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1. Identifikační údaje zařízení 
 
Název:  Středisko volného času Litomyšl 
Adresa:  Dukelská 534, 570 01 Litomyšl 
IČO:   750 15 137 
IZO:   002 966 280 
REDIZO:  600 101 037 
Zařazení do sítě škol a školských zařízení: 
                 od 1.1.2003 č.j. KÚ 6224/2002 OŠMS 
Statutární zástupce: Mgr. Josef Štefl 
Zřizovací listina:  
                       vydána ZaM dne 13. 9. 2018 usnesení č. 135/18 
 
Zřizovatel:  Město Litomyšl 
Adresa:  Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
IČO:   002 76 944 
 
1.1.  Kontaktní údaje 
telefon:  461 615 270 
mobil:  736 427 866 
e-mail:  info@svc.litomysl.cz 
web:   svc.litomysl.cz      
fb:                  www.facebook.com/SVCLitomysl 
Datová schránka: 37dkjsm 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.litomysl.cz/ddm
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2. Charakteristika zařízení 
2.1. Obecná charakteristika  
   Středisko volného času Litomyšl (dále jen SVČ) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. 
Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Litomyšl. 
   SVČ poskytuje zájmové vzdělávání pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé zájemce. 
Činnost se řídí vyhláškou č.74/2005 Sb. a zákonem č.561/2004 Sb. a je, pro účastníky 
z Litomyšle a spádových obcí, nabízena v průběhu celého roku.      
   Hlavním účelem zařízení je zajišťování výchovných, vzdělávacích a zájmových akcí, organizace 
soutěží a osvětové činnosti pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popř. další osoby. 
Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na činnost pravidelnou, příležitostnou, táborovou, 
spontánní a individuální. 
   

 2.2.  Ekonomické podmínky 

   Hlavní složky finančního zajištění tvoří příspěvek na činnost od zřizovatele a mzdové náklady, 
které jsou hrazeny z prostředků MŠMT prostřednictvím Odboru školství a kultury Pardubického 
kraje. Dalšími zdroji financování jsou úplaty za činnost od účastníků za kroužky, kurzy nebo 
příležitostné akce a výnosy z hospodářské činnosti - pronájmy prostor pro pořádání kurzů pro 
dospělé.  
   V SVČ byl realizován projekt „Prožijte svůj volný čas s námi“, který je plně hrazen dotací 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT v rámci Výzvy Šablony II. – více 
v kapitole 7. 
 

2.3.  Stavebně – technické podmínky 
   Středisko volného času Litomyšl je umístěno ve zrekonstruované budově na ulici Dukelská, 
která je v těsné blízkosti autobusového nádraží, s krátkou docházkovou vzdáleností do centra 
města. Celý objekt, který je dvoupodlažní, je bezbariérový a splňuje veškeré hygienické a 
protipožární požadavky.   
   K budově přiléhá zahrada, kde jsou umístěny herní prvky a herní box, ve kterém jsou umístěny 
sportovní potřeby a deskové hry. Na jaře došlo k rozšíření Velkého lanového parku o části 
sestavy Malý lanový park. Zahrada je celoročně přístupná veřejnosti a je velmi oblíbená a hojně 
využívána.  
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   Pro zájmovou činnost jsou využívány učebny, multifunkční sál, cvičná kuchyňka a pracovna 
keramiky, kde jsou umístěny dva hrnčířské kruhy a vypalovací pec. Dále jsou v zařízení dvě šatny 
a kapacitně vyhovující skladovací prostory. Personál využívá kanceláře, kuchyňku a samostatné 
sociální zařízení, pro externí vedoucí je dále k dispozici šatna s úložnými regály. 
   Činnost astronomického kroužku a příležitostné pozorování pro veřejnost je využívána 
hvězdářská pozorovatelna, která je umístěna v areálu MŠ Sedmikráska. 
   SVČ nemá vlastní vnitřní prostory pro sportovní aktivity. Využívány jsou městské veřejné 
plochy, haly, tělocvičny a hřiště škol.  Výjimku tvoří sál, který je ale díky své multifunkční 
dispozici určen pouze pro prostorově méně náročné  pohybové aktivity – gymnastika, 
cheerleading a jóga.  
 

2.3.1. Opravy a údržba 
   V tomto školním roce nebyly řešeny žádné významné opravy. V rámci pravidelné údržby a 
zajištění revizí nebyly zaznamenány žádné zjevné provozní události. 
 

