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1. Identifikační údaje
Název:
Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo:
K Nemocnici 23, Nový Jičín, 741 01
IČ:
75089157
DIČ:
nemá
IZO:
674 105 974
Kontakt:
556 710 088
Bankovní spojení: 35-7495810217/0100
Datová schránka: v6ak8u7
Zřizovatel:

Město Nový Jičín, právní forma - obec, IČ 00 298 212
Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, 741 01

Zřizovací listina: vydaná usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 6/27/2006 ze dne
7. 9. 2006 na základě ustanovení §27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Ředitel:

Michal Podžorný

Kontakt:

fokusnj@fokusnj.cz

Webové stránky:

www.fokusnj.cz

Provoz:

celoroční

2. Obecná východiska:
2.1 Právní normy:





Školský zákon č. 561/2004 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., č.159/2010Sb. (Úplné znění
zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášené pod č. 317/2008 Sb., zahrnuje novely až do zákona
č. 243/2008 Sb. včetně.)
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb.
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2.2 Zásady a cíle vzdělávání
Vzdělávání je dle školského zákona veřejnou službou, vzdělání je založena na těchto
zásadách:
 Rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského
státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy
pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního
původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.
 Zohledňování vzdělávacích potřeb jedince
 Vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech
účastníků vzdělávání
 Bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo
jiného státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí
 Svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání
světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání
 Zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě,
výzkumu vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických
přístupů a metod
 Hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených
tímto zákonem a vzdělávacími programy
 Možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti
za své vzdělávání
2.3 Obecné cíle vzdělávání
a) Rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními
způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život,
výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu
celého života
b) Získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání
c) Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv
a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost
d) Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti
e) Utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národností,
kulturní, jazykové as náboženské identitě každého
f) Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení
zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základ pro soužití
v národním a mezinárodním měřítku
g) Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze
zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví
2.4 Školní matrika
Právem každého je ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromí. Práva a
povinnosti při zpracování údajů stanoví zákon číslo 101/2000 Sb. Při zpracování školní
matriky postupuje SVČ Fokus podle tohoto zákona. Školní matrika obsahuje tyto údaje:
a) Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
b) Datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání
Středisko volného času Fokus, Nový Jičín

4

Školní

vzdělávací

program

c) Údaje o zdravotní způsobilosti, v případě o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání
d) Označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává
e) Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení
Údaje o zdravotním postižení žáka, včetně údaje o druhu postižení nebo zdravotním
znevýhodnění; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn,
pokud je tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či
studentem poskytnut. V případě poskytnutí informace jsou údaje uloženy v zástupce ředitele
pro pedagogiky a je s nimi nakládáno dle výše uvedeného zákona.
2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví
SVČ Fokus Nový Jičín je školské zařízení a tudíž je povinno přihlížet k základním
fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a
předcházet vzniku sociálně patologických jevů. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb jsou účastníkům všech věkových kategorií prokazatelně předávány nezbytně
nutné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Rovněž je SVČ Fokus povinno vést
evidenci úrazů a každoročně ji vyhodnocovat a předávat stanoveným orgánům a institucím
(vyhláška 64/2005 Sb.)
2.6 Organizační a vnitřní řád
Popisuje provoz a organizaci SVČ Fokus, je umístěn na webových stránkách, ve vestibulu
SVČ. Účastníci zájmového vzdělávání jsou s ním prokazatelně seznámeni.
2.7 Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
Školský zákon upravuje jen práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých
žáků. Práva ostatních účastníků zájmového vzdělávání neupravuje.
Žáci a studenti ve školských zařízeních mají právo:
a) Na vzdělání a školské služby dle školského zákona
b) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku a stupni vývoje
d) Na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona
Výše uvedená práva s výjimkou a) mají i zákonní zástupce dětí a nezletilých žáků
Žáci a studenti ve školských zařízeních jsou povinni:
a) Řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat
b) Dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školských zařízení vydané v souladu
s právními předpisy a vnitřním řádem
Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni:
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a) Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání
b) Oznamovat školskému zařízení údaje nutné pro školní matriku a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta a změny
v těchto údajích.
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
a) Zajistit, aby dítě či žák docházel řádně do školského zařízení
b) Na vyzvání ředitele zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka
c) Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání
d) Oznamovat školskému zařízení údaje nutné pro školní matriku a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta a změny
v těchto údajích
2.8 Výchovná opatření
Pozitivní
 Za reprezentaci SVČ - poděkování, uveřejnění informace ve vestibulu SVČ, na
webových stránkách a v tisku
Negativní
 Při nedodržování vnitřního řádu – napomenutí, oznámení rodičům, následuje písemné
napomenutí ředitelem, posléze podmíněné vyloučení ze zájmového vzdělávání.
Podmíněné vyloučení probíhá dle správního řádu
Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky dítěte, žáka nebo studenta v kolektivu nebo vůči
pracovníkovi SVČ se vždy považují za závažné porušení zákona.
2.9 Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy
Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí
ani jejich propagace. Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je
v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví,
psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů, nebo přímo ohrožující či poškozující
životní prostředí.

