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I.  CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  
 

 
 
Právní forma:   příspěvková organizace 
 
Sídlo organizace:  Větrná 869, 268 01 Hořovice 
 
IČO:    75085071 
 
DIČ:    CZ75085071 
 
IZO:    162 103 514 
 
Obchodní rejstřík:  1438 Pr., Městský soud v Praze, dne 31. 3. 2015  

Zařazení do sítě škol: rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ze dne 1. 9. 2006 doplněno  
rozhodnutím o doplnění místa poskytovaných služeb dne 1. 1. 
2009   

 
Zřizovatel:    Město Hořovice  
 
Zřizovací listina:   vydaná dne 26. 9. 2017 
ID Datová schránka:   fa8tm9s 
 
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ: 

 
Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE (dále jen DOMEČEK HOŘOVICE) je příspěvková 
organizace města Hořovice, školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a 
dospělých. Účastníky zájmového vzdělávání jsou (dle vyhlášky č.74/2005 Sb.) děti, žáci, 
studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další 
fyzické osoby. 
Statutárním zástupcem DOMEČKU HOŘOVICE je od 11. 1. 2007 ředitelka SVČ, paní Vladimíra 
Šlosarová.  
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ČINNOST DOMEČKU HOŘOVICE UPRAVUJE: 

 

• Zákon 561/2004 Sb. v platném znění O předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)  

• Zákon 563/2004 Sb. v platném znění O pedagogických pracovnících 

• Zákon 250/2000 Sb. v platném znění O rozpočtových pravidlech 

• Související vyhlášky a nařízení jednotlivých ministerstev ČR 

• Interní předpisy a směrnice organizace 

• Vnitřní řád organizace 

• Školní vzdělávací program organizace 

• Rámcový vzdělávací program jednotlivých oblastí činnosti 

• Strategický plán organizace 

• Roční plán činnosti 

• GDPR 

 

 

 

MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB: 

 
Sídlo organizace:  Větrná 869, Hořovice 268 01 
 
odloučené pracoviště:  Otty z Losu 15, Komárov 267 62  
 
táborové základny:  TZ Hlince 
 
Další místa: Domeček Hořovice-Vrbnovská 1315, Domeček Hořovice - 

Starý zámek 28, bazén 1.ZŠ.Hořovice, 2.ZŠ Hořovice, ZŠ TGM 
Komárov, MŠ Komárov, ZŠ Liteň, Obecní úřad Karlštejn, ZŠ 
Králův Dvůr, ZŠ Lochovice, ZŠ Osek, Všeradice, 
ZŠ a MŠ Broumy, klubovna Karlštejn, ZŠ Počaply, Vižina.  

      
Číslo účtu založeného u KB Hořovice:  DOMEČEK HOŘOVICE 35-7041020237/0100
      FKSP    35-7049360287/0100 
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2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  

 

  27 INTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ k 31. 8. 2022 

 
 10  PEDAGOGOVÉ VOLNÉHO ČASU 
 
   5  SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
  
 12  PRACOVNÍKŮ ESF-OPZ 
 

 

 258  EXTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ (DPP, DPČ) k 31. 8. 2022 

       
    32 VEDOUCÍCH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ 
 
    36 PRACOVNÍKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍ SOUTĚŽE 
 
  172  PRACOVNÍKŮ NA TÁBORECH A POBYTOVÝCH AKCÍCH  
 
    18 OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ  
 
 
 

3. PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ  

 
• Veškerá pracoviště nebo místa poskytování služeb odpovídají požadavkům na vhodné prostorové 

zajištění volnočasových aktivit pro konkrétní cílové skupiny.  
 

• Jsou vybaveny odpovídajícím inventářem a mají k dispozici požadované materiální zajištění pro 
jednotlivé typy vzdělávacích aktivit. 
  

• Prostorové zabezpečení ve školním roce 2021-2022 je popsáno v Charakteristice organizace, v kapitole 
Místa poskytovaného vzdělávání a školních služeb.  
 

• Počet míst poskytování služeb se meziročně mění podle aktuálních požadavků na prostorové zajištění 
v konkrétních obcích okresu Beroun. Jejich počet je zpravidla navyšován podle otevřených zájmových 
útvarů. 
 