2.4.   Materiálně – technické podmínky 
   Pro zájmovou činnost je využívána audiovizuální technika, počítače s wi-fi připojením 
k internetu a pomůcky pro rozmanitou aktivitu jednotlivých kroužků. Mezi další vybavení patří 
fond odborné kolekce replik pro experimentální archeologii, vypalovací pec a keramické kruhy.  
Pro ozvučení akcí je využívána vlastní aparatura. Pro podporu a zkvalitňování činnosti 
zájmových kroužků jsou pořizovány přístroje a pomůcky, které mohou účastníci využívat. 
   Pro služební jízdy bylo využíváno vozidlo Fiat Doblo, které máme ve výpůjčce od zřizovatele a 
které nám výrazně usnadňovalo cestování pedagogů a stěhování materiálu na kroužky 
v okolních obcích, zajištění táborů a příležitostných akcí. Vzhledem ke stáří a opotřebovanosti 
vozidla byl zřizovatelem zakoupen na konci školního roku 4 roky starý osobní auto Citroën 
Berlingo ve velmi dobrém technickém stavu, který postupně nahradí původní automobil. 
   K přihlašování do zájmové činnosti je využíván program IS Domeček, který umožňuje online 
administraci evidence přihlášek a plateb a výrazně usnadňuje komunikaci se zákonnými 
zástupci. 

 
3. Personální zabezpečení 
   V SVČ pracovalo 5 interních pedagogů volného času (přepočtený úvazek 4,7) a 2 provozní 
zaměstnanci. Průměrný věk interních zaměstnanců je 43 let – 5 žen a 2 muži. V červnu odešla 
jedna pedagogická pracovnice na mateřskou dovolenou. Všichni jsou odborně kvalifikovaní.    
   Dále v SVČ pracovalo 43 externích zaměstnanců, z toho 19 žen (3,0 přepočtené úvazky), kteří  
působili jako vedoucí zájmových kroužků.  
   Prázdninovou praxi absolvovalo v našem zařízení  5 studentek  z VOŠ a SPgŠ Litomyšl a jedna 
studentka VOŠ sociální a právní z Evangelické akademie Brno. 
 

3.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
   Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo významně narušeno nejistotou v důsledku 
hygienických opatření – mnoho kurzů a seminářů probíhalo on-line formou nebo bylo úplně 
zrušeno z důvodu nízkého počtu  přihlášených. Všichni interní pedagogové absolvovali 
vzdělávání v rámci své zájmové oblasti a rozvoje pedagogických dovedností. 
   Vzdělávání organizačně zajišťovaly subjekty: 
Prázdninová škola Lipnice, Národní pedagogický institut ČR, Profi Educa. 
   Studium pedagogiky pro externí pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou 
pedagogickou činnost nebylo v letošním školním roce otevřeno. 



6 
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4. Údaje o činnosti zařízení 
    Vzhledem k pokračujícímu období, kdy běžný život výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, 
byla od začátku školního roku důrazně dodržována  všechna nařízená opatření tak, aby mohla 
probíhat zájmová činnost ve většině kroužků. Bohužel i tak se stávalo, že některé skupinky byly 
na určité období v karanténě nebo měly zrušené schůzky z důvodu respiračních nemocí.  
    K výše uvedeným nepříjemnostem přibyl na konci února ještě válečný konflikt na Ukrajině. I 
tato událost zasáhla do činnosti některých kroužků, protože postupně v jarním období přicházeli 
děti z napadených území a my jsme jim bezplatně nabízeli možnost navštěvovat zájmové 
kroužky, volnočasový klub nebo letní příměstské tábory. 
     
4.1. Pravidelná činnost      
   Na základě nabídky a poptávky účastníků bylo otevřeno 67 zájmových útvarů, z toho 2 kurzy 
pro dospělé, které se dělily do 4 oblastí dle svého zaměření. Kroužky navštěvovali žáci 
základních škol, studenti středních škol a dospělí.  
   Vedoucími kroužků byli pedagogičtí pracovníci SVČ a škol, studenti VOŠ a SPgŠ nebo zkušení 
trenéři. Mimo budovu SVČ probíhali zájmové kroužky v městských sportovních zařízeních a 
litomyšlských nebo obecních školách.  
 