3. Charakteristika zařízení
Středisko volného času Fokus je školskou organizací, která nabízí zájmové vzdělávání pro
osoby všech věkových kategorií převážně na území města Nový Jičín a jeho okolí. Podílí se
však i na projektech v rámci Moravskoslezského kraje i na projektech republikových.
Posláním SVČ Fokus je zaujmout, motivovat a organizovat zájmovou činnost mimo
vyučování pro děti, žáky a studenty, dále nabízet kvalitní využití volného času pro veškerou
veřejnost v bezpečném prostředí s profesionálními pracovníky.
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Veškerá činnost SVČ Fokus (dále jen Fokus) se uskutečňuje v budově Fokusu a dále
v pronajatých prostorách dle potřeb zájmových aktivit. Fokus své programy nabízí celoročně
a to:
a) Pravidelná činnost od 1. 10. do 15.6 daného školního roku (existují kroužky a kluby,
které překračuji dané termíny. Jedná se o sportovní kroužky, které trénují celoročně
b) Příležitostná činnost od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku
c) Soutěže MŠMT – příprava 1. 9. - 31. 12. daného roku a realizace 1. 1. – 30. 6. Daného
roku
d) Táborová činnost – podzimní, jarní, letní prázdninová činnost
Pedagogická činnost ve Fokusu je rozdělena na 6 oddělení dle zaměření, která vedou
pedagogičtí pracovníci:
 Oddělení sportovních a jiných aktivit
 Oddělení tance a jiných aktivit
 Oddělení techniky a soutěží MŠMT
 Oddělení estetiky
Z popsaných oddělení je zřejmé, že Fokus je středisko volného času, které nabízí volnočasové
aktivity s velmi různým zaměřením.
Fokus pracuje s účastníky ve všech formách, které popisuje zákon i zřizovací listina
(pravidelná činnost, příležitostná, táborová rekreační, soutěže, metodika, stáže žáků,
studentů.) Vzhledem k neustálému vývoji se vyvíjí i Fokus. Jeho nabídka aktivit se mění dle
zájmu klientů - nabídka je ovlivněna poptávkou, ale pouze za dodržení pedagogických
principů.
4. Cíle vzdělávání Fokusu
Pracovníci Fokusu se ztotožňují s obecnými cíli (2.3) a proto jejich přímé cíle při činnostech
jsou zřetelné. V přílohách ŠVP jsou uvedeny konkrétní metody, postupy i cíle jejich činnosti.
ŠVP Fokusu mohou popisovat tyto obecné, základní cíle:








Zdravý rozvoj dítěte (fyzický i duševní), žáka i studenta
Zdravý životní styl
Vztah ke kultuře, historii a estetice
Podpora talentů
Kvalitní využití volného času
Vztah k ekologii
Participace dětí i mládeže na činnosti Fokusu

