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1.    Základní údaje o školském zařízení 

 

 

Název:                         Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, 

                                     příspěvková organizace 

Adresa:                         Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou, 512 51 

Telefon:                        481 671 979, 605 243 787 

www.stánky:                 www.svclomnice.cz 

E-mail:                          info@svclomnice.cz 

Právní forma:               příspěvková organizace 

Forma hospodaření:    podvojné účetnictví 

IČO:                             00 854 859 

IZO:                              102 966 214 

REDIZO:                       600 099 521 

Zřizovatel:                     Město Lomnice nad Popelkou 

              právní forma:  obec    

              IČO:                00 275 905 

              adresa:           Husovo náměstí 6 

                                     Lomnice nad Popelkou, 512 51 

Řeitel zařízení:             Bc. Věra Bártová, od 1. 1. 2004, nové jmenování k 1. 8. 2012 

Zástupce ředitele:         Mgr. Jana Šimůnková 

Druh školy:                                       středisko pro volný čas 

Datum zařazení do sítě škol:            30. 5. 1996 

Č.j. rozhodnutí o zařazení:                P- 63/96–Či-00 

Poslední aktualizace v síti:                20. 6. 2006 

Č.j. rozhodnutí o zařazení:                OŠMTS-199/06-RZS 

Kapacita zařízení:            2320 nejvyšší povolený počet žáků 

Školská rada není zřízena. 

 

http://www.stánky/


2. Organizace činností 
.  

      Středisko volného času Sluníčko jako školské zařízení pro neformální vzdělávání, 

uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež i dospělé, 

která je realizována nejrůznějšími formami – příležitostnými akcemi, spontánní 

činností, prázdninovými aktivitami i pravidelnou klubovou činností. Zaměřuje se na 

stále se měnící potřeby a přání účastníků a tyto zabezpečuje prostřednictvím svých 

interních a externích pracovníků v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 

o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb.  

      SVČ Sluníčko se řídí svým školním vzdělávacím programem, který stanovuje cíle 

vzdělávání, jejich konkrétní podobu, délku i časový plán, materiální, personální i 

ekonomické podmínky a podmínky přijímání uchazečů. Zároveň se řídí zřizovací 

listinou, vydanou Městem Lomnice nad Popelkou a poskytuje zájmové vzdělávání 

pro děti, žáky i studenty města Lomnice nad Popelkou a jejího okolí. Doplňkovou 

činností SVČ Sluníčko jsou dle zřizovací listiny prováděné služby ubytovací a 

pronájem prostor učeben a sálů. 

      V rámci neformálního vzdělávání v SVČ dochází k rozvíjení soft – skills 

kompetencí jako jsou: efektivní komunikace, tolerance, práce ve skupině a týmu, 

pozitivní myšlení, smysluplné trávení volného času, socializace do společnosti i 

rozvoj talentu účastníků a to pestrou nabídkou aktivit, cílovými skupinami, ale i 

formami a metodami práce. 

Cíle činnosti SVČ Sluníčko: 

        - všestranný rozvoj osobnosti člověka 

        - účelné trávení volného času 

        - pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu 

        - pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti 

        - získání a uplatňování znalosti o životním prostředí a jeho ochraně 

        - pomoc mladým lidem rozvíjet osobnost, získávat zdravé sebevědomí, touhu  

          a schopnost ovlivňovat společenské dění 

        - vytváření týmu spolupracovníků, kteří budou schopni tyto cíle realizovat 

        - sledování nových trendů a průběžného vzdělávání v těchto trendech   

 

      Ve školním roce 2017/2018 se pravidelné zájmové činnosti uskutečňovali v 70 

kroužcích a klubech a celkem se jich účastnilo 764 klientů z řad dětí, mládeže i 

dospělých. Žádný z těchto klientů nebyl účastníkem se speciálními vzdělávacími 

potřebami a nebyla tak žádnému z těchto účastníků poskytována podpůrná opatření 

v souladu s § 16 školského zákona. 

 

 



2.1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 
 

TÝDENNÍ PŘEHLED PRAVIDELNÉHO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2017/2018 
 