Přehled počtu účastníků pravidelné činnosti 

 počet 

kroužků 

počet 

účastníků 

SPORT 26 361 

ESTETIKA 27 259 

PŘÍRODOVĚDA 4 48 

TECHNIKA 8 57 

KURZY dospělí 2 25 

CELKEM 67 750 

 

Počet účastníků k 30. 6. 2022

sport estetika přírodověda technika dospělí
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 název zájmového útvaru 
počet 
účastníků 

1. Keramika I. 13 

2. Keramika II. 8 

3. Keramika III. 14 

4. Keramika IV. 12 

5. Keramika - hrnčířství I. 15 

6. Keramika - hrnčířství II. 11 

7. Keramika pro MŠ I. 8 

8. Keramika Sloupnice 15 

9. Keramika Němčice I. 12 

10. Keramika Němčice II. 8 

11. Keramika Janov I. 13 

12. Keramika Janov II. 10 

13. Keramika Tisová 16 

14. Kytara bez not I. 5 

15. Kytara bez not II. 4 

16. Tvořivá dílna 5 

17. Tvořivá a výtvarná dílna pro MŠ 6 
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Vývoj počtu účastníků v období 2017 - 2021

děti MŠ žáci ZŠ a SŠ dospělí CELKEM
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18. Výtvarný kroužek 8 

19. Rukodělky 4 

20. Šperky 14 

21. Fotománie 6 

22. Angličtina hrou 5 

23. Deskové hry 9 

24. Taneční kroužek Čistá 6 

25. Vaření 10 

26. Street dance 15 

27. Keramika pro MŠ II. 7 

28. Míčové hry Cerekvice 20 

29. Pohybové hry Budislav 11 

30. Airsoft 33 

31. Šachy 6 

32. Aerobik pro děti 10 

33. Gymnastika pro MŠ I. 10 

34. Gymnastika - začátečníci I. 14 

35. Gymnastika - začátečníci II. 11 

36. Gymnastika - pokročilí 23 

37. Parkour I. 8 

38. Parkour II. 11 

39. Parkour III. 8 

40. Karate I. 13 

41. Karate II. 13 

42. Karate III. 10 

43. Kopaná I. 12 

44. Kopaná II. 12 

45. Kopaná III. 10 

46. Florbal I. 13 

47. Florbal II. 14 

48. Sportovní přípravka I. 16 

49. Sportovní přípravka II. 22 

50. Vodní sporty 12 

51. Sportovní hry Janov 16 

52. Gymnastika pro MŠ II. 8 

53. Cheerleading 25 

54. Přírodovědný kroužek 8 

55. Rybářský kroužek 20 

56. Rybářský kroužek Morašice 12 

57. Astronomický kroužek 8 

58. Modelářský kroužek 7 

59. Kroužek ml. elektrotechniků-začátečníci 6 

60. Kroužek ml. elektrotechniků - pokročilí 8 

61. Mladý hasič 8 

62. Kutil pro šikovné ruce 6 

63. Programování I. 7 

64. Programování II. 8 

65. Programování III. 7 

66. Kurz keramiky I. 11 

67. Kurz keramiky II. 14 
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   Mimo pravidelnou činnost pro děti, žáky a studenty spolupracovalo SVČ s lektory, kteří si 

pronajímali prostory pro zajištění aktivit pro dospělé (Řezbářství, Floristika a Kresba a malba). 

Pro seniory byla, v rámci spolupráce s Univerzitou třetího věku, nabízena Jemná jóga.  

 