Dlouhodobý cíl Fokusu:








stálé zavádění nových prvků a přitažlivých forem práce pro děti, žáky i studenty
získání prostory pro táborovou a pobytovou činnost (dlouhodobou smlouvu…)
prevence negativních jevů
zapojení do programu mládež
péče o talenty
aktualizace spontánních aktivit (denní hry, stolní tenis a PC s internetem)
vytváření a vzdělávání týmu pedagogických pracovníků interních i externích)
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stát se součástí městských příspěvkových organizací s krédem odborníka na volný čas
(zřizovatel MÚ Nový Jičín od 1. 1. 2007).

Konkrétní krátkodobé cíle Fokusu:
být přínosem pro děti, žáky, studenty i ostatní v jejich volném čase
zajistit plynulé opravy budovy
zajistit finanční prostředky pro mzdy veškerých pracovníků Fokusu
podílet se na tvorbě projektů
získání akreditace MŠMT pro odborné činnosti
dopracovat marketingovou a PR studii o aktivitách Fokusu – na jejich závěrech
uskutečnit opatření
g) zajistit kvalitní externí pedagogy volného času vedoucího
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5. Formy vzdělávání
Formy vzdělávání vycházejí z §111 školského zákona a dále z § 2 vyhlášky 74/2005 Sb. O
zájmovém vzdělávání. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje těmito formami:
a) pravidelnou výchovou, vzdělávací a zájmovou činností (zájmové kroužky, kurzy,
kluby
b) příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou, tématickou rekreační činností
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského
zařízení pro zájmové vzdělávání (divadelní, taneční a hudební vystoupení, divadelní a
taneční soutěže či přehlídky, poznávací zájezdy, výstavy, sportovní turnaje, akce pro
veřejnost – Den dětí, Den Země, Vítání prázdnin a další…
c) táborovou činnost a další pobytové aktivity mimo místo, kde SVČ Fokus vykonává
svou činnost
d) osvětová činnost
e) individuální práci s nadanými - vytvářením podmínek pro jejich rozvoj – podpora
talentů
f) otevřená nabídka spontánních aktivit
g) organizováním soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ve spolupráci se školami
v rámci okresu Nový Jičín
6. Materiálně technické podmínky
Budova SVČ Fokus leží v centru města Nový Jičín. V roce 2012 se podařilo získat finanční
prostředky z ROP na stavební úpravy v projektu „ Fokus – středisko volného času bez bariér“.
Jedná se o úpravy vnitřních prostor. Zpřístupnění celé budovy všem zájemcům bez
jakýchkoliv rozdílů či omezení.
Součástí projektu je výtah a úprava části zahrady (ulice K Nemocnici). Veškeré klubovny se
neustále obnovují a doplňují dle potřeb k uskutečňování kvalitních programů ve volném čase
– vše záleží na finančních podmínkách ze strany zřizovatele a MŠMT.
Počítačová vybavenost – všechny kanceláře Fokusu jsou vybaveny PC s připojením na
internet, všechny PC jsou zasíťovány a rovněž je zajištěno i propojení tiskáren, je zřízena
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učebna PC, ve vestibulu jsou umístěny PC pro veřejnost. Fokus vlastní data projektory,
digitální fotoaparát i kameru k zajišťování dokumentace ze svých aktivit.
7. Popis personálních podmínek
7.1 interní zaměstnanci
SVČ Fokus má 11 interních zaměstnanců z toho 6 pedagogů volného času a 5 provozních
zaměstnanců.
Pedagogičtí zaměstnanci:
Z celkového počtu 6 pedagogických pracovníků má 5 pedagogů vysokoškolské vzdělání,
všichni pedagogové splňují pedagogickou způsobilost.
Vzhled k různorodosti činností je pedagogická práce rozdělena po odděleních. Pedagogičtí
pracovníci mají nařízenou přímou pedagogickou činnost, zpracovávají všechny podklady pro
kvalitní činnost Fokusu a jejich kompetence vycházejí z jejich aktivit. Pedagog si volí sám
formy, metody a postupy práce. S kompetencemi přijímá pedagog i zodpovědnost za svou
vykonanou práci, za dodržování bezpečnosti při práci, za dodržování organizačního a
vnitřního řádu, za dodržování plánu práce. Ač má každý pedagog určené oddělení za něž plně
zodpovídá, je rovněž aktivně zapojen na velkých akcích Fokusu. Vzdělávání pedagogických
pracovníků vychází z jejich potřeb a je vyhodnocováno 1x ročně.
Provozní zaměstnanci:
Ekonomický úsek (2 zaměstnanci)- zpracovává a zodpovídá za ekonomickou agendu v rámci
svých kompetencí. Kvalifikační předpoklady splňují. Provozní zaměstnanci se pravidelně
zúčastňují školení a seminářů ve svém oboru. Provozní zaměstnanci (ostatní) zajišťují provoz
budovy od pondělka do neděle dle organizačního řádu daného měsíce.
7.2 externí zaměstnanci
Počet externistů se každoročně pohybuje od 45 do 55 v pravidelné činnosti, kolem 20