Pondělí 
       

činnost čas prostor jméno vedoucího  

Cvičení M + M,  2 - 3 roky  09.00 - 10.00 taneční sál Jarmila Cermanová 

Cvičení M + M,  1 - 2 roky  10.00 - 11.00 taneční sál Jarmila Cermanová 

Cvičení M + M, do 1 roku 11.00 - 12.00 taneční sál Jarmila Cermanová 

Kytara - mírně pokročilí 14,00 - 15,00 hudebna 1. patro Jarmila Cermanová 

Fík 1 -2. třída 14,00 - 15,00 PC učebna Jana Šimůnková 

Mechatronika 15.00 - 16.30 ŠACHOVÁ + ULITA Radek Růžička 

Kyberrobotika 15,00 - 16,30 ŠACHOVÁ + ULITA Petr Hyška 

Minecraft 15,00 - 16,00 PC učebna Jana Šimůnková 

Flétna 1-4 15,00 - 18,00 planetárium Jana Pfeiferová 

Kytara - dospělí 15,30 - 16,30 hudebna 1. patro Jarmila Cermanová 

Tanečky s Amálkou 15,45 - 16,45 taneční sál Pavlína Livorová 

3D Print 16,00 - 17,00 PC učebna Karel Fau 

Elektrotechnika 16,30 - 17,30 Duhový sál Pavel Zelenka 

Kytara - začátečníci 17,00 - 18,00 hudebna 1. patro Pavel Matějka 

Akvaristika 17,00 - 18,00  akvaristická klubovna Radek Růžička 

Míče 17,30 - 18,30 taneční sál Jarmila Cermanová 

BODYFORMING BOX 18,30 - 19,30 základní škola Míša Hromádková 

Cvičení s Laďkou - kalanetika 19.00 - 20.00  taneční sál Laďka Suchardová 

    
    Úterý 

   
činnost čas prostor jméno vedoucího  

Klub maminek na MD 09.00 - 12.00 taneční sál Jarmila Cermanová 

Fík 1 -2. třída 14,00 - 15,00 PC učebna Jana Šimůnková 

Kytara - mírně pokročilí 15,00 - 16,00 klubovna 1. patro Jarmila Cermanová 

Kytara - mírně pokročilí 15,00 - 16,00 miniplanetárium Lucie Kobrlová 

Sluníčka - minimažoretky 15,30 - 16,30 taneční sál Jana Šimůnková 

Jóga pro děti - začátečníci 15,30 - 16,15 ULITA Laďka Suchardová 

Jóga pro děti -  pokročilí 16,30 - 17,30 ULITA Laďka Suchardová 

Jóga pro dospělé   16,30 - 17,30 taneční sál Miluška Vaňková 

Keramika pro dospělé   16.30 - 18.30 keramická dílna Vlasta Otmarová 

Rarášci 17,00 - 18,00 zámek Jana Šimůnková 

Jóga pro dospělé - začátečníci 17,40- 18,40 taneční sál Miluška Vaňková 

Loutkářský soubor Popelka 18.00 - 20.00 zámek - loutk.scéna Láďa Sůva 



    Středa 
   

činnost čas prostor jméno vedoucího  

Dopolední cvičení žen 08,30 - 09,30 taneční sál Jarmila Cermanová 

Tvořivá dílna 13,15 - 14,45 Duhový sál Miroslava Dobiášová 

Keramika děti 13,30 - 15,00 keramická dílna Romana Dlouhá 

Kytara - začátečníci 14,00 - 15,00 planetárium Jiří Brož 

Minecraft 14,00 - 15,00 PC učebna Jana Šimůnková 

Keramika děti 14,30 - 16,00 keramická dílna Romana Dlouhá 

Všeználci 15,00 - 16,00 kuchyň Jana Šimůnková 

Kytara - pokročilí 16,30 - 17,30 planetárium Lucie Vilimovská 

Keramika rodičů s dětmi 15,30 - 16,30 keramická dílna Romana Dlouhá 

Animovaný film 15,30 - 16,30 PC učebna Míla Beneš 

Francouzština 15,30 - 16,30 ŠACHOVÁ Jiří Brož 

Míče 16,30 - 17,30 taneční sál Jarmila Cermanová 

Step aerobik 17,45 - 18,45 taneční sál Jarmila Cermanová 

Popelky I. - III. 16,00 - 18,00 sokolovna Šárka a Jiří Peškarovi 

     
Čtvrtek 

   činnost čas prostor jméno vedoucího  

Klub maminek na MD 09.00 - 12.00 taneční sál Jarmila Cermanová 

Angličtina - děti 13,15 - 14,00 planetárium Ivana Dušková 

Paletka 13,30 - 15,00 DUHOVÝ SÁL Pavlína Livorová 

Vaření 13,30 - 15,00 kuchyňka Věra Bártová 

Keramika děti 13,30 - 15,00 keramická dílna Hana Podzimková 

Kytara     15,00 - 16,00 planetárium Lucka Vilimovská 

Modeláři II. 15,30 - 16,30 ŠACHOVÁ Jana Šimůnková 

Těhobik 16,00 - 18,00 Ulita Zdena Řezníčková 

Kytara    16,00 - 17,00 planetárium Lucka Vilimovská 

Jóga pro ženy 16,30 - 17,30 taneční sál Miluška Vaňková 

PC Experti 17,30 - 18,30 PC učebna Josef Svoboda 

BODYFORMING BOX 18,00 - 19,00 základní škola Míša Hromádková 

Cvičení s Laďkou - kalanetika 19.00 - 20.00 taneční sál Laďka Suchardová 

 
 
 
 
 
 

   



Pátek 
  

  

činnost čas prostor jméno vedoucího  

Vaření 13,30 - 15,00 kuchyňka Věra Bártová 

Minecraft 13,30 - 14,30 PC učebna Jana Šimůnková 

Včelaři 15,00 - 16,30 miniplanetárium Martin Skořepa, Alena Stará 

Šachy - děti 15,00 - 16,30 šachová klubovna Václav Volman 

Sportovní hry 15,00 -16,00 tělocvična ZŠ Jakub Rajm 

Irské tance 17,30 - 19,00 taneční sál Valerie Kolesárová 

Popelky I. - III. 16,00 - 18,30 sokolovna Jirka a Šárka Peškarovi 

Moderní tance - mladší 16,00 - 17.00 tělocvična ZŠ Růženka Nejedlová 

Koumák 16,00 - 17,00 miniplanetárium Miroslav Hlubuček 

Astrokoumák 16,00 - 17.00 miniplanetárium Miroslav Hlubuček 

Moderní tance - starší 17,00 - 18,00 tělocvična ZŠ Růženka Nejedlová 

Šachy - dospělí 17.00 - 19.00 šachová klubovna Václav Volman st. 

 
 
 
 
 
 



  

    

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Vývoj počtu kroužků a počtu účastníků v posledních třech školních letech: 

  Šk. rok  2015/2016 Šk. rok  2016/2017 Šk. rok 2017/2018 

Počet zájmových útvarů 65 70 70 

Počet účastníků 693 712 764 

 

Vzrůstající křivka počtu účastníků v pravidelném zájmovém vzdělávání: 

 

 

Věkové složení účastníků pravidelného zájmového vzdělávání:  
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131 dětí 331 žáků 302 dospělých Celkem účastníků 



      Ve školním roce 2017/2018 vzrostl počet účastníků navštěvujících pravidelné 

zájmové vzdělávání o 52 klientů, přičemž počet zájmových útvarů zůstal zachován ve 

stejném počtu jako v roce minulém. Pravidelná zájmově vzdělávací činnost probíhala 

v 70 kroužcích, klubech i dlouhodobých kurzech, a to v oblastech: estetika, 

společenské vědy, technika, informatika, mládež, přírodověda, tělovýchova a sport. 

Zájem účastníků v posledních letech stoupl a dochází tedy k navyšování účastníků 

v jednotlivých kroužcích. Zájem neustále vzrůstá například o moderní tance, jógu pro 

děti i dospělé a v letošním roce jsme zaznamenali nárůst účastníků i v kroužku 

cvičení rodičů s dětmi. 

      Nově byly v tomto roce otevřeny kroužky: 3D Print, Francouzština, Všeználci. 

Moderní tance byly v tomto školním roce rozděleny do tří skupin, přidána byla též 

hodina flétny a cvičení pro seniory. Naopak s nezájmem se v letošním roce setkala 

nabídka kroužku fotografie, výtvarného ateliéru a otevřena nebyla ani angličtina pro 

začátečníky či kroužek bubnování, pro nějž se nám nepodařilo zajistit vedoucího. 