4.2. Příležitostné akce   

datum název akce místo 

13.9. Lanové překážky ZŠ Zámecká VI.roč. Budislav 

16.-28.9. Týden mobility - vycházkové cíle Litomyšl 

16.9. Dopravní výchova ZŠ Zámecká IV.A SVČ + DDH 

17.9. Dopravní výchova ZŠ Zámecká IV.B SVČ + DDH 

20.9. Týden mobility - ZŠ TGM IV.A SVČ + DDH 

20.9. Týden mobility - ZŠ Proseč IV.A SVČ + DDH 

21.9. Týden mobility - ZŠ Trstenice SVČ + DDH 

21.9. Týden mobility - ZŠ Proseč IV.B SVČ + DDH 

21.9. Týden mobility - ZŠ Němčice IV. SVČ + DDH 

21.9. Týden mobility - ZŠ Osík III. + IV. SVČ + DDH 

22.9. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

23.9. Dopravní výchova - ZŠ Zámecká IV.C SVČ + DDH 

23.9. Keramika SZŠ ZŠ speciální 

24.9. Dopravní výchova - ZŠ U Školek IV.A SVČ + DDH 

1.10. Dopravní výchova ZŠ TGM  IV.A SVČ + DDH 

4.10. Keramika SZŠ ZŠ speciální 

6.10. Program pro nízkoprah. klub Naděje SVČ 

8.10. Dopravní výchova - ZŠ Proseč  IV. SVČ + DDH 

8.10. Keramika SZŠ ZŠ speciální 

12.10. Keramika SZŠ SVČ 

14.10. Dopravní výchova ZŠ Vidlatá Seč III.,IV.,V. SVČ 

15.10. Dopravní výchova ZŠ Lubná IV. SVČ 

21.10. Dopravní výchova ZŠ Trstenice IV., V. SVČ + DDH 

22.10. Dopravní výchova ZŠ Němčice IV. SVČ + DDH 

27.10. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

27.10. Mraveniště (podzimní prázdniny) SVČ, Muzeum SY 
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2.11. Exkurze VOŠ SPgŠ 1.roč. SVČ 

