní styl- Špaldíkova cesta 

- první pomoc 

Ostatní: 

muzikoterapie a mandaly 

keramické dílny na téma dle požadavků učitelek 

rukodělné dílny – Vánoce, Velikonoce, Den matek 

 

 

 

 

 



4.5 Soutěže 

Organizačně jsme zajistili sportovní soutěže vyhlášené Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy typu A, B. 

Soutěže organizujeme ve spolupráci se učiteli ZŠ Masarykova, ZŠ Na Lukách a 

Gymnázia. 

Počet soutěží: 22  Počet účastníků: 1278 

 
 
 
4.6 Prázdninová táborová činnost 

„Tábor je vlastně taková velká loď, na které plujeme všichni společně, společně 

řešíme problémy, společně rozvíjíme kreativitu, společně a otevřeně 

komunikujeme…“ 

 

tábor termín dní místo počet 

dětí 

pers. 

Příměstský tábor I.  29.6.-3.7. 5 SVČ 12 3 

Příměstský tábor II.  6.7.-10.7. 5 SVČ 26 3 

Příměstský tábor III. s gymnastikou 13.7.-17.7. 5 SVČ 26 4 

Příměstaský IV. 20.7.-24.7. 5 SVČ 20 5 

Příměstský sportovní 27.7.-31.7. 5 SVČ 19 9 

Příměstský tábor s florbalem 7.7.-11.7. 4 SVČ 18 3 

Jižní Čechy 21.7.-25.7. 5 Jižní Čechy 45 3 

Letní tábor Maděra 29.7.-5.8. 8 Maděra 36 7 

Vodácký tábor 24.7.-2.8. 10 Chorvatsko, 

Bosna 

41 8 

Jesle na vodě 9.8.-15.8. 7 Vltava 25 9 

Dámy v sedle I. 3.7.-12.7. 10 Stašov 9 2 

Dáma v sedle II. 19.7..-24.7. 6 Stašov 6 2 

Dámy v sedle III. 2.-7.8. 6 Stašov 4 2 

Dámy v sedle IV. 16.8.-21.8 6 Stašov 9 2 

 



 

 

4.7 Dopravní hřiště 

Dopravní výchovu na dopravním hřišti jsme zabezpečili i přesto, že na škole, u které 

dopravní hřiště leží, se prováděly stavební práce. 

 

Dopravní výchova na dopravním hřišti a ve školách. 
 

měsíc počet žáku ve výuce počet odučených hodin 

září 529 75 teorie a praxe 

říjen 458 54 teorie a praxe 

únor 275 34 teorie 

březen 305 40 teorie 

duben 267 58 teorie a praxe 

květen 695 70 teorie a praxe 

červen 825 93 teorie a praxe 

celkem 3254 424 

 

Úspěšné akce s dopravní výchovou: 

- preventivní akce pro žáky 6.-7. tříd 

- Pozor svítí červená pro mateřské školy 

- Děti bez úrazu pro žáky 4. tříd 



4.8 Spontánní aktivity 

Nabídka spontánních aktivit v Mozaice je minimální, protože na jejich rozvoj nemáme 

dostačující prostory. 

Fotbálek:     420 

Využití počítačů:   1495 

4.9 Individuální práce          

Individuální práci s klienty SVČ realizuje v rámci zájmových kroužků a kurzů. Nadaní 

klienti jsou podporováni individuálním přístupem, účastní se přehlídek, soutěží a 

turnajů. Jedná se především o členy ZK šachy, karate a děti z výtvarných oborů. 

4.10 Zahraniční spolupráce 

Projekt přes program Erasmus + mládež jsme začali realizovat na základě získaného 

grantu 200 000,- Kč. 

Cílem projektu je výměna zkušeností mladých lidí ze zemí celé Evropy. Dobrovolná 

pracovnice z Ruska u nás pracuje od dubna 2015. 

Do současné doby pomáhala při realizaci velkých akcí pro veřejnost, na táborech a 

realizovala přednášky a besedy v ruském jazyce na základních a středních školách. 

 



5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

V současné době mají všichni interní zaměstnanci požadovanou kvalifikaci. 