  

2.2. Příležitostná, výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 
 

PŘEHLED PŘÍLEŽITOSTNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

 

Datum Název akce Celkem 

2.9. vystoupení Popelky 28 

11.9. Světluška 17 

11.9. Schůzka vedoucích ZÚ 32 

16.9. Cesta za Duhou 92 

16.-22.9. Letní robotický kemp 7 

20.9. Den zdraví 669 

23.9. Výměna Zkuš. Neform. Vzděl. 12 

26.9. DofE 17 

27.9. kurz deskových her 24 

29.9.-1.10. Přátelé lesa 11 

30.10. výročí - Včelaři 3 

2.-6.10. mezinárodní projekt s Polskem 47 

3.10. lout. pohádka - Zlatovláska 84 

6.10. noc vědců 2018 42 

6.-7.10. spíme v SVČ 28 

10.10. Drakiáda 20 

12.10. 72hodin 9 

13.10. Charita 54 

14.10. 25 oslav Prorubek 68 

21.10. Oslavy ppl. Truhláře 81 

29.10. Dýňkování 16 

31.10. Bazárek děts. Oblečení 45 

1.11. Dýňkování pro ŠD 20 

7.11. Masáže kojenců 7 



8.11. turnaj v ulitě 19 

8.11. Dvouhodinovka 10 

10.11. kurz choreografie 22 

10.-11.11. spíme v SVČ 28 

11.11. krajské kolo deskových her 35 

11.11. Výročí 20.let mažoretek 240 

12.11. Dětský zámecký ples 150 

14.11. Masáže kojenců 7 

15.11. kurz šití 8 

18.11. soutěž twirling 16 

18.-19.11. Přátelé lesa 9 

20.11. Keramika - intr 7 

22.11. vystoupení kroužků-zdravé město 34 

23.11. Zájezd na div.předst. 22 

28.11. Šachový turnaj 40 

29.11. hrajeme si na řemesla 15 

29.11. Přednáška p.Jáglové 18 

30.11. Adventní dílnička pro tvořilky 8 

30.11. dobrovolnictví 18 

2.12. Příjezd Mikuláše - pohádka 80 

2.12. adventní dílničky 250 

2.12. peklíčko 150 

2.12. vystoupení kroužků   50 

4.12. Keramika - intr 5 

5.12. Bleší trh v klubu mamin 28 

7.12. Zpívánky v LDN 9 

8.-9.12. spíme v SVČ 30 

9.12. 40hodinový kurz 24 

11.12. vánoční posezení +školení BOZP 5 

13.12. Ulitodiskotéka 15 

13.12. kurz šití 9 

18.12. Keramika - intr 5 

21.12. deskové hry 68 

22.12. deskové hry 23 

23.12. turnaj v šipkách 32 

10.1. Co udělá detektiv 16 

12.-13.1. spíme v SVČ 22 

15.1. Keramika - intr 5 

16.1. loutk.poh. - Jak se čerti ženii 45 

17.1. kurz šití 7 

19.1. Novoroční radování 560 

19.1. Novoroční posezení vedoucích 38 

24.1. Přednáška p.Jáglové 10 

24.1. Kyber robot 7 

25.-27.1. Vědecký jarmark 402 

26.1. promítání vedoucím 16 

29.1. Keramika - intr 4 

2.2. Zámecký ples 160 

2.2. vystoupení kroužků na plese 32 

7.2. Dvouhodinovka 12 

7.2. ulitohraní 19 

9.-11.2. Přátelé lesa 10 



12.2. Keramika - intr 4 

14.2. kurz pletení 5 

15.2. Kurz deskových her NIDV 20 

16.-17.2. spíme v SVČ 25 

18.2. rodinný dýchánek 150 

20.2. Námořnické bubnování 54 

23.2. Kurz komunikace NIDV 23 

24.2. Vyst.Popelky - dětský karneval 30 

26.2. - 2.3. Dobrodružství s Krakonošem 9 

24.2. - 4.3. Jarní prázdniny   12 

26.2. Jarní prázdniny se Sluníčkem 110 

27.2. Jarní prázdniny se Sluníčkem 22 

28.2. Jarní prázdniny se Sluníčkem 22 

1.3. Jarní prázdniny se Sluníčkem 22 

2.3. Jarní prázdniny se Sluníčkem 22 

3.3. Vystopení Popelky - karneval 18 

5.3. Víme, s čím si děti hrají? - beseda 18 

7.3. deskové hry 19 

7.3. odpoledne se smajlíky 17 

7.3. Beseda - Pes přítel člověka 11 

8.3. Keramika pro veřejnost 6 

9.3. Soutěž robotika 6 

9.-10.3. spíme v SVČ 25 

12.3. Keramika - intr 6 

13.3. Zájezd do divadla 20 

18.3. čajový dýchánek s Kašpárkem 115 

13. -16.3. Program pro MŠ s L. Hřibovou 125 

20.3. Vystoupení seniorek na Zámku 12 

20.3. vystoupení mažoretek 14 

21.3. Přednáška p.Jáglové 33 

22.3. Světový den vody 14 

22.3. Keramika pro veřejnost 6 

22.3. technická soutěž - projekty 9 

24.3. vystoupení mažoretek 10 

26.3. Keramika - intr 5 

27.3. loutková poh. - Dračí námluvy 84 

28.3. přednáška Dítě a pes 19 

29.3. velikonoční zájezd do Podještědí 20 

3.4. MD ptactva 9 

4.4. Dvouhodinovka 8 

5.4. Keramika pro veřejnost 8 

6.4. loutková pohádka pro MŠ 53 

6.-7.4. spíme v SVČ 26 

7.4. ukliďme Česko 13 

7.-8.4. Přátelé lesa 8 

14. - 15. soutěž mažoretek 20 

19.4. Keramika pro veřejnost 6 

20.-21.4. kurz keramiky NIDV 20 

21.4. Lomnické hudební jaro 910 

25.4. Den Země 630 

25.4. Den Země 17 

27. - 29.4. DofE expedice 7 



30.4. Čarodějnice a závody kočárků 65 

3.5. Keramika pro veřejnost 6 

4.-5.5. spíme v SVČ 27 

7.5. Námořníci- program pro ZŠ 42 

9.5. Ahoj Evropo 81 

10.5. Námořníci- program pro ZŠ 48 

12.5. Zájezd na Den včely 36 

13.5. mažoretková soutěž 41 

12.+13.5. Hudební víkend + Přátelé lesa 27 

15.5. Námořníci- program pro ZŠ 49 

17.5. Námořníci- program pro ZŠ 44 

17.5. beseda Jáglová 26 

19.5. Pohádkový les 470 

20.5. mažoretková soutěž 22 

21.5. Keramika - intr 5 

23.5. Dvouhodinovka 12 

25.5. charita 68 

25.5. Turnaj v šachu 22 

26.5. MD dětí -dětská zámecká sobota 505 