• V roce 2021 jsme získali prostory v prvním patře Starého zámku. Prostory jsme vybavili a připravili 
k provozu školního klubu a zájmových kroužků.   
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4. ORGANIZACE DOMEČKU HOŘOVICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ŘEDITELKA řídí organizaci v oblasti výchovně-vzdělávací, pracovně-právní a ekonomické oblasti  
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti, řídí úsek výchovně   
vzdělávacích aktivit a správní úsek. Zodpovídá za vnější a vnitřní image organizace.  
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO EKONOMIKU zodpovídá za ekonomické výstupy organizace, řídí pracovníky 
úseku. 
 
ÚSEK VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT - řídí zástupce ředitelky 
Pracovníci úseku zajišťují odborné činnosti na pracovištích v Hořovicích, v Komárově, Králově Dvoře a dalších 
místech poskytování služeb. Řídí externí zaměstnance. 
  
ÚSEK EKONOMICKÝ- přímo podléhá ředitelce 
pracovnice úseku sledují čerpání finančních prostředků dle rozpočtu, provádí účetní operace a zpracovávají 
agendu PAM   
 
ÚSEK SPRÁVNÍ - přímo podléhá zástupci ředitelky 
pracovníci úseku zajišťují úklid, správu a evidenci majetku, dodržování BOZP na jednotlivých pracovištích, 
drobnou údržbu pracovišť a táborových základen 

Ředitelka  

Zástupce ředitelky 
 

ÚSEK:   
výchovně-vzdělávacích aktivit 

 

Zástupce ředitelky 
 

ÚSEK: 
 ekonomický 

Vedoucí 

pracovišť  

Externisté 

Pedagogičtí 

pracovníci 

ÚSEK správní 

 

Úklid 

pokladna 

Evidence 

majetku 
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II. ANALÝZA ČINNOSTÍ  
FORMY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU – DOMEČEK HOŘOVICE VYCHÁZÍ Z VYHLÁŠKY 74/2005 

SB. O ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ V PLATNÉM ZNĚNÍ. 

FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: 

• Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost 

• Příležitostná výchovná vzdělávací činnost 

• Soutěže 

• Další činnosti zájmového vzdělávání 

• Pobytová a táborová činnost 

PRAVIDELNÁ ČINNOST  

jsou zájmové kroužky pro děti i dospělé. Probíhá jedenkrát týdně a trvají zpravidla 60 minut. Náplň 

jednotlivých kroužků a docházka je zaznamenávána v Deníku zájmového útvaru.  

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST  

jsou veškeré aktivity, které neprobíhají pravidelně během jednoho školního roku. Jednotlivé akce mohou 

probíhat během pracovního týdne, nebo během celého dne o sobotách, nedělích, svátcích a o prázdninách. 

Údaje o počtu účastníků, informacích o akci, rozpočtu a vyúčtování jsou vedeny v jednotném formuláři dle 

interních směrnic SVČ.    

SOUTĚŽE  

jsou vyhlašované soutěže a olympiády Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro aktuální školní rok. 

Domeček Hořovice je organizuje na základě pověření krajským úřadem. 

DALŠÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

jsou vzdělávací akce, na kterých prokazatelně dochází ke vzdělávání, nebo cílenému rozvíjení dovedností a 
schopností účastníků.  

 

POBYTOVÁ A TÁBOROVÁ ČINNOST  

sdružuje akce s pobytem mimo domov. Podle délky a počtu účastníků je dělena na pobytové akce a tábory. Do 

této kategorie jsou řazeny i příměstské tábory. 
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COVID19-VLIV NA VÝKONOVÉ UKAZATELE ŠKOLNÍ ROK 2021-2022  
 

Ve školním roce 2021-22 pokračovala opatření proti další vlně COVID19.  

 

Omezení se dotkla zejména velkých akcí v měsících listopad 2021 až únor 2022, kdy došlo ke zrušení akcí pro 

veřejnost.  

 

• Domeček nemohl zrealizovat velké akce jako jsou Svatomartinská světýlka, Andělské zvonění, Pochod 

přes tři pekla, nebo únorové Dětské karnevaly, což se projevilo ve výkonech v příležitostné činnosti. 

 

• Zájmové útvary a menší vzdělávací akce byly realizovány s omezeným počtem účastníků do 20 osob na 

akci včetně vedoucího. 

 

• V případě účasti dospělých účastníků na pravidelné činnosti bylo požadováno platné očkování.  

 

• U interních zaměstnanců probíhalo v tomto období pravidelné testování antigenními testy.  