Jednotlivý pracovníci jsou schopny přebírat zvýšenou odpovědnost za jednotlivé 

aktivity. Zároveň pracují dobře jako tým. 

interní zaměstnanci 

5 pedagogických pracovníků:  4,5 

2 provozní zaměstnanci:  0,5 účetní  

               0,5 uklízečka   

 

 úvazek Měsíční průměr PVP 

Chroustovská Irena 1 27,8 

Faltýnková Blanka 0,75 19,7 

Procházková Dagmar 0,75 24,9 

Hejduková Alena 1 35,8 

Švecová Zdeňka 1 29,5 

  

  

externí zaměstnanci 

- pedagogové – 46 vedoucích zájmových kroužků- 19 z nich splňuje pedagogické - 

vzdělání, což je 41,3 %.  

Průměrný věk vedoucích zájmových kroužků je 35 let. Nejmladší externí vedoucí má 

18 let a nejstarší 66 let. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         



6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ   

Zdeňka Švecová 

Fundraising ve školství- jak získat prostředky pro rozvoj školy 

Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání 

5 denní kurz floristiky 

3 denní kurz práce se dřevem 

Kurz keramiky                       

Irena Chroustovská 

Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání 

Procházková Dagmar 

3 x Keramické kurzy Olgy Kudrnové- Pardubice 

Faltýnková Blanka 

Doto - ,,Dokážu to´´ -  Funkční studium 

Základy aerobiku pro děti 

Jóga pro děti  - Velké kouzlení s jógou 

Strečink pro děti 

Motivační hry  

Hejduková Alena 

Didaktické hry v zájmovém vzdělávání 

Samostudium- výtvarné techniky 

Kurz aranžování 

 

 

7. SPOLUPRÁCE 

SVČ Mozaika spolupracuje s mnoha organizacemi: Základní a střední školy v Poličce 

a přidružených obcí, Divadelní klub,  Městská knihovna, Městská policie, Spartak, 

Klub zdraví, Aeroklub, SK Polička, Zimní stadión, Sbor dobrovolných hasičů, Policie, 

Státní zastupitelstvo, Český červený kříž, Střední zdravotnická škola Svitavy, 

Centrum péče o rodinu Praha, Dům světla Praha, TES Polička, Jezdecký klub 

Vraník, CBM Polička, Farma Květná, SOU Polička. 

Ochotnický divadelní spolek, obec Kamenec, Borová, AC Polička, Mini farma Borová. 

 
 
 
 



8. FUNDRAISING 

 

Finanční prostředky z Pardubického kraje 

Název projektu Získaný příspěvek Realizace 

Dědečkův dvoreček 7 000,- Chroustovská 

Běhej, skákej házej… 5 000,- Hejduková 

 

Příspěvek města na preventivní programy: 

Název projektu Získaný příspěvek Realizace 

Děti bez úrazu, první pomoc, prevence 

HIV 

10 000,- Švecová 

 

Finanční prostředky získané Spolkem přátel SVČ Mozaika z vyhlášených 

grantů  Města Poličky na podporu činnosti SVČ: 

Název projektu Získaný příspěvek Realizace 

Prevence pohlavních chorob 4 000,- Švecová 

Muzikoterapie- pro MŠ, ZŠ a SŠ 7 000,- Faltýnková 

Finanční gramotnost- ZŠ 9 000,- Švecová 

Prevence kouření- ZŠ 10 000,- Švecová 

Pozor svítí červená 3 000,- Švecová 

Možná přijde i Mikuláš 7000,- Hejduková 

Broučkování 5000,- Hejduková 

Drakiáda 7 500,- Hejduková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Děkujeme za podporu naší činnosti sponzorům: 

Truhlářství Hejtmánek, Vápeník-Borovský, Pila Pražan, Rawensburger, Coma, Cyklo 

Faltýnek, kadeřnictví Hegerová Marcela, Tobiášová Marie, Bylinářství Jukl, O2, CK 