1.6. deskové hry 23 

2. - 3. 6. mažoretková soutěž 34 

8.6. Setkání vedoucích kroužků 42 

9.6. mažoretková soutěž 32 

10. - 14. 6. Námořnická výprava 105 

12.6. loutková pohádka 53 

13.6. rekord v 3iQ 156 

13.6. loutková pohádka 22 

16. - 17.6. mažoretková soutěž 19 

21.6. Námořníci - ZŠ Stružinec 27 

22.6. Chovatelský den 478 

22.6. Ceremonie Dofe 7 

23.6. Den s Hasiči 229 

26.6. Česko 91 

      

 

 

      Také v tomto školním roce SVČ Sluníčko uspořádalo více než 150 větších či 

menších akcí různého zaměření a charakteru, kterých se zúčastnilo celkem více než 

12 000 účastníků. Během roku je připravována široká nabídka aktivit, které se od 

sebe liší dle druhu (sportovní, kulturní a vzdělávací), dle sociálního členění 

v návaznosti na věk, pohlaví, aj. tak, aby si měl možnost vybrat „svou“ akci každý 

zájemce z široké veřejnosti. Nabídka je tak směřována například k rodinám s dětmi 

nebo k mládeži.   

     Příležitostnou činnost lze také rozdělit na akce realizované pro členy ZÚ 

(soustředění, vystoupení, výlety, exkurze, účast na soutěžích atd.) a na akce určené 

široké veřejnosti, a to dle zaměření:  



 odborně - vzdělávací zaměření (besedy, přednášky na různá témata – zdravé 

zuby pro maminky na MD, výtvarné techniky, Eurodesk pro mládež atd.) 

 zájmově zaměřené (sportovní turnaje, Den Země, pozorování noční oblohy 

atd.) 

 se vzdělávacími prvky (výukové programy pro školy zaměřené na práci 

s talentovanými dětmi a mládeží) 

 zábavné a relaxační (Pohádkový les, Drakiáda, Dětský zámecký ples atd.) 

       

      Příležitostná činnost je jednou z důležitých forem práce SVČ Sluníčko. Zahrnuje, 

jak jednorázové programy, představení, přehlídky, tak cyklické pořady, akce 

propagační a prezentační často s přesahem regionu. Jedná se o akce jednotlivých 

zájmových útvarů, ale také o akce vycházející z projektů, či akce pro širokou 

veřejnost. Pravidelnou prezentací činnosti kroužků SVČ jsou akce Novoroční 

radování, která se koná vždy v měsíci lednu a Dětská zámecká sobota, která je vždy 

vyvrcholením práce ZÚ a ukončením školního roku zájmového vzdělávání v květnu. 

V letošním školním roce se také stalo velmi oblíbeným, pravidelné nocování ve 

Sluníčku.  

 

 

Námořníci – dvouhodinový pohybově - hudebně - výtvarný program pro žáky  

10 tříd základních škol  

 



. 

Vystoupení kytaristů v Nemocnici s následnou péčí 

 

 

Ďábelská dvouhodinovka – série pěti intenzivních dvouhodinových cvičení pro 

dospělé na trampolínách, boxovacích totemech, aerobních stepech a velkých míčích 



 

Přátelé lesa – cyklus pěti víkendových výletů pro děti od 6 let v přírodních lokalitách 

Libereckého kraje 

 

 
 

Velikonoční zájezd pro rodiny s dětmi -  na stezku Karolíny Světlé do Světlé pod 

Ještědem a návštěva muzea v Českém Dubu. 

 



 
 

Hudební víkend -  pro děti z kroužků kytar a fléten na Jahodnici u Úbislavic. 

 

 
 

Dýňkování – akce pro veřejnost 



2.3. Spontánní aktivity 
       

      K spontánní činnosti je v SVČ hojně využíván především Otevřený klub Ulita, jež 

využívají nejen děti čekající na kroužek či na rodiče, ale také děti dojíždějící. V těchto 

bezpečných prostorách mají děti možnost využívat k hrám nejen velké množství her 

deskových, ale také x-box či stolní fotbálek. Celá řada malých návštěvníků tyto 

prostory využívá k neorganizovanému setkávání se svými kamarády a jedenkrát do 

měsíce se zde pořádá také nějaký turnaj nebo jiná akce (Odpoledne se Smajlíky, 

Ulitodiskotéka …)  

    

  

Návštěvnost klubu Ulita 2017 – 2018 

Č.     Celkem 

1   Děti do 6-ti let 380 

2   Děti do 15-ti let 1298 

3   Mládež do 18-ti let 112 

4   Ostatní 110 

5   celková účast za rok 2015/16 1900 
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2.4. Individuální práce s talenty 
 

      SVČ Sluníčko je úspěšné i v oblasti výchovy a vzdělávání talentů, kteří získané 

zkušenosti a nabité vědomosti z neformálního vzdělávání dnes úspěšně uplatňují 

ve své profesní praxi. Jedním z takových, je dnes úspěšný student Soukromé vysoké 

školy filmové, který své první filmařské zkušenosti sbíral v našem kroužku 

animovaného filmu.  

      Úspěšnou akcí v oblasti rozvoje talentů na poli technickém, byl v lednu 2018 

konaný j 2. ročník Vědeckého jarmarku, který nabídl dětem školního věku, 

studentům, pedagogům i rodičům celodenní program, zaměřený na povzbuzení 

zájmu mládeže o vědu a techniku v každodenním životě. Byl podpořen z grantu 

Libereckého kraje a MAP Semilsko. Zúčastnili se ho členové zájmových kroužků 

středisek volného času Libereckého a Královéhradeckého kraje, děti ze základních 

škol z Lomnice nad Popelkou, Košťálova a Slané. 