 

Vliv opatření v souvislosti s pandemií COVID19 na počty vzdělávacích aktivit a účastníků bude popsán 

v rámci výkonů jednotlivých typů činností školního roku 2021-2022. 
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1. PRAVIDELNÁ ČINNOST:  

 

• Zájmové útvary jsou centrálně řízeny z Hořovic. Jedenkrát za měsíc probíhá kontrola deníků zájmových 
útvarů. Evidence účastníků pravidelné činnosti je vedena ve školní matrice. 

• Pravidelná činnost probíhá na pracovištích SVČ-Domeček Hořovice v Hořovicích a Komárově a na místech 
poskytování služeb-bazén 1.ZŠ.Hořovice, 2.ZŠ Hořovice, ZŠ TGM Komárov, MŠ Komárov, ZŠ Liteň, Obecní úřad 
Karlštejn, ZŠ Králův Dvůr, ZŠ Lochovice, ZŠ Osek, Všeradice, ZŠ a MŠ Broumy, klubovna Karlštejn, ZŠ Počaply, 
Vižina.  

• V tomto školním roce bylo vypsáno 94 zájmových útvarů, což je o 23 méně než vloni.  

• Oproti minulému školnímu roku došlo k navýšení přihlášených účastníků o 230 účastníků na 1144 týdně.   

 

 

 

DOPAD OPATŘENÍ COVID-19: 

• Proticovidová opatření měla na pravidelnou činnost v tomto školním roce mírnější dopad. 
 

• Zájmové útvary probíhaly za hygienických opatření (pravidelné větrání, desinfekce, maximálně 20 
osob na vzdělávací lekci včetně vedoucího, dospělý účastník s platným očkováním, pohyb ve 
společných prostorech s rouškou)  
 

• Oproti školnímu roku 2020-2021 došlo k nárůstu počtu účastníků a k postupné stabilizaci.  
 

• U pedagogů i účastníků se projevoval návyk na dodržování pravidel a opatření, do kroužků se 
hlásili účastníci, kteří byli ochotní stanovená pravidla dodržovat. 
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2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST:  

 

• Mezi PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI jsou zahrnuty všechny jednodenní akce pro děti, mládež a dospělé, které 
proběhly bez ubytování účastníků. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST byla realizována během pracovního týdne, ale i o 
sobotách, nedělích a svátcích. Některé akce proběhly také o vedlejších prázdninách během školního roku.  

 

• Jednotlivé činnosti jsou centrálně řízeny a evidovány v Hořovicích, byly organizovány nebo přímo řízeny 
pedagogy DOMEČKU HOŘOVICE, nebo externími pracovníky zařízení. 

 

• PŘÍLEŽITOSTNOU ČINNOST nejčastěji zastupují akce rodinného charakteru. Symbolizuje pestrou nabídku 
činností nejen pro veřejnost, ale i specificky zaměřené aktivity pro všechny věkové kategorie. 

    

• Ve školním roce 2021-2022 proběhlo 426 akcí. Počet akcí stoupl o 58, počet účastníků se snížil na 16815, 
což je pokles o 2406 lidí. Do počtu účastníků nejsou započítávaní diváci.  
 

• Pokles počtu účastníků nelze brát jako zásadní úbytek. Jedná se o pravidelný pohyb počtu účastníků 
aktivit, který ovlivňuje počet pořádaných akcí jiných subjektů v okolí, počasí, ekonomická situace i 
proticovidová opatření. V našem případě navíc došlo i ke snížení počtu přihlášených obcí do celostátní 
akce Velikonoční výzva, což vedlo ke snížení počtu účastníků. Tento propad byl očekávaný, protože na 
rozdíl od loňského roku neběžela výzva v rámci lockdownu a nebyl o ni tím pádem takový zájem. Navíc se 
nekonaly velké podzimní a vánoční akce. 
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PŘÍLEŽITOSTNÁ 
ČINNOST  

Účastníci 
 

Organizátoři 
diváci hodin osobohodin 

celkem MŠ ZŠ 
15-18 
let 18+ 

 
70+ SVČ 

externí  ostatní 

akcí z toho 16815 3939 6750 646 5298 207 691 316 137 121 1222 39083 

426 

51 
So,ne, 

sv. 
2010 370 777 26 837 0 80 48 7 120 154 6679 

375 v týdnu 14805 3569 5973 620 4452 207 611 268 130 1 1068 32404 

 
 