3.11. Program pro nízkoprah. klub Naděje SVČ 

4.11. Dopravní výchova ZŠ Čistá IV.,V. SVČ + DDH 

5.11. Dopravní výchova ZŠ Morašice IV. SVČ + DDH 

10.11. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

11.11. Dopravní výchova ZŠ Dolní Újezd IV.A SVČ + DDH 

12.11. Dopravní výchova ZŠ Dolní Újezd IV.B SVČ + DDH 

16.11. Keramika SZŠ SVČ 

26.11. Dopravní výchova ZŠ Sloupnice IV. SVČ 

1.12. Program pro nízkoprah. klub Naděje SVČ 

2.12. Keramika SZŠ ZŠ speciální 

2.12. Dopravní výchova ZŠ Proseč    IV.A SVČ 

3.12. Mikuláš v miniškolce Tulipánek 

4.12. Keramika pro skauty - 9.oddíl  jízdárna pivovar 

9.12. Dopravní výchova ZŠ Budislav  III.,IV.,V. SVČ 

10.12. Dopravní výchova ZŠ Osík  III.,IV.,V. SVČ 

15.12. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

17.12. Vánoční trunaj v karate ZŠ U Školek 

21.12.-9.1. Vánoční procházka-Mrazíček Nezbedníček zámecká zahrada 

14.1. Dopravní výchova ZŠ Morašice V. SVČ 

26.1. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

26.1. Program pro nízkoprah. klub Naděje SVČ 

3.2. Keramika SZŠ - glazování SVČ 

4.2. Turnaj minibasketbal - přípravka hala Jiskra 

23.2. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

23.2. Program pro nízkoprah. klub Naděje SVČ 

24.2. Dopravní výchova - ZŠ U Školek IV.B SVČ  

14.3. Aktivity Miniškolka Tulipánek  zahrada SVČ 

25.3. Dopravní výchova - ZŠ Proseč  V. SVČ 

7.4. Dopravní výchova ZŠ Zámecká IV.A SVČ + DDH 

8.4. Dopravní výchova ZŠ Zámecká IV.B SVČ + DDH 

14.4. Zelený čtvrtek SVČ 

20.4. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

21.4. Dopravní výchova ZŠ Zámecká IV.C SVČ + DDH 

22.4. Dopravní výchova ZŠ U Školek IV.A SVČ + DDH 

28.4. Dopravní výchova ZŠ U Školek IV.B SVČ + DDH 

29.4. Dopravní výchova ZŠ TGM   IV.A SVČ + DDH 

5.5. Dopravní výchova ZŠ Proseč    IV.A SVČ + DDH 

6.5. Dopravní výchova ZŠ Proseč    IV.B SVČ + DDH 

12.5. Dopravní výchova ZŠ Němčice IV. SVČ + DDH 

13.5. Dopravní výchova ZŠ Lubná IV. SVČ + DDH 

18.5. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

18.5. Program pro nízkoprah. klub Naděje SVČ 

19.5. Dopravní výchova ZŠ Trstěnice IV.+V. SVČ + DDH 

22.5. Městské lesy "30let" lesopark Č. hora 

26.5. Dopravní výchova ZŠ Čistá IV.+V. SVČ + DDH 

26.5. Galavečer basketbalu aula ZŠ T.G.M. 

27.5. Dopravní výchova ZŠ Morašice IV. SVČ + DDH 

2.6. Den dětí MŠ V Líbánkách zahrada MŠ 

2.6. Dopravní výchova ZŠ D. Újezd IV.A SVČ + DDH 

2.6. Den dětí v SVČ zahrada SVČ 

3.6. Dopravní výchova ZŠ D. Újezd IV.B SVČ + DDH 

8.6. Dopravní výchova MŠ Sedliště DDH 

10.6. Dopravní výchova ZŠ Osík  III.+IV. SVČ + DDH 

14.6. Doparvní výchova ZŠ Budislav III.+IV. SVČ + DDH 

16.6. Dopravní výchova ZŠ Morašice V. SVČ + DDH 
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17.6. Dopravní výchova ZŠ Sloupnice IV. SVČ + DDH 

22.6. Program pro stacionář Ruka pro život SVČ 

 

4.2.1. Soutěže 

   Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů bylo uspořádáno 14 sportovních soutěží a 
1 přírodovědná v poznávání živočichů a rostlin. 
 

datum Název soutěže místo 

10.3. Volejbal žákyně IV.kat. - oblastní kolo tělocvična Dolní Újezd 

10.3. Volejbal žáci IV.kat. - oblastní kolo tělocvična Dolní Újezd 

15.3. Basketbal žáci IV.kat. - oblastní kolo hala Jiskra 

30.3. Florbal CH + D smíšeně II.kat. - oblastní kolo tělocvična Dolní Újezd 

8.4. Minifotbal CH + D smíšeně IV.kat. - oblastní kolo hřiště UMT 

22.4. McDonald cup žáci I.kat. - oblastní kolo hřiště UMT 

26.4. McDonald cup žáci II.kat. - oblastní kolo hřiště UMT 

28.4. Štafetový pohár I.st. - okresní kolo atletický stadion 

3.5. Pohár rozhlasu CH + D III. + IV. kat. - oblastní kolo atletický stadion 

4.5. Přírodovědná poznávačka 1. - 7.tř.  SVČ 

4.5. Vybíjená žáci II.kat. - oblastní kolo tělocvična ZŠ U Školek 

5.5. Vybíjená žákyně II.kat. - oblastní kolo tělocvična ZŠ U Školek 

10.5. Pohár rozhlasu CH + D III. + IV. kat. - okresní kolo atletický stadion 

17.5. Vybíjená žáci II.kat. - okresní kolo Městská sportovní hala 

17.5. Vybíjená žákyně II.kat. - okresní kolo Městská sportovní hala 

  
4.3. Táborová činnost 
   O jarních prázdninách se uskutečnil 1 příměstský tábor. V období letních prázdnin jsme 
připravili 11 příměstských táborů a 1 pobytový tábor a 1 pobytovou akci.  
                                                 

4.3.1. Příměstské tábory 
    Živelné jarní prázdniny se uskutečnily v termínu od 28. 2. – 4. 3. pod vedením Terezy 
Čapkové  a Anny Kmoškové. Program pro 23 dětí byl inspirován přírodními živly, které nás 
ovlivňují a doplněn o zážitkové aktivity a tvoření.  
 
   Sportovní tábor Když nemůžeš, přidej víc proběhl v termínu 11. – 15. 7. pod vedením ředitele 
SVČ,  kterému pomáhaly dvě  instruktorky a navštěvovalo ho 22 dětí.  Na celý týden byl 
připraven program inspirovaný výkony nejlepších českých sportovců (Adam Ondra, Eliška 
Junková, Markéta Davidová, Jiří Prskavec a Emil Zátopek). Děti mohly lézt na horolezecké stěně, 
vyzkoušet si Discgolf, jezdit na motokárách a padleboardech, střílet z luku, zahrát Branball a 
Flagfootbal a Softbal na litomyšlských sportovištích a absolvovaly atletický čtyřboj. Vše bylo 
doplněné o míčové a týmové hry a soutěže.        
 
   Taneční tábor Já tak rád trsám se uskutečnil rovněž v termínu 11. – 15. 7. pod vedením Terezy 
Čapkové a dvou instruktorek v pronajaté aule ZŠ TGM.  Malí tanečníci postupně nacvičovali 
různé choreografie dle věku účastníků, které na závěr týdne prezentovali svým blízkým při 
úspěšném vystoupení. 
 