      Dalšími úspěchy členů zájmových kroužků mechatroniky a kyberrobotiky bylo  

1. místo na soutěži ROBORAWE v Pardubicích – soutěž robotů v jízdě po čáře i 

účast na celostátní soutěži Kyber robot v Liberci, kterého se zúčastnila tři soutěžní 

družstva s výrobky z mechatroniky, jedno z nich si odvezlo 1. místo. Druhým rokem  

se naše děti účastnily také projektu KÚ Liberec a Amavetu - Program vytváření a 

rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory, kde jsme byli zastoupeni 4 

projekty a všechny získali ocenění, děti tak obdržely týdenní poznávací zájezd do 

Francie. 



V září 2017 se 4 žáci mechatronického kroužku zúčastnili celostátního Robotického 

kempu v Žamberku. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Úspěšní řešitelé soutěže - Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké  

     a technické obory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Soutěž v Liberci – robot na čáře 



Úspěchy na nejrůznějších soutěžích již tradičně zaznamenávají děvčata 

mažoretkových souborů Popelky. V letošním školním roce tento soubor oslavil již  

20. výročí činnosti, které bylo veřejnosti připomenuto 11. listopadu 2017 na zámku 

malou oslavou. 

 

 



 

 

      A stejně jako v kroužcích technických, či mažoretkových je individuálně 

přistupováno ke všem účastníkům ostatních kroužků. Jedním z příkladů je nadaný 

hudebník, který začal navštěvovat výuku kytary pro začátečníky a po několika 

individuálních lekcích přestoupil během roku do skupiny dětí pokročilých, člen klubu 

včelařů postoupil do celostátního kola sotěže Zlatá včela, kde se umístil na velmi 

pěkném pátém místě. 

 

 

2.5. Osvětová a informační činnost  
 

      Osvětová činnost SVČ je prováděna formou seminářů, školení, odborných 

instruktáží, výukových programů a konzultací. Zároveň se tato činnost uskutečňuje 

prostřednictvím ICM, jehož je SVČ metodickým rádcem a úzkým spolupracovníkem. 

Středisko volného času má ve svých prostorách vybudováno vlastní miniplanetárium, 

které je k dispozici veřejnosti i organizovaným skupinám, je koordinátorem programu 

DofE, v němž patří mezi nejaktivnější centra v ČR. V letošním školním roce bylo do 

programu zapojeno 16 mladých lidí. V rámci plnění podmínek výzvy byla 

uskutečněna jarní expedice Český ráj v termínu 27. - 29. 4. 2018, na kterou byla 

získána účelová dotace z národní kanceláře DofE na materiální vybavení expedice. 



V květnu 2018 byli tři naši účastníci programu oceněni za svou práci bronzovou 

plaketou a jeden stříbrnou plaketou DofE.  

Mezi naše další aktivity v této oblasti lze zařadit kurz masáží kojenců -  dvoudenní  

setkání a seznámení maminek s masážní sestavou citlivého masírování dětského 

těla, napomáhajícímu zdravému tělesnému i psychickému vývoji děťátka  

nebo cyklus přednášek Mgr. Moniky Jáglové na téma (Jak vycházet s lidmi okolo 

sebe, Partnerství, Žena nebo Děti jsou dar z nebe). V jarních měsících jsme pro žáky 

prvních tříd uskutečnili přírodovědné dílny s paní Lenkou Hřibovou. 

 

 Účastníci na akcích Šk. rok2015/2016 Šk. rok2016/2017 Šk. rok2017/2018 

Osvětová a info. činnost 431 1112 1474 

Individuální činnost 1233 507 549 

Spontánní činnosti 1900  1800 1900 

Ostatní činnosti 232 312 221 

 

Předávání stříbrné plakety Evě Forbelské v Praze – květen 2018 

 



2.6. Další aktivity zařízení 
 

Středisko volného času je aktivním iniciátorem a partnerem mnoha projektů, aktivit a 

činností, které obohacují jeho každodenní nabídku obyvatelům města Lomnice nad 

Popelkou i jeho okolí.   

Spolupráce s vedením města, komisí Zdravého města a MA 21 – oblast grantové 

politiky, zapojení se do komunitního plánování sociálních služeb, vzájemná 

spolupráce při celoměstských akcích. Ve školním roce 2017/2018 se SVČ zapojilo do 

Oslav 100. Výročí narození Plk. Františka Truhláře, Dne zdraví i Dne Země, 

Mikulášských slavností, bylo spolupořadatelem Rodinných dýchánků na zámku. 

 

 

Den zdraví – 20. 9. 2017 

Spolupráce s ostatními organizacemi ve městě – SVČ je otevřeným partnerem 

společným aktivitám s dalšími organizacemi i spolky v Lomnici n. Pop. – aktivní 

pomoc při akcích i v rámci metodické pomoci ( KPS DDM, Klub českých turistů, Sbor 

dobrovolných hasičů, LOKACER, Klub seniorů, atd. – Chovatelský den (ZEOS 

Lomnice nad Popelkou), Lomnické hudební jaro, Dětský den s hasiči, Cesta 

pohádkovým lesem…. 



 

Den Země – 25. 4. 2018 

 

 

Lomnické hudební jaro – 21. 4. 2018 



 

Oslavy 100. Výročí narození Plk. Františka Truhláře – 21. 10. 2017 

 

 

Pohádkový les – 19. 5. 2018 



Provoz mateřského centra Dudlík nabízí rozšíření aktivit pro maminky a tatínky na 

mateřské dovolené – pravidelná setkávání, ale také společné výlety a další aktivity. 

Prostory pro klidné setkávání v otevřené herně. Společné akce, výlety, rodinné zimní 

pobyty na horách i letní ve stanovém táboře, tematické přednášky a besedy o 

potřebách dětí, výchově, životním stylu, stravování … 

 

 

 

 

Cvičení rodičů s dětmi – každé pondělí 

  9.00 – 10.00 hod.   Cvičení rodičů s dětmi 2 – 3 roky                            

10.00 – 11.00 hod.   Cvičení rodičů s dětmi 1-2 roky / chodící děti /           

11.00 – 12.00 hod.   Cvičení rodičů s dětmi  do 1 roku / nechodící děti /  

 

Kurzy masáží miminek pro rodiče 

 

 

Kurzy pro seniory v oblasti počítačové gramotnosti i pravidelná setkávání seniorů, 

výdejní místo Senior pasů – vydáno 268 senior pasů. 