Komentář:   
- pojem OSOBOHODINA je počet aktivních účastníků x počet hodin 
- osobohodina slouží k porovnání efektivity akcí  
- do účastníků se při výpočtu osobohodiny nezapočítávají pracovníci SVČ 
 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

• Od listopadu 2021 do února 2022 došlo k omezení akcí pro veřejnost nad 20 osob uvnitř a nad 100 
osob venku. Nebyly tedy realizovány velké akce, což se projevilo ve výpadku příležitostných akcí i 
účastníků. 
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3. SOUTĚŽE:  

 

 

• Počty soutěží a věková skladba účastníků se každoročně mění podle aktuálně vyhlašovaných soutěží a olympiád 
pro daný školní rok. Množství soutěží a výkon v oblasti soutěží SVČ-Domeček Hořovice nemůže přímo ovlivnit, 
protože je závislý na počtu vyhlášených soutěží v aktuálním roce. 

 

• Na realizaci soutěží spolupracujeme se základními, středními školami a dalšími organizacemi. 

 

• Domeček Hořovice zajišťuje organizační část a vyúčtování jednotlivých soutěží.  

 

• Ve školním roce 2021 - 2022 proběhlo 18 okresních kol vyhlašovaných soutěží MŠMT.  

 
 

• Počet soutěží oproti loňskému roku vzrostl o 2, počet účastníků stoupl o 3057 účastníků. Navýšení 
způsobilo zejména okresní kolo Matematického Klokana, kde je nárůst účastníků o cca 2500. 
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SOUTĚŽE 
MŠMT   

Účastníci Organizátoři 

hodin osobohodin celkem MŠ ZŠ 15-18 let + 18 let SVČ externí 

18 
CELKEM 4938 0 4736 88 114 24 18 59 8804 

 
 
Komentář:   
- pojem OSOBOHODINA je počet aktivních účastníků x počet hodin 
- osobohodina slouží k porovnání efektivity akcí  
- do účastníků se při výpočtu osobohodiny nezapočítávají pracovníci SVČ 
 
 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

• Distanční formou byla v letošním školním roce realizována Pythágoriáda a to pomocí video 
konference Google formuláře. Nebyla realizována oblast soutěží v cizích jazycích. 
 
 

 

 

 

 
 
 

73

37
59

2899 2195

8804

1

10

100

1000

10000

SOUTĚŽE  
porovnání  délky akce a osobohodin

POČET HODIN  2019-2020

POČET HODIN 2020-2021

POČET HODIN 2021-2022

POČET OSOBOHODIN  2019-2020

POČET OSOBOHODIN 2020-2021

POČET OSOBOHODIN 2021-2022



 Středisko volného času-DOMEČEK HOŘOVICE Výroční zpráva školní rok 2021-2022 

 Stránka 12 

 

4. ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:  

 

• Do této oblasti zahrnujeme vzdělávací akce, na kterých prokazatelně dochází ke vzdělávání, nebo cílenému 
rozvíjení dovedností a schopností účastníků.  

 

• Tato oblast aktivit byla zasažena omezeními asi nejvíce. Nebylo realizováno podzimní Pedagogické minimum,  

Rušili jsme veškeré kurzy a vzdělávací aktivity pro veřejnost. 

 

•    DOMEČEK HOŘOVICE má akreditovaný program pro odbornou přípravu Hlavních vedoucích dětských táborů. 
Ve školním roce 2021-22 jsme zrealizovali dva kurzy, a to v DDM Rokycany a v Domečku Hořovice.  
 

• Celkem v ČZV proběhlo 16 aktivit, což je o 5 aktivit méně než v loňském roce. Počet účastníků klesl o 621. 
Celkem se ČZV zúčastnilo 249 účastníků.  

 

• Pokles účastníků způsobila změna vykazování některých aktivit (zařazení do příležitostné činnosti). 
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Komentář:   
- pojem OSOBOHODINA je počet aktivních účastníků x počet hodin 
- osobohodina slouží k porovnání efektivity akcí  
- do účastníků se při výpočtu osobohodiny nezapočítávají pracovníci SVČ 
 
 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

• Díky covidovým opatřením byla tato oblast v útlumu. 
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ČZV   Účastníci Organizátoři 

hodin osobohodin celkem MŠ ZŠ 15-18 let + 18 let SVČ externí 

16 
CELKEM 249 116 109 0 24 17 1 33 582 
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5. TÁBOROVÁ ČINNOST A POBYTOVÉ AKCE:  
 

• TÁBORY jsou akce, které trvají více jak pět dní s minimálně 30 účastníky. 
POBYTOVÉ AKCE jsou spojeny s minimálně jedním noclehem účastníků v rámci akce. 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY jsou specifické vícedenní akce, bez ubytovávání účastníků. Probíhají přímo     
                                 v místě konání, děti dochází na činnosti během dne, odpoledne odchází domů. 
 