v příležitostné činnosti a 30-40 v rámci táborové činnosti. Všichni externisté vykonávají dílčí
přímou pedagogickou práci a jsou pedagogicky způsobilí.
8. Popis ekonomických podmínek
Ekonomické podmínky pro činnost SVČ Fokus jsou limitovány rozpočtem, který vychází
z neinvestičního příspěvku zřizovatele (přesný rozpis k danému roku).
Mzdy jsou limitovány normativem určeným KÚ Moravskoslezského kraje. Od roku 2005 na
základě žákohodin, které popisují výkony za uplynulý školní rok. Mzdy pro externí
pedagogické zaměstnance jsou z části vypláceny ze státního rozpočtu a z části jsou hrazeny
z jiných či vlastních zdrojů.
SVČ Fokus podává projekty a z těchto finančních prostředků pokrývá novou činnost,
samozřejmě se spoluúčastí.
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Sponzorské dary jsou mizivou součástí rozpočtu, vzhledem ke změně zákona a nutnosti
schvalovat přijeté sponzorských darů zřizovatele je jednání se sponzory ještě náročnější a
často se nezdaří. Ve výjimečných případech poskytnou raději reklamní předměty, materiál
nebo knihy přímo na danou soutěž, aktivitu.
Značná část na vybavení Fokusu je hrazena z vlastních zdrojů, které jsou tvořeny úplatou za
zájmové vzdělávání. Z těchto zdrojů rovněž financujeme provoz zařízení.
Dalším významným příspěvkem jsou investiční prostředky od zřizovatele. Jsou to prostředky
na opravy a rekonstrukce.
Výše úplaty za zájmové vzdělávání je stanovena každý školní rok a vypočítává se z nákladů
minulého školního roku. Při tvorbě výše úplaty je brán zřetel na náročnost zájmového útvaru,
akce apod. Také se přilíží na zajištění přístupnosti pro všechny sociální vrstvy. Úplata za
táborovou činnost je kalkulována dle skutečných nákladů na účastníka.
Výše úplaty je stanovována:
a) na pravidelnou činnost – při zpravování nabídky tj červen
b) na táborovou činnost – při zpracování nabídky tj leden
c) na příležitostné akce – při zpracování nabídky – celoročně nejméně 30 dnů před akcí
Podle §11, odst. 3 vyhlášky 74/2005Sb. O zájmovém vzdělávání je možné úplatu snížit,
respektive prominout. O snížení či rozložení zápisného žádá účastník zájmového vzdělávání
(jeho zákonný zástupce) písemně a ke každé žádosti se písemně vyjadřuje ředitel organizace.
Na základě jejího rozhodnutí se může výše platby změnit, či platba rozložit.
9. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Všechny prostory jsou z hlediska bezpečnosti monitorovány a pravidelně kontrolovány
externím auditorem. Únikové východy a schodiště jsou řádně označeny, lékárničky jsou
umístěny po budově, tak aby byly přístupny v každém okamžiku. Všichni pedagogičtí a jeden
provozní zaměstnanec mají absolvovaný zdravotnický kurz. Ve Fokusu je zakázáno kouřit,
požívat alkohol a psychotropní látky. Prostory jsou denně uklízeny, všechny místnosti jsou
pravidelně větrány. Z hlediska psychosociálních podmínek je ve Fokusu vytvářeno zdravé
sociální klima s prvky partnerství, které přispívají k naplňování potřeb účastníků činností.
Účastníci jsou rovněž chráněni před případným násilným chováním, šikanou a dalšími
sociálně patologickými jevy školeným personálem.
10. Podmínky přijímání účastníků, průběhu a ukončování zájmového vzdělávání
10.1 Činnost SVČ Fokus je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a pro
další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.
O přijetí účastníka k pravidelné činnosti rozhoduje ředitel nebo jeho zákonný zástupce na
základě podaní písemné přihlášky podepsané uchazečem (osoby nad 18 let) nebo zákonným
zástupcem účastníka. Uchazeči o zájmové vzdělávání jsou přijímání do relevantních forem
činnosti na základě těchto kritérií:
 Kapacita – je definována pro jednotlivé formy a obory činnosti. Pro pravidelnou
výchovnou, vzdělávací a táborovou činnost je stanovena v plánu práce na příslušný
školní rok. U dalších forem je stanovována aktuálně dle samotných aktivit.
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Věk – pro veškerou činnost je u pravidelných, příležitostných aktivit i u táborových
pobytů stanovena věkové rozpětí. Věk není rozhodující, je však doporučujícím
faktorem.
Uhrazení úplaty – podmínkou přijetí do některých forem činností, kde je zájmové
vzdělávání poskytováno za úplatu je
jeho úhrada do daného termínu. Splatnost
úplaty při pravidelné činnosti je stanovena tak, aby byla účastníkem uhrazena před
ukončením účasti v této činnosti. Úplata může být rozložena do více splátek – viz
žádost o rozložení úplaty za zájmové vzdělávání.