 



Koordinátor programu pro mládež DofE  - Mezinárodní cena vévody z Edinburgu 
je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji  
a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. 
 

 

 

 

 

Na adrese SVČ Sluníčko mají sídlo - Centrum AMAVET p. s. Lomnice nad 

Popelkou, Šachový klub Lomnice nad Popelkou z. s. a Leteckomodelářský klub 

331 p. s. Lomnice nad Popelkou. 

Spolupráce se základními školami v Lomnici n. Pop. i ze spádových obcí – práce 

s talentovanými dětmi při výukových programech. 

Spolupráce s mateřskými školami v oblasti vyhledávání talentovaných dětí – výukové 

programy environmentální výchova, řemeslné dílny, atd. 

Spolupráce s NIDM – uskutečňování programů zájmového a neformálního 

vzdělávání pedagogických pracovníků (Netradiční hry, Komunikace, Youtubering, …) 

Metodická pomoc při zajištění provozu Informačního centra pro mládež v Lomnici 

nad Popelkou, spolupráce na akcích. 

Provoz vlastní loutkové scény a miniplanetária. 

Účast v grantových programech – viz kapitola Finanční aspekty organizace. 



Spolupráce s KPS DDM, ICM, AMAVETEM, AICM ČR, Krajskou radou dětí a 

mládeže Libereckého kraje, LOKACER – společné akce a projekty. 

Propagační činnost v nejrůznějších formách, spolupráce s médii. 

 

2.7. Prázdninová činnost 
 

       Další velmi bohatou a důležitou oblastí činnosti SVČ je činnost prázdninová. 

Stejně jako v minulých letech uspořádalo SVČ o letních prázdninách dva turnusy 

stanového tábora v Prorubkách v Orlických horách pro děti od osmi do patnácti let a 

jeden tábor začínajících táborníků pro děti od pěti do deseti let v Roudném pod 

Frydštejnem. V posledních letech je mezi rodičovskou veřejností poptávka po 

táborech příměstských, které SVČ pořádá nejen v měsíci červenci, ale podobnou 

formu též během takzvaných vedlejších prázdnin a to jarních, podzimních i 

velikonočních. Je to vždy pestrá škála aktivit orientovaných na činnosti rukodělné i 

sportovní, kdy děti po jejich skončení odcházejí domů. Zároveň jsou pro některé 

kroužky připravována odborná soustředění, která slouží k zdokonalování některých 

vyhraněných zájmů dětí a mládeže a podpory zdravého klimatu v kolektivu. 

 

 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH LETNÍCH TÁBORŮ: 

 

Termín tábora Celotáborová hra Počet účast. Počet prac. 

2. - 4. 7. 2018 Příměstský – Výpravy za pokladem 18 2 

9. 13. 7. 2018 Příměstský - Křížem krážem 18 2 

16. - 20. 7. 2018 Příměstský - Vědecké léto 22 3 

2. - 13. 7. 2018 Prorubky I. - Asijský drak 42 13 

25. - 29. 7. 2018 Polsko - Akademie fotografie 12 1 

23. - 27. 7. 2018 Mažoretkové soustředění 34 5 

29. 7. - 3. 8. 2018 Baby - Strýček Skrblík 44 15 

11. - 20. 8. 2018 Prorubky II. – Antikalypsa 35 13 

 

V červenci a v srpnu byly ve spolupráci s KIS uspořádány na zámku dva loutkářské 

workshopy a dvě keramické dílny pro veřejnost v rámci projektu Tovaryšem čtvera 

řemesel.  



 

O poklad Strýčka Skrblíka – Roudný pod Frydštejnem 

 

 

Vědecké léto 



3. Personální zajištění 
 

Evidenční počet pracovníků k 31. 10. 2018 

 

 

Celkem Z toho ženy Přepoč.úvazek 

Ped.pracovníci -  interní 3 3 3 

Ped.pracovníci - externí 38 22 1,6 

Neped.pracovníci - interní 2 2 1,8 

 

  

       V SVČ Sluníčko pracují tři interní, plně kvalifikovaní pedagogové volného času 

se specializací na sport, informatiku a výtvarnou činnost, kteří si průběžně doplňují 

své vzdělání v kurzech DVPP. Ředitelka SVČ zodpovídá za celkový chod zařízení, 

za provoz, výchovně – vzdělávací činnost i ekonomickou stránku činnosti SVČ. 

Zástupkyně ředitele je zkušenou realizátorkou mezinárodních výměn mládeže, 

úspěšnou projektovou manažerkou a členkou koordinační rady republikového 

sdružení SVČ. 

       Dvě vedoucí oddělení řídí činnost přidělených zájmových aktivit a práci 

jednotlivých vedoucích zájmového vzdělávání. Každý z více než 30 externích 

vedoucích má svou specializaci a nezastupitelnost (mechatronika, keramika, moderní 

tanec atd.). 

       Všichni tito externí vedoucí mají pedagogické vzdělání. Nový vedoucí si jej 

doplňují kurzem NIDV pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou 

pedagogickou činnost 

       Ve vedení organizace je preferován demokratický styl vedení, který umožňuje 

dvousměrnou komunikaci, která je při vedení externích vedoucích zájmového 

vzdělávání nezbytná. Jednou z výhod tohoto stylu vedení je také větší možnost 

motivovat lidi pro společně vytyčený cíl. 

       Lidské zdroje se stávají nejcennějším kapitálem mnoha organizací, což 

v zájmovém vzdělávání platí dvojnásob. Nebudeme-li mít schopného, odborně 

vzdělaného a zapáleného včelaře, šachistu či kytaristu, nemůžeme tyto 

specializované obory zájmového vzdělávání ve své činnosti uskutečňovat. Proto se 

stále snažíme o výchovu mladých adeptů vedoucích, z řad „odchovanců“ jednotlivých 

kroužků nebo hledáme schopné a odborně vzdělané vedoucí v řadách veřejnosti.  

 



Ve školním vzdělávacím programu SVČ Sluníčko jsou definovány tyto kompetence 

vedoucího zájmového vzdělávání: 

 

 Zná metodiku vedení zájmových činností a při své práci ji aplikuje. 