Ko-tour, Tempo, Pazlarová Alena, Voráč Miloš, škodák, Bartoš, Křivá Renata, 

Pneuservis Červený, VOPOL a.s, Míra Bárta, F.Vomáčka, B.Bárta-koupelny, Jan 

Smejkal-Partners, Medesa, Elektro Zapa, Stanislav Nožka, Pletichovi Stašov, Mlýn 

hrubí, Mencová Martina, Menc Josef, Lékárna Tomanová, Štursa Libor, H.I.S, THT 

Polička, FAN CLUB Sparta, TETA drogerie, KOOS Jimramov, Trkal Tomáš, Vaňkovo 

semenářství, Procházka Jiří, Apalucha, KUKU hračky, Zahradníčková Gábina, Agro 

Oldříš, REK, Poličské strojírny, Restavrace Pivovar, Drägel medikal, Autoškola 

Pegas, Free diving klub, restaurace Parkány, tabák Kubát, Sanimax Andrlík, Opávia, 

MZ Liberec, Podlahářství u vody Švec, Havel plast, Agronea, Mach, Kadeřnictví 

Monika Neunamová, Inrtatech, pekárna Borová, restaurace Jordán, CH+B, cukrárna 

Pralinka, Jiří Švec, pekárna Bystré. 

 

9. PROSTOROVÉ, MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Prostor, který poskytuje budova Mozaiky je malý, ale útulný. Klubovny jsou 

v maximální míře využívány hlavně v odpoledních hodinách pro zájmové kroužky, 

v dopoledních hodinách pro výukové programy pro mateřské, základní a střední  

školy a pronájmy. 

Postrádáme větší skladovací prostory na pomůcky, rekvizity a materiál pro větší 

akce. Chybí nám zázemí pro přípravu velkých akcí. Vekou devízou pro rozvoj další 

činnosti by pro nás bylo rozšíření prostor o půdní vestavbu. Zatím se však ani za 

spolupráce se zřizovatelem nepodařilo najít vhodný způsob získání evropských 

finančních prostředků na realizaci půdní vestavby. 

K činnosti zájmových kroužků, kurzů a na pořádání akcí využíváme prostory jiných 

subjektů: 

- tělocvična a zahrada ZŠ Masarykova 

- tělocvična a zahrada ZŠ Na Lukách 

- tělocvična Gymnázia 

- stadion SK Polička 

- jezdecký areál Stašov 

- zimní stadion 

- hasičská zahrada 



 

 

10. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

 

Rozvaha ( v tisících ) 

Položka Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2014 

Dlouhodobý nehmotný majetek  44 

Oprávky k dlouhodob. nehmotnému majetku  -44 

Dlouhodobý hmotný majetek 3476 3554 

Oprávky k dlohodob. hmotnému majetku          -2140 -2142 

Oběžná aktiva   794 963 

Zásoby    16 13 

Pohledávky    15 6 

Finanční majetek  763 944 

Přechodné účty aktivní 0 0 

Aktiva celkem 2130 2375 

Majetkové fondy 1336 1412 

FKSP 4 2 

Fond odměn 0 0 

Fond rezervní 5 8 

Fond reprodukce majetku 49 93 

Hospodářský výsledek 17 121 

Krátkodobé závazky 690 720 

Přechodné účty pasivní 29 19 

Pasiva celkem 2130 2375 

 

Výkaz zisku a ztrát  ( v tisících) 

účet položka částka 

501 Spotřeba materiálu 295 

502 Spotřeba energie 130 

511 Opravy a údržba 160 

512 Cestovné 24 

513 Náklady na reprezentaci 2 

518 Ostatní služby 787 

521 Mzdové náklady 2112 

524 Zákonné sociální pojištění 547 

  



 

 

525 Jiné sociální pojištění 7 

527 Zákonné sociální náklady 80 

549 Ostatní náklady z činnosti 14 

551  Odpisy 49 

558 Náklady z.dlouh. majetku 70 

 

 Náklady celkem 4277 

602 Tržby za prodej služeb 1301 

648 Čerpání  fondů 13 

603 Výnosy z pronájmu 12 

672 Příspěvky a dotace 3072 

 Výnosy celkem 4398 

 Výsledek hospodaření 121 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

        



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