• Táborová činnost je centrálně řízena z Hořovic. Evidence účastníků táborové činnosti je vedena ve školní  
      matrice. Účtována je v Domečku Hořovice. 

 

• Ve školním roce 2021-2022 proběhlo celkem 35 akcí z toho 24 příměstských táborů a 9 pobytových  
     táborů o letních prázdninách a 2 pobytové akce. 
 

• Celkem se akcí zúčastnilo 866 táborníků. Pobytové akce trvaly 213 dnů. Počet účastníků klesl o  
     461. 

 

• Pokles v počtu pobytových akcí a počtu účastníků způsobil fakt, že prakticky po celou dobu lockdownu 
probíhaly v berounské nemocnici příměstské tábory pro děti zdravotníků, které jednorázově navýšily 
počet aktivit a jejich účastníků. Letos se tato situace neopakovala, proto opticky vypadají výkony jako 
pokles. 
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Komentář:   
- pojem OSOBODEN je počet aktivních účastníků x počet pobytových dnů 
- slouží k porovnání efektivity akcí 
- do osobodnů se nezapočítávají pracovníci SVČ 
 
 

DOPAD OPATŘENÍ COVID 19: 

 

• Navýšením počtu příměstských táborů došlo k překonání výkonů v předcovidových letech. Svědčí to o 
maximálním využití letních prázdnin a snaze vyhovět poptávce rodičů. 
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TÁBOROVÁ ČINNOST 
CELKEM 

Účastníci 
pracovníci DT / 

SVČ 
dnů osobodnů 

celkem MŠ ZŠ 15-18 let 18+ 
SVČ ext ostatní 

akcí z toho 866 11 762 0 93 38 148 4 213 6614 

35 

9  tábory 449 6 350 0 93 6 111 4 91 4645 

24  příměstské tábory 389 5 384 0 0 28 37 0 118 1913 

2  pobytové akce 28 0 28 0 0 4 0 0 4 56 
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III. ANALÝZA VÝKONŮ 

1. CELKOVÉ VÝKONY ORGANIZACE 
 

 PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST, POBYTOVÉ AKCE, ČZV                                    školní rok 2021-22 

akcí měsíc 
počet 

účastníků 
celkem 

z toho 
MŠ 

ZŠ 
15-18 

let 
18+ 

 
70+ 

SVČ ext. ost. diváci hodin 
Osobo 
hodin 

dnů 
osobo 
dnů 

44 září 1420 259 710 13 438 0 54 41 3 0 133 4989 0 0 

50 říjen 1385 104 747 33 501 0 67 41 1 0 135 2971 0 0 

55 listopad 1273 390 373 19 491 0 73 34 10 120 111 3177 0 0 

16 prosinec 885 127 239 4 515 0 15 5 1 0 34 2665 0 0 

32 leden 425 10 282 0 104 29 32 25 3 1 99 1204 0 0 

25 únor 446 57 244 0 135 10 35 15 3 0 80 1637 0 0 

33 březen 3861 76 3679 28 78 0 34 2 1 0 64 4358 10 60 

131 duben 8334 2009 3862 187 2125 151 337 47 105 100 218 12097 0 0 

37 květen 1791 123 829 440 385 14 36 53 9 0 125 5802 0 0 

30 červen 2013 721 670 10 625 3 52 42 12 0 141 6103 6 110 

22 červenec 622 78 464 0 80 0 20 116 4 0 81 1495 118 4435 

20 srpen 412 112 257 0 43 0 15 62 0 0 93 1971 81 2058 

CELKEM akcí 495 22867 4066 12356 734 5520 207 770 483 152 221 1314 48469 215 6663 

 PRAVIDELNÁ ČINNOST 

ZÚ 
týdně 

ZÚ 
měsíčně  

počet 
účastníků  

z toho 
MŠ 

ZŠ 
15-18 

let 
18+          

94 376 1144 248 640 24 232          

CELKEM 
za rok 

3008 36608 7936 20480 768 7424          

 