10.2 Průběh vzdělávání upravuje plán práce SVČ Fokus na daný školní druh a je závislý na
formách a typech činnosti. V případě opakovaného závažného porušení rozhoduje ředitelka o
podmíněném vyloučení ze zájmového vzdělávání.
11. Označení dokladu o ukončení vzdělávání
Doklad o ukončení vzdělávání se vydává vždy v červnu na vlastní žádost účastníkům
pravidelných forem zájmového vzdělávání nebo po absolvování kurzu dle jeho stanové délky.
Doklad o ukončení vzdělávání bude obsahovat:
a) Identifikační údaje SVČ Fokus Nový Jičín
b) Název dokladu se odvíjí od formy vzdělávání a od věku účastníků:
* Osvědčení o vzdělávání
* pamětní list nebo účastnický list
* potvrzení o absolvování
* bez potvrzení – Kurz společenského tance
c) Číslo akreditace, pokud bude udělena
d) Název zájmové činnosti
e) Jméno a příjmení, datum narození účastníka vzdělávání
f) Podpis ředitele nebo vedoucího oddělení
g) Datum vydání
Doklad bude vydán s hlavičkou SVČ Fokus Nový Jičín s razítkem. Na tento doklad může být
podle § 60, odst.4 písmeno c) školského zákona brán zřetel při přijímání do prvního ročníku
vzdělávání na střední škole, neboť osvědčuje vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.

12. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami
Všichni žáci se speciálními potřebami mají možnost se účastnit zájmového vzdělávání. Je
možnost, aby byli integrováni do všech forem činnosti, pokud obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. SVČ Fokus má bezbariérový vstup.
Mezi účastníky se speciálními potřebami patří i nadaní účastníci. SVČ Fokus vytváří
podmínky pro další rozvoj jejich nadání ve všech formám zájmového vzdělávání.
13. Časový plán vzdělávání
Veškeré zájmové vzdělávání je organizováno v základních čtyřech blocích:
a) Pravidelná činnost od 1. 10. do 15.6 daného školního roku (existují kroužky a kluby,
které překračuji dané termíny. Jedná se o sportovní kroužky, které trénují celoročně
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b) Příležitostná činnost od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku
c) Soutěže MŠMT – příprava 1. 9. - 31. 12. daného roku a realizace 1. 1. – 30. 6. daného
roku
d) Táborová činnost – podzimní, jarní, letní prázdninová činnost
Školní rok od 1. 9. do 31. 8. daného roku zahrnuje všechny formy a podklady k zájmovému
vzdělávání jsou ukládány
a) Pravidelná činnost – deníky zájmových útvarů
b) Příležitostná činnost – Personálně organizační zabezpečení u zástupce ředitele,
odevzdávají se ihned po akci, nejpozději však 5. následujícího měsíce
c) Soutěže – výkazy ze soutěží – vedoucí oddělení soutěží
d) Táborová činnost – pedagogická dokumentace za táborů je zakládána u zástupce
ředitele
14. Obsah zájmového vzdělávání SVČ Fokus Nový Jičín.
Obsah zájmového vzdělávání je založen na principu rozvoje klíčových kompetencí a to ve
všech směrech. Vzhledem k tomu, že činnosti SVČ Fokus jsou velmi rozmanité, klíčové
kompetence se prolínají všemi programy. Popis a určení klíčových kompetencí u pravidelně
se opakující činnosti je relativně jednoduché, u činností příležitostných akcí a soutěží MŠMT
jsou klíčové kompetence zapisovány do POZ, u táborové činnosti se klíčové kompetence
uvádějí v táborovém plánu a jsou uloženy v pedagogické dokumentaci tábora. Z hlediska
různých forem činnosti se dá pracovat různě s různými kompetencemi. Opětovně jmenuji
základní formy zájmového vzdělávání SVČ Fokus:
 Pravidelná činnost
 Příležitostná činnost
 Táborová činnost
 Soutěže MŠMT
 Práce s talenty
Ve výše uvedených činnostech je zřejmé zájmové vzdělávání na pedagogických principech a
na principu rozvoje klíčových kompetencí (životních zručností). Vyučovací hodina trvá 60
minut a lze ji dělit či spojovat dle nabídky činnosti v kroužku
14.1 metodiky pravidelné činnosti
Plány práce včetně metodiky mají všechny kroužky v deníku. Deník je základním
dokumentem o pravidelné činnosti kroužku, Rozpis kroužků po odděleních je součástí plánu
práce a vzhledem k tomu, že se každoročně aktualizuje a mění, není obsažen v ŠVP. Na
společných pedagogických poradách byly zpracovány některé metodiky, které jsou
v přílohách ŠVP.
14.2 Táborová činnost
Tábory a pobytové akce konané v době školních prázdnin nebo odborná soustředění dle
zaměření a poptávky. Jedná se o tábory v podzimním, zimním, jarním i letním období.
14.3 Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost
 Divadelní představení
 Taneční i sportovní vystoupení
 Otevřené akce zaměřené na keramiku nebo výtvarné aktivity
 Soustředění kroužků
Středisko volného času Fokus, Nový Jičín
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 Pořádání zájmových workshopů
 Cvičení pro veřejnost
 Kouzelné noci
 BAHNO
Příležitostná činnost je organizována na základě plánu příležitostných aktivit, který se
zpracovává v měsíci srpnu a září. Na základě plánu zpracuje vedoucí akce materiál „
Organizační zabezpečení akce“, který předloží řediteli nejméně 1 měsíc před akcí. Na OZetku
navazují ostatní kroky - rozpočet, záloha, propagace, vyúčtování atd. OZ včetně vyhodnocení
a dokladů podpůrných (prezentace, program, plakát… dle jednotlivé akce) je uložena
v pedagogické dokumentaci školního roku.
14.4. Osvětová činnost
 Výtvarné, divadelní, keramické a další dílny
14.5 Podpora talentů a individuální práce
Umožnění většího počtu tréninků i schůzek dle potřeby účastníka a možností Fokusu,
příprava dětí, žáků a studentů na soutěže, pořádání exkurzí.
14.6 Organizování soutěží a přehlídek
 Taneční soutěž
 Sportovní turnaje (Florbal, Stolní tenis, volejbal …)
 Olympiáda města
 Soutěže MŠMT
 Vědomostí soutěže pro ZŠ v rámci města
 Pořádání sportovních turnajů
 Účast na sportovních turnajích
14.7 Spontánní činnost
Internet, stolní tenis, fotbálek
14.8 Zastupitelstvo dětí a mládeže
Na principech participace práce s dětmi a žáky, kteří se chtějí podílet na činnosti a aktivitách
ve městě, pracuje skupina dětí a studentů ZŠ a SŠ Nového Jičína. Schází se pravidelně 2x
měsíčně, uskutečňují soustředění. Mají vytvořen svůj plán práce a pravidelně konají své
aktivity.
Členové ZDM jsou nedílnou součástí jak pravidelné, tak příležitostné činnosti SVČ Fokus.