 Ovládá bezpečnostní předpisy pro práci v zájmových útvarech. 

 Je kreativní.  

 Je vybaven základními ekonomickými znalostmi. 

 Má právní vědomí. 

 Je organizačně zdatný a zná trendy volnočasových aktivit. 

 Je komunikativní. 

 Rozvíjí nadání. 

 Vede k seberealizaci. 

 Má předepsané pedagogické vzdělání. 

 

 

4. Organizační struktura organizace: 

 

 

 

  

  

           

 

 

 

 

 

 

  

Ředitelka DDM 

Pedagogové volného času – vedoucí oddělení 

Pedagogická rada THP Externí vedoucí ZÚ 



5. Údaje o počtu účastníků 
 

  Šk. rok  2015/2016 Šk. rok  2016/2017 Šk. rok 2017/2018 

Počet zájmových útvarů 65 70 70 

Počet účastníků 693 712 764 

 

Činnosti Střediska volného času Sluníčko jsou otevřené všem potencionálním 

klientům, kteří mají zájem o zájmové vzdělávání. 

K zájmovému vzdělávání si uchazeči podávají přihlášku. Pokud nejsou plnoletí, pak 

s vyjádřením zákonného zástupce účastníka. Podpisem přihlášky potvrzují svůj 

souhlas s účastí na pravidelném zájmovém vzdělávání, s úhradou stanovené úplaty 

za poskytované vzdělávací služby a s dodržováním vnitřního řádu a provozních řádů 

místností, ve kterých se uskutečňuje vzdělávací a zájmová činnost. 

Cílem zájmového vzdělávání ve Středisku volného času Sluníčko je za pomoci 

nejkvalitnějších dostupných vzdělávacích metod a prostředků naučit účastníky: 

       - rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času  

       - vybírat vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat, organizovat a řídit           

         vlastní volný čas  

       - vyhledávat a třídit informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních     

         dispozic                                

       - umět říci ne na nevhodné aktivity 

       - vybírat vhodné, kvalitní a přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu  

          a pracovního nasazení, vhodně relaxovat 

       - vytvářet návyky pro udržení zdravého životního stylu 

       - rozvíjet své zájmy a záliby  

       - rozvíjet odbornost a profesní orientaci, rozvíjet talent 

       - rozvíjet své mravní vědomí a zvyšovat zdravé sebevědomí 

       - rozvíjet smyslové vnímání a prohlubovat sebereflexi 

       - orientovat se v globálních problémech současného světa 

       - chápat kompletnost vztahu mezi přírodou a lidskou činností 

       - respektovat postoje, přesvědčení a zájmy jiných lidí 

       - komunikovat a otevřeně vyjadřovat své názory a pocity 

    

 

  



6. Materiálně technické zázemí SVČ 
      

      Začátek školního roku 2017/2018 byl pro zaměstnance SVČ Sluníčko, náročnější 
než obvykle protže ještě do konce listopadu se dokončovaly stavební práce projektu 
„Snížení energetické náročnosti domu Dětí a mládeže v Lomnici nad Popelkou“. Díky 
zdržení některých stavebních prací byla budova SVČ v září ještě uzavřena a 
postupně zde probíhaly úklidové práce. V říjnu byl pak zahájen provoz v přízemí 
budovy a do začátku listopadu se podařilo zprovoznit i ostatní prostory. Na budově 
došlo k výměně všech oken a vstupních dveří, výměně střešní krytiny, zateplení 
obvodového pláště budovy a přístavbě střešních vikýřů pro budoucí půdní vestavbu. 
Nová fasáda včetně umístění názvu organizace i jejich log budovu rozzářila a opticky 
příjemně zviditelnila.    
      Bohužel, přestože bylo na jaře 2017 intenzivně pracováno na všech podkladech 

na projektové dokumentaci i žádosti do Výzvy IROP a žádost byla podána, 

nepodařilo se dosáhnout takového bodového ohodnocení projektu, aby byla dotace 

přidělena. Vnitřní prostorové uspořádání budovy tak zůstává nezměněno a 

s rozšiřováním činnosti a aktivit SVČ je tak kapacitně na hranici udržitelnosti.  

      Velmi by nám pomohlo zrekonstruování podkrovních prostor, aby bylo možné 

především technickým kroužkům nabídnout odpovídající pracovní prostředí pro jejich 

bohatou činnost. Materiální vybavení se nám pro ně ve školním roce 2017/2018 

podařilo získat díky dotacím Libereckého kraje i sponzorskému daru firmy TM Elitex 

(10 000,- Kč), takže byly zakoupeny dvě 3D tiskárny, nářadí a další vybavení pro 

modeláře.      

    

 

  



7. Finanční aspekty organizace 
 

      Zajištění dobré finanční situace školského zařízení pro zájmové vzdělávání 

předpokládá vícezdrojové financování a pravidelný ekonomický audit. 

Krátká tabulka představuje výši příjmů kalendářního roku 2017: 

 

 

 

   

   Výše provozního příspěvku města je vždy dána finančními možnostmi zřizovatele a 

rozhodnutím městského zastupitelstva, které na základě předkládaného rozpočtu 

výši příspěvku každoročně schvaluje.  

     Naopak dotace kraje na přímé náklady je dána normativní formou a 

přerozdělením dle výše potenciálních klientů daného regionu, ve kterém SVČ působí. 

Činnost SVČ může být nadprůměrná a počet účastníků zájmového vzdělávání 

převyšovat průměr, přesto výše mzdových prostředků zohledněna v tomto příspěvku 

není, což nás velmi mrzí. Při současném objemu aktivit by nám velmi pomohlo 

navýšení mzdového limitu pro vytvoření ještě jednoho pracovního místa. 

     Třetí příjmovou kapitolu tvoří jiné dotace, což jsou především účelové prostředky 

z nejrůznějších grantů a darů. Velmi aktivním v oslovování potenciálních dárců 

finančních prostředků je vedoucí souboru mažoretek, který podniká mnoho jednání, 

k získávání financování podpory na úhradu nákladů soutěží mažoretek. Kromě těchto 

finančních prostředků SVČ získalo finanční dar od firmy TM Elitex na nákup 3D 

tiskárny. 

