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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Středisko volného času Mozaika Polička
Nám.B.Martinů 85
572 01 Polička
Příspěvková organizace
IČO: 75007959
IZO:

002966263

IČO: 75007959

Ředitelka
Zdeňka Švecová
Kontakty:
telefon: 461 725 352
web: www.mozaika-policka.cz
e-mail: mozaika@mozaika- policka.cz
e-mail: svecova@mozaika-policka.cz
Zřizovatel:
Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička
telefon: 461 723 888
Platnost dokumentu:
od 1.4.2009
poslední aktualizace 25.2.2016

Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
MOTTO: „ Když nemůžeš být hvězdou na nebi, buď lampou ve svém domě“.
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2. ÚVOD
Středisko volného času Mozaika je příspěvkovou organizací pro zájmové
vzdělávání zřízené Městem Polička ke dni 1.1.2003.
SVČ poskytuje cenově i časově dostupnou službu, která je založena na rovném
přístupu každého občana ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy,
národnosti, pohlaví, zdravotního stavu, či jiného postavení občana.
Zájmové vzdělávání je uskutečňováno v souladu s Vyhláškou č.74/2005 Sb., o
zájmovém vzdělávání.
V našem pojetí je SVČ místem, které klienty motivuje a podporuje k aktivnímu
trávení volného času. Charakter činnosti pak má v klientech mimo jiné podporovat
pocit bezpečí a úspěšnosti, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého
sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.
Naší prvořadou ambicí je proměnit SVČ v prostředí, kam klienti chodí rádi vstřícné, příjemné a podněcující, kde existuje vzájemná důvěra a prostor pro vlastní
iniciativu. Prostředí, kde ke klientům přistupujeme individuálně, kde přihlížíme na to,
že u některých dětí se mentální a jiné funkce rozvíjí nestejně rychle, že děti používají
různé druhy inteligence k tomu, aby se něco naučily. A proto to, co se mají naučit, je
jim zprostředkované tak, aby měly možnost to uchopit svým způsobem, svým
tempem, svojí logickou dostupností.
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3. VIZE
V bezpečném prostředí s profesionálním zázemím vést a motivovat klienty v oblasti
zájmového vzdělávání k rozvoji osobnosti a k seberealizaci ve 21. století.
4. CÍLE
Rozvíjet SVČ Mozaika jako konkurence schopné zařízení nabízející kvalitní zájmové
vzdělávání a smysluplné využití volného času.
Vytvářet pocit emocionálního a fyzického bezpečí našich klientů.
Při realizaci námi připravených činností podněcovat klienty k tvořivému myšlení,
logickému uvažování a řešení problémů, kreativitě, tvořivosti, představivosti a
estetickému vnímání.
Učit klienty s ohledem na individualitu osobnosti volit správné aktivity pro jejich volný
čas.
Motivovat klienty k celoživotnímu vzdělávání.
Akce koncipovat tak, aby poskytovaly podmínky pro společné trávení volného času
rodičů s dětmi a vedly tak k upevňování rodinných vztahů.
Rozšířit spolupráci se školami a reagovat na jejich poptávku.
Netradičními metodami a formami práce s dětmi a mládeží doplňovat školní
vzdělávací programy.
Rozvíjet sociální dovednosti dětí -samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění
prohrávat, týmová a kolektivní spolupráce, rozvíjení smyslového vnímání a kladných
emočních vztahů, individuální rozvoj.
Nabídnout účastníkům možnost posunout hranice zóny komfortu a získat zdravé
sebevědomí.
5. DÉLKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Zájmové vzdělávání probíhá po celý rok i ve dnech prázdnin.
Délka trvání příležitostných akcí je dána náplní akce a je přizpůsobená zkušenostem
a požadavkům klientů.
Zájmové kroužky probíhají každý školní rok převážně od října do konce května.
Některé celoročně.
Kurzy jsou většinou tříměsíční, v případě zájmu klientů organizujeme kurzy pro
pokročilé, navazující na kurzy pro začátečníky.
Tábory a soustředění jsou organizovány v průběhu jarních a letních prázdnin. Délka
trvání je většinou od 5 do 14 dní.
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6. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
Formy vzdělávání vychází z vyhlášky 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.
Příležitostně výchovná, vzdělávací, zájmová a tematicky rekreační činnost
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost.
Jsou to zejména kulturní a sportovní akce pro děti, rodiče s dětmi, širokou
veřejnost, workshopy, soutěže, výlety, přednášky. Viz. měsíční plány akcí.
Cílem akcí je naučit účastníky formou zážitkové pedagogiky účelně trávit svůj
volný čas, seznámit je s trendy, relaxovat a nabídnout možnost získané
dovednosti a zkušenosti uplatnit v reálném životě.
Obsah i časový plán akce zpracovává vždy garant akce. Časový plán soutěží
zpracovává pověřený pracovník vždy v září, obsah je daný pravidly jednotlivých
sportů. Evidence je vedena v PC ve společném přehledu akcí.
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost.
Činnost se uskutečňuje formou zájmových kroužků a kurzů. Účastníky jsou děti,
žáci, studenti, rodiče, dospělí a senioři.
Cílem této formy činnosti je naučit účastníky smysluplně a aktivně trávit svůj volný
čas, naučit je znalostem a dovednostem v daném oboru a rozvíjet osobnost ve
všech oblastech života.
Časový plán pravidelné činnosti sestavujeme vždy v květnu a červnu na další školní
rok a doplňujeme jej operativně v září podle počtu zájemců a možností jednotlivých
vedoucích. Obsah činnosti si určuje každý vedoucí zájmového kroužku a kurzu sám.
Na začátku školního roku je plán činnosti schválen ředitelkou a jeho plnění je
kontrolováno na hospitacích v průběhu roku. Obsah činnosti odpovídá věku
účastníků, materiálním a prostorovým podmínkám a odbornosti pedagogických
pracovníků.
Táborová činností a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde SVČ
vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání.
Nabídka táborů se skládá z příměstských, stanových, vodáckých a u koní. Pro
dospělé připravujeme poznávací pobyty. Cílem je vytvořit účastníkům podmínky
pro sebepoznání, pro vykročení ze zaběhlých kolejí a komfortní zóny, poskytnout
konfrontaci s novou zkušeností, vytvořit podmínky pro prožití času tady a teď a
podmínky pro seznámení tady a teď.
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Nabídku letních táborů zpracováváme každoročně v lednu. Program tábora si
sestavuje každý hlavní vedoucí tábora sám za pomoci oddílových vedoucích a
předkládá ho do konce června ke schválení ředitelce.
Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti,
žáky a studenty, popřípadě i další osoby, činnost vedoucí k prevenci.
Cílem osvětové činnosti je především prevence patologických jevů, kterou
uskutečňujeme formou výukových programů pro MŠ a ZŠ. Vyučujeme teorii i praxi
dopravní výchovy. Připravujeme další vzdělávání pedagogů ve spolupráci se ZŠ
Na Lukách. Působíme jako vedoucí praxe pro studenty pedagogických škol.
Časový plán preventivních programů je sestavován únoru podle dostupných
finančních zdrojů. Obsah programů je sestaven podle požadavků škol. Zpravidla jsou
v délce 1-2 vyučovacích hodin.
Individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí,
žáků a studentů.
Individuální práce je uskutečňována ve všech zájmových kroužcích. Talentovaným
dětem jsou přizpůsobeny plány práce zájmových kroužků tak, aby se i nadále mohl
rozvíjet jejich talent. Dětem hendikepovaným je poskytnuta možnost navštěvovat ZK
a akce za doprovodu rodinného zástupce.
Otevřená nabídka spontánních činností.
SVČ nabízí dětem, které nechtějí být organizované v pravidelné činnosti volně
přístupný fotbálek a PC v době provozu SVČ.
Soutěže a přehlídky
SVČ zabezpečuje organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT.
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7. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKU
O přijetí účastníka do zájmového kroužku je rozhodnuto podle volné kapacity a podle
věku.
Do zájmových kroužků a kurzů přijímáme účastníky po odevzdání podepsané
závazné přihlášky a platby.
Na tábory přijímáme účastníky po odevzdání podepsané závazné přihlášky,
potvrzení o bezinfekčnosti, lékařského posudku a platby.
Na příležitostné akce s omezeným počtem míst na základě přihlášení přes www.
mozaika@mozaika-policka.cz.
8. PRŮBĚH A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Průběh zájmového vzdělávání v SVČ je stanoven specificky pro jednotlivé formy
činnosti, o kterých je účastník vždy předem informován.
Ukončení zájmového vzdělávání:
Po absolvování zájmového kroužku klientům doklad o absolvování nevydáváme. Po absolvování kurzu a akreditovaného vzdělávacího programu klienti dostávají
osvědčení. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ředitelka vždy
vstříc a jejich potřeby řeší individuálně.
9. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Budova SVČ je situována téměř v centru města. Zařízení je dobře dostupné ze všech
základních a středních škol. Z okrajových částí města je doba dopravy asi 15 minut
pěší chůzí.
SVČ disponuje malým sálem pro pohybové aktivity, keramickou a výtvarnou dílnou,
dvěma klubovnami, kuchyní, kanceláří a ředitelnou.

10. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Interní pracovníci:
Ředitelka, 4 pedagogové volného času, účetní a uklízečka.
Externí pracovníci:
podle potřeby:
45– 50 zájmové kroužky a kurzy, 20- 30 tábory, 20- 30 akce a preventivní programy
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11. EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Zdroje financování příspěvkové organizace:
- státní rozpočet
- příspěvek zřizovatele
- vlastní zdroje
- granty
- sponzorské dary
12. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ
Prostory SVČ a ostatní využívané prostory pro činnost odpovídají požadavkům dle
Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení.
Pro SVČ je vypracován vnitřní řád, provozní řád, požární směrnice a evakuační plán.
Všechny prostory SVČ jsou z hlediska BOZP a PO kontrolovány 1x ročně externím
bezpečnostní techničkou a průběžně kontrolovány pověřeným pracovníkem SVČ.
Ve všech prostorách je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a
psychotropních látek.
Pracovníci SVČ jsou povinni počínat si tak, aby předcházeli škodám na majetku a
zdraví a případným úrazům dětí a pracovníků. Pracovníci jsou povinni poučit všechny
účastníky

činnosti před jejím zahájením s vnitřním řádem,s dodržováním

hygienických zásad, zásad bezpečnosti, požární prevence, poskytování první
pomoci.

13. ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Do školního vzdělávacího programu lze nahlížet na webových stránkách Střediska
volného času Mozaika – www.mozaika-policka.cz, nebo v ředitelně.
ŠVP je živý dokument, který je dle potřeby aktualizován.

8

9

10