14.9 Očekávané výstupy vzdělávání:
a) Duševní rozvoj
b) Rozvoj umělecký dovedností, znalostí a schopností
c) Komunikativní dovednosti
d) Rozvoj sociálních a personálních kompetencí
e) Rozvoj občanských kompetencí
f) Rozvoj estetického cítění
g) Fyzický rozvoj a rozvoj tělesné koordinace
h) Zdravý životní styl
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Dodržování zásad fair play
Chápání základních ekologických souvislostí
Seznámení a pochopení environmentálních problémů
Respektování požadavků na kvalitu životního prostředí
Ochrana životního prostředí
Rozvoj jazykových znalostí
Poznávání místní historie
Poznávání kulturního dědictví

15. Hodnocení SVČ Fokus
Hodnocení zájmového vzdělávání, příležitostných aktivit, projektů a dalších probíhá na
poradách Fokusu. Každým rokem je zpracována hodnotící zpráva za školní rok a výroční
ekonomická zpráva za kalendářní rok. Dokumenty jsou uloženy na informačním centru SVČ
Fokus. Hodnocení probíhá:
a) Kolektivně - na poradě za účasti všech
b) Individuálně – osobní pohovory o uskutečňovaných aktivitách a plánech do
budoucna
c) Dotazníkovou formou – 1x za rok dotazník pro zaměstnance
d) Anketou pro veřejnost – 1x za dva roky
e) Dotazníkovou formou – ŠVP, KURZY
Na příležitostných aktivitách, kde je to umožněno je sbírána zpětná vazba od účastníků,
jejichž názory a připomínky jsou důležitým zdrojem při přípravě a uskutečňování dalších
aktivit. Hodnocení jednoho školního roku je důležitým krokem k vytváření plánu práce na rok
další.
16. Závěrečné ustanovení
Školní vzdělávací program byl vytvořen a sestaven za pomoci všech interních pedagogických
pracovníků, byl a to v období od 28.8 do 14. 11. 2007. Školní vzdělávací program je
dokumentem, se kterým se průběžně pracuje a je aktualizován dle možností SVČ Fokus.
Při zpracování ŠVP bylo vycházeno z materiálů:
 Metodika pro podporu tvorby ŠVP
 Školský zákon – č. 561/2004 Sb.
 Vyhláška o zájmovém vzdělávání – č.74/2005
 Zákon o pedagogických pracovnících - č. 563/2004 Sb. a č. 159/2010
 Podněty a podklady interních pedagogů SVČ Fokus
 www.msmt.cz
 www.atre.cz

Nový Jičín, 3. 9. 2015
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