   Turistický tábor Cestou necestou zavedl 24 dětí v týdnu od 18.  – 22. 7. na výlety do okolí 
Litomyšle. Program na jednotlivé dny nabídl dětem cesty do Nových Hradů, rozhlednu na 
Kozlově, záchranné stanice Pasíčka u Proseče, jezdecké stáje v Suché a Cerekvice nad Loučnou. 
Týden organizačně vedly vedoucí Alena Beníšková a Barbora Kárská.      
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   Dva turnusy programování s názvem Ctrl Alt Delete 1 a 2 se uskutečnily v termínech od 18. – 
22. 7.  a 22. – 26. 8. Program pro 30 účastníků doplnil celoroční činnost  zájmového kroužku - 
studio.code.org, aplikace pro mobily, Lego a Minecraft. Zpestřením byla možnost vyzkoušet si 
řízení dálkově ovládaných RC modelů. Soustředění připravil a vedl Jaroslav Dušek a 1 instruktor. 
 
   Týden na in-line bruslích pro 25 dětí s názvem O kolečko víc proběhl od 25. – 29. 7. Metodicky 
vedené dopolední tréninky vedené zkušeným hokejovým trenérem Alešem Rychtaříkem 
doplnily odpolední zážitkové aktivity na zahradě SVČ a na městských sportovištích. Organizačně 
tábor vedla Anna Kmošková a 2 instruktorky. 
 
   Keramický tábor Velká cesta malého pána se uskutečnil v termínu 25. – 29. 7. Hlavní vedoucí 
byla Kristýna Boštíková a dvě instruktorky, které se staraly o 19 dětí. Malí keramici si vyzkoušeli 
práci s keramickou hlínou, glazování a točení na hrnčířském kruhu inspirované stejnojmennou 
knihou. Zážitky děti přetvářely do podoby výrobků, které si po vypálení mohly odnést.         
 
   Tvořivý tábor Šikulové se uskutečnil v týdnu od 1. – 5. 8. a zúčastnilo se ho 22 dětí. Na 
programu byly zážitkové fyzikální pokusy a tvoření z různých materiálů, které připravila a vedla 
Anna Kmošková a 2 instruktorky.  
 
   Dobrodružný  týden Hurá na Gyrakas od 8. - 12. 8. nabídnul aktivity  24 dětem. Hlavní vedoucí 
byla Tereza Čapková a 2 instruktorky. Náplní tábora byly dobrodružné hry a outdorové aktivity, 
doplněné o různé činnosti spojené s hledáním indicií a řešením rébusů, doplněné o hry a 
soutěže.  
 
   Příběhový týden V hlavě navštěvovalo 24 dětí a uskutečnil se v týdnu od 15. – 19. 8. Zážitkové 
úkoly inspirované bádáním, hledáním a objevováním připravila a vedla Tereza Čapková, které 
pomáhaly 2 instruktorky.  Hlavní náplní každého dopoledne bylo zkoušení různých smyslových a 
týmových prožitků. Odpolední čas byl vyplněn zajímavými úkoly a hrami.  
 
   Tvořivý tábor Od korálku po jehličku se uskutečnil v týdnu od 22. – 26. 8. a zúčastnilo se ho 16 
dívek. Hlavní náplní byly rukodělné činnosti a vyrábění z různých materiálů a technik, které 
připravila a vedla Anna Kmošková a 2 instruktorky. 
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4.3.2. Pobytové tábory a akce 
   Tábor  s názvem  Filmový festival Řadov se uskutečnil na pronajaté táborové základně  OS 
Lilie v Řadově  u  Brandýsa nad Orlicí ve dnech 2. až 15. července. Hlavní zážitkové téma 
inspirované světem filmu a televize se prolínalo celkovou náplní sportovních, rybářských i 
tvořivých činností a atraktivní celotáborovou hrou. Hlavním vedoucím tábora byl Petr Janda, 
personál tvořilo 25 pracovníků. Tábora se zúčastnilo 65 dětí.  
  

