
Koncepce rozvoje školského zařízení Středisko volného času Litomyšl 
Naše vize 

♦ Chceme se stát přirozeným centrem volnočasových aktivit ve spádové oblasti.  

♦ Chceme nabízet akce zaměřené na kvalitu, pestrost a moderní pedagogické metody. 

♦ Snažíme se rozvíjet a upevňovat morální hodnoty a odpovědnost k okolí. 

♦ Naučíme naše účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet oblíbenou aktivitu i talent, 

získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se individuálně i 

v kolektivu. 

♦ Naše služby budeme nabízet v takové kvalitě, aby se k nám klienti rádi vraceli. 

  
Obecné cíle  

♦ Snažit se vytvořit konkurenceschopné zařízení nabízející kvalitní zájmové vzdělávání. 

♦ Rozvíjet osobnost  účastníka hodnotami poznávacími, sociálními, mravními a  pracovními. 

♦ Vytvářet podmínky pro formování schopností spolupráce a komunikace účastníků. 

♦ Motivovat  účastníky  ke  zdravému   životnímu  stylu  a  vhodnému  využití  volného  času  

   a předcházet tím rizikovému chování účastníků. 

♦ Volit  takové  naplnění  volnočasových  aktivit, které se snaží  respektovat  individualitu  

   osobnosti klientů v různých životních etapách.  

♦ Vytvářet podmínky pro rozvoj emocionálního a fyzického bezpečí klientů. 

♦ Podněcovat účastníky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. 

♦ Uplatňovat  a předávat  znalosti  o životním  prostředí  a  jeho  ochraně  vycházející ze  

   zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.  

♦ Snažit se posílit  spolupráci  se zřizovatelem  a profesionálně spolupracovat se školami   

   a partnerskými organizacemi. 

♦ Volně navazovat na Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a SŠ s důrazem na intenzivní rozvoj  

   vnitřní motivace klientů, inspirovat je k vzdělávání po celý život, poskytovat klientům 

   širokou nabídku oborů a ukázat vzájemnou propojenost a návaznost všech zkušeností a  

   dosažených kompetencí. 

♦ Rozvíjet  organizaci  tradičních  akcí a  pružně  reagovat  na poptávku a nové trendy pro  

   využití volného času. 

♦ Budovat a udržet si pozitivní image a kladný postoj veřejnosti k SVČ.  

Cíle dlouhodobé 

♦ Vytvořit kvalitní středisko volného času a respektovat proměnlivost zájmů účastníků. 

♦ Rozvíjet  nabídku  pravidelné,  příležitostné  a  táborové  činnosti  s  ohledem  na  prevenci  

   rizikového chování. 

♦ Zkvalitnit a nabízet nové formy spontánní činnosti. 

♦ Nabízet poznatky z různých oborů a usnadnit tak účastníkovi výběr budoucího studia nebo  

   zaměstnání. 

♦ Podporovat mezigenerační  soužití  nabídkou atraktivních rodinných programů. 

♦ Stmelovat tým pedagogů, kteří ovládají specifické formy práce a rozvíjejí je. 

♦ Vyhledávat externí spolupracovníky s různorodými zájmy. 

♦ Inspirovat účastníky k celoživotnímu vzdělávání. 

♦ Zachovat  úhradu  nákladů  pro  účastníky  v  takové výši, aby účast v zájmovém vzdělávání  

   nebyla výrazně omezena sociálními možnostmi. 

Cíle krátkodobé 

♦ Rozvíjet spolupráci s partnerskými školami ve spádové oblasti a okolí. 

♦ Stabilizovat a rozvíjet nabídku zájmových útvarů s ohledem na poptávku klientů. 

♦ Zlepšovat a modernizovat prostředí SVČ a obnovovat vybavení pro činnost  kroužků. 

♦ Vytvářet ucelené propagační strategie a docílit zvýšení počtu našich účastníků. 

♦ Specifikovat cílové skupiny propagace a dosáhnout maximální povědomí mezi veřejností. 

♦ Snažit  se  o  spolupráci  s  jinými  litomyšlskými  institucemi,  které  nabízejí  volnočasové  

   aktivity a sjednotit organizaci některých příležitostných akcí. 

♦ Nabízet nové zážitkové programy pro děti, mládež i dospělé. 

♦ Snažit se získávat granty pro volnočasové aktivity. 

 



Konkrétní úkoly šk. roku 2018/2019 
1) Zahájení činnosti v novém objektu – nejvyšší priorita /ředitel/ 

- zajistit provoz /organizace činnosti zaměstnanců, rozvrh ZÚ, technicko-provozní 

opatření / 

- dokončit stěhování ve spolupráci s dodavateli vybavení 

- koordinace dokončení stavební činnosti /půda, úpravy elektroinstalace/ včetně 

zahrady 

- spolupráce se zřizovatelem v rámci vyřízení dotace 

 

2) Rozšíření aktivit zájmového vzdělávání /pedagogové volného času/ 

- zaměřit se na rozvoj činnosti nových kroužků 

- podpora externích vedoucích – komunikace, motivace, organizace práce 

- sledovat aktuální poptávku volnočasových aktivit pro hlavní cílovou skupinu 

účastníků 

- spolupracovat se ZŠ v ORP s možností rozšířit nabídku pravidelné a příležitostné 

činnosti 

- nabídnout příležitostné nové aktivity pro veřejnost – rodiny s malým dětmi, 

senioři, neziskové organizace 

- aktivně vyhledávat nové externí vedoucí s důrazem na pedagogické vzdělání nebo 

zájmovou kvalifikaci 

- podpora dobrovolnictví  

 

3) Dotační projekty /ředitel, účetní/ 

- zpracovat dotazníkové šetření v rámci Šablon II pro SVČ a na základě výsledku 

dotazníku zpracovat podání žádosti /spolupráce s MAS nebo  

s jiným subjektem/ 

- zajistit možnost pokračování spontánních aktivit v rámci provozu volnočasového 

klubu  

- aktivně vyhledávat další sponzory  

 
4) Propagace organizace /ředitel, pedagogové volného času/ 

- zmodernizovat a zpřehlednit web 

- dbát na včasnou a aktuální prezentaci činnosti – internet, fb, zpravodajská media 

- zajistit další spolupráci s jinými volnočasovými subjekty a nastavit efektivní 

plánování akcí a komunikaci s veřejností  

                                                                                   Mgr. Josef Štefl 