 

VÝNOSY Skutečnost roku 2016 

PŘÍSPĚVEK MĚSTA na provoz organizace 1 027 000 

ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK OD MĚSTA 126 000 

DOTACE  KRAJE - na přímé náklady 1 837 000 

JINÉ DOTACE 74 000 

VLASTNÍ PŘÍJMY z činnosti 1 120 000 

OSTATNÍ PŘÍJMY 0 

Výnosy celkem 4 184 000 



ÚČELOVÉ DOTACE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

KÚ LBC  „ Město, kde se dobře žije“ 25 000,- Kč 

KÚ LBC „Včelaři“ 20 000,- Kč 

KÚ LBC „Duhové střípky“ 25 000,-Kč 

Město Lomnice n. Pop. „Mažoretky“ 20 000,-Kč 

Obec Nová Ves Popelky 10 000,-Kč 

 

 

 

     Poslední složkou příjmové kapitoly rozpočtu organizace jsou příjmy z vlastní 

činnosti. Tato kapitola je naplňována především úplatou za zájmové vzdělávání, ale 

také ziskem z ostatních zpoplatněných aktivit SVČ a z doplňkové činnosti, kterou je 

pronájem prostor a ubytování. Z těchto příjmů jsou především hrazeny mzdové 

náklady externích vedoucích ZÚ a materiální náklady jednotlivých ZÚ a akcí. 

     Díky vícezdrojovému financování se tak organizaci daří průběžně investovat do 

vybavení SVČ i do jeho činnosti. Průběžně je investováno do obnovy inventáře SVČ, 

zajišťovány jsou nezbytné učební pomůcky i nezbytná údržba inventáře stávajícího 

včetně pravidelné údržby prostor využívaných k výuce. Dlouhodobé zabezpečení 

finanční rovnováhy je nutností úspěšného vedení organizace a jejího správného 

fungování. 

 

Přílohou výroční zprávy je Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát organizace za kalendářní 

rok 2017. 

 

8. Výkon státní správy 
 

Ve školním roce 2017/2018 nebylo ředitelkou zařízení vydáno žádné správní 

rozhodnutí. 

Ani poskytování informací dle zákona č.106/1999Sb. za úplatu nebylo ve školním 

roce 2017/2018 veřejností využito. 

 

 

  



9. Údaje o výsledcích kontrol, inspekcí 

 

-      18. 10. 2017  veřejnosprávní kontrola  

-      12. 7. 2018    kontrola Krajské hygienické stanice Hradeckého kraje 

 

Kontroly neshledaly nedostatků a v kontrolovaných oblastech byly s výsledky svých 

zjištění spokojeny.  

 

10.  Úloha SVČ Sluníčko v regionu a strategické cíle organizace 
 

      Posláním Střediska volného času Sluníčko je smysluplné naplňování volného 

času dětí, mládeže i dospělých města a přilehlého regionu. Výchovně vzdělávací cíle 

a rekreační funkci naplňuje širokou škálou aktivit, pořádaných během celého roku, 

včetně sobot a nedělí. Účastníkům poskytuje orientaci v oblasti zájmových aktivit a 

na základě vlastních zkušeností jim pomáhá najít aktivitu, přinášející uspokojení, 

radost a mnohdy i profesní orientaci. 

     Úspěšné plnění cílů stanovených pro všechny oblasti práce SVČ se v konečném 

důsledku promítá do celkové úrovně výsledků veškeré činnosti zařízení. Jedním 

z jeho hlavních úkolů je být otevřeným zařízením pro všechny bez rozdílu a díky 

hledání dalších finančních zdrojů zatraktivňovat a zkvalitňovat nabídku aktivit pro 

všechny účastníky zájmového vzdělávání. I z toho důvodu je třeba zachovat nabídku 

zájmových aktivit minimálně na úrovni předcházejících let ve stejné kvalitě, bez 

navýšení ceny pro účastníka. 

      Důraz při své činnosti klademe na podporu kamarádských vztahů v kolektivech, 

na odstraňování nezdravého soutěžení a na vzájemné respektování názorů, pravidel 

a norem. Ve všech směrech činnosti podněcujeme aktivitu a tvořivost, vzájemnou 

pomoc a podporu, respektujeme individuální zvláštnosti klientů, vytváříme prostor pro 

seberealizaci a rozvoj přirozeného nadání. Vyhledáváme příležitosti k prožitku 

úspěchu a zdaru každého jednotlivce, dbáme na příznivé klima v kolektivu i celém 

zařízení. Naším cílem je spokojenost všech našich klientů. 

 Být otevřeným zařízením pro smysluplné naplňování volného času dětí, 

mládeže i dospělých a zachovat současnou nabídku aktivit pro širokou 

veřejnost, bez navýšení ceny.  

 Poskytovat bezpečný prostor pro kolektivní i individuální rozvoj jedince 

s ohledem na jeho věkové a osobité zvláštnosti. 



 Rozšířit nabídku aktivit mateřského centra a získáním finančních dotací 

umožnit účast na akcích i sociálně slabším rodinám.  

 Udržet potenciál vedoucích zájmového vzdělávání a formou DVPP dbát o 

jejich profesní rozvoj a plnou kvalifikovanost.  

 Všemi dostupnými formami propagovat a popularizovat zájmové vzdělávání 

na veřejnosti, dbát o dobrou image zařízení na veřejnosti. 

      Velmi důležitá je pro nás odezva veřejnosti, takže své výsledky činnosti aktuálně 

zveřejňujeme, aby potenciální klienti měli stále přehled o připravovaných akcích i o 

akcích, které se právě uskutečnily. Kromě různých propagačních letáků, tiskových 

zpráv a dalších možností k tomu SVČ využívá webových stránek i facebooku.  

     Každoročně také připravuje dvě prezentační akce pro veřejnost, kde 

představujeme aktivity jednotlivých kroužků a klubů SVČ, jsou jimi Novoroční 

radování konané v lednu a Dětská zámecká sobota, která je vyvrcholením celoroční 

činnosti kroužků a koná se na konci května. Poděkování za svou práci zaslouží 

všichni vedoucí kroužků, kteří se ve volném čase zájmovému vzdělávání v SVČ 

věnují. Své osobní now-how totiž předávají s láskou všem, kteří o to projeví zájem, a 

jak již bylo popsáno výše, předávají ho nezištně a s úspěchem.  

 

 

 

 

 