                     
   
    Lužnice na lodích pro rodiče s dětmi se uskutečnila od 6. do 13. srpna se základnou 
v Autokempu Roudná. Akci absolvovalo celkem 37 vodáků, z toho 20 dětí. Účastníci prožili 
mnoho dobrodružství při splutí řeky na nafukovacích kánoích. Každý den byly navíc připraveny 
podvečerní aktivity a soutěže na motivy legendární Cesty kolem světa za 80 dní. Akci 
organizačně zajišťovaly Šárka a Sabina Kličkovi.        
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4.4.  Spontánní činnost 
   Spontánní aktivity byly nabízeny v rámci otevřeného volnočasového Klubu. Hlavní náplní je 
nabídka smysluplných volnočasových aktivit a podpora školní úspěšnosti např. pomoc při psaní 
domácích úkolů nebo doučování zaměřené na rozvoj klíčových dovedností (čtenářská, 
matematická a jazyková gramotnost).  Provoz zajišťovala, ve dnech školního vyučování od 12 – 
16 hodin, pedagožka volného času. Provoz byl do 31. prosince 2021 součástí projektu MAP II, 
od ledna je plat pedagoga hrazen z prostředků zřizovatele v rámci provozního rozpočtu. Klub 
navštívilo v průběhu školního roku celkem 1282 dětí ve věkovém rozpětí od 1. – 7. třídy ZŠ. 
Všechny aktivity jsou pro děti dobrovolné a zdarma.  
   Oblíbeným místem je naše zahrada, která je otevřena v režimu 365/24/7. Místo navštěvují 
maminky s dětmi, školky, školní družiny nebo veřejnost v průběhu celého dne.  
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5.  Údaje o výsledcích inspekce a kontroly  

   Kontrola pojišťovny VZP byla zaměřena na dodržení oznamovací povinnosti, termínů 
splatnosti pojistného, podávání přehledů o platbách pojistného a stanovení vyměřovacích 
základů a výše pojistného.  
   Kontrola Centra pro regionální rozvoj ČR projektu realizovaného v rámci IROP zaměřená na 
dodržování povinností příjemce dotace v době druhého roku udržitelnosti projektu v rámci 56. 
výzvy – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 
   Veřejnosprávní kontrola zřizovatele, která byla zaměřena na použití příspěvku na provoz 
organizace a další ekonomické činnosti.  
   Všechny výše uvedené kontroly proběhly bez nálezu a nebyla uložena nápravná opatření. 
 

6. Hospodaření školského zařízení  
   Veškeré hospodaření SVČ  bylo prováděno podle stávajících právních předpisů a v souladu se 
zřizovací listinou ze dne 13. 9. 2018.  

 
7. Zapojení do projektů  
   V průběhu školního roku probíhal v SVČ projekt „Prožijte svůj volný čas s námi“, který byl plně 
hrazen dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT v rámci Výzvy Šablony 
II.  Původní termín ukončení k 31. 8. 2021 byl prodloužen o 6 měsíců do 28. 2. 2022 schválením 
podstatné změny projektu ze strany poskytovatele dotace z důvodu významného omezení 
činnosti SVČ kvůli pandemii koronaviru. V rámci prodlouženého období projektu byly 
realizovány aktivity zapojení odborníka a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských 
zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, které jsou pro naši zájmovou činnost velmi 
přínosné.  
   Středisko volného času bylo rovněž součástí a nefinančním partnerem projektu, který realizuje 
Město Litomyšl: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“ – strategický 
dokument, realizovaný v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Projekt byl realizován a 
financován s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního 
rozpočtu a rozpočtu města. V rámci projektu byl realizován provoz volnočasového Klubu – více 
v kapitole 4.4. 
                           

8. Spolupráce  s jinými subjekty  
●  Město Litomyšl - dotace a organizační zabezpečení aktivit 
●  základní a střední školy v Litomyšli a okolí  - zajištění a organizace akcí a soutěží  
●  sportovní oddíly – spolupráce při zajištění zájmových útvarů 
●  Dobrovolnické centrum Farní charity Litomyšl - zajištění dobrovolníků na pravidelnou, 
     táborovou a spontánní činnost 
                         

9. Závěr 
     Naše rozsáhlá činnost by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací, institucí a 
ochotných jednotlivců – dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují práci pro nás. Všem upřímně 
děkuji za jejich pomoc, přízeň a důvěru. Velké poděkování patří také především interním a 
externím pracovníkům, kteří celoročně pilně pracují, přinášejí nové nápady a pomáhají vytvářet 
pozitivní obraz našeho „domečku“. 
 
V Litomyšli 8. září 2021                                        

               Mgr. Josef Štefl, ředitel  