CELKOVÉ VÝKONY 
školní rok 2021-22 

počet aktivit (včetně ZK) 3503 

počet účastníků 60836 

Komentář:   
- V počtu aktivit a počtu účastníků se negativně projevilo nerealizování zájmových útvarů. 
- Veškeré další výkonové ukazatele se nám podařilo navzdory nepříznivé situaci úspěšně udržet.  
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IV. PROJEKTY A OPERAČNÍ PROGRAMY 

ZÁŘÍ 2021–ČERVEN 2022–2 semestry VIRTUÁLNÍ UNIVERSITA 3 VĚKU 

• V září 2021 až červnu 2021 zorganizoval Domeček Hořovice dva semestry Virtuální university třetího 

věku. 
 

ZÁŘÍ 2021–ČERVEN 2022 – Školní kluby Hořovice a Králův Dvůr 

Projekt: Adaptabilita a rovné příležitosti v  programu Zaměstnanost  

• Výzva je zaměřena na podporu rodičů dětí 1. stupně ZŠ. 

• Ve školním roce jsme realizovali projekt Lék na nudu. 

• V rámci projektu „Lék na nudu“ pracoval klub v Hořovicích a v Králově Dvoře.   

• Každý klub zajišťuje jeden vedoucí klubu a jeden pomocný pedagog. 

• Dokumentace a účtování aktivit se řídí pravidly projektu.  

• Mimo klubových aktivit během pracovního týdne nabízíme v rámci projektu oblíbené převádění dětí 
na zájmové útvary a příměstské tábory o školních prázdninách a státních svátcích. 

• Pravidelná klubová činnost je vykazována v rámci pravidelné činnosti, příležitostné akce (zpravidla 
jednodenní) v rámci příležitostných aktivit a příměstské tábory vykazujeme v táborové činnosti. 

ZÁŘÍ 2021–ÚNOR 2022 – ŠABLONY II. MŠMT ČR  

Projekt: Věda a výzkum č. 02_18_063 

Ve školním roce 2021-22 jsme realizovali Šablony v oblastech: 

• Karierní poradce 

• Vzdělávání 

• Inkluze 

• Tandemová výuka 

• Koučování 

• Badatelský klub 

• Projektový den 

• Projektový den mimo pracoviště 

KVĚTEN-ČERVEN 2022– MAS KARLŠTEJNSKO  

Projekt: Rozvoj kulturní činnosti v SVČ Domeček Hořovice- MAS Karlštejnsko 

• Nakoupeno vybavení na organizaci akcí. 
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DUBEN-SRPEN 2022 – MĚSTO HOŘOVICE, MPSV 

Projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v  Hořovicích 

 

V únoru 2022 začala válka na Ukrajině, která přinesla masovou migraci uprchlíků do celé Evropy. SVČ-Domeček 

Hořovice se aktivně zapojil do pomoci ukrajinským rodinám, které v Hořovicích a okolí hledaly pomoc. 

 

První přímou pomocí v Domečku Hořovice bylo vytvoření informačního místa pro ukrajinské běžence UA POINT, 

který plnil funkci místa s prvotní informační pomocí v oblasti školské, sociální, zdravotní, humanitární a 

legislativní. 

Příchozí zde dostali informace, kde a jak mohou svůj problém vyřešit a na koho se obrátit. Paralelně pro 

rychlejší informační obslužnost vznikl UA POINT na FB. 

Prakticky od začátku krize začala v Domečku Hořovice pracovat předškolní adaptační skupina, kterou vedla 

ukrajinská učitelka Natalia Tkachenko a paní Táňa Karasová, která je ukrajinského původu a v Hořovicích žije 

přes 20 let.  

Aby bylo možné financovat tyto aktivity, rozhodlo se Město Hořovice reagovat na výzvu MPSV na projekty obcí 

na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni.  

Pro podání Projektu MPSV Integrace držitelů dočasné ochrany v Hořovicích proto Domeček Hořovice připravil 

jeho obsahovou část včetně rozpočtu. Projekt byl v červenci přijat. Domeček Hořovice uzavřel s Městem 

Hořovice dohodu o organizačním plnění projektu. Veškeré náklady pro vyúčtování projektu byly fakturovány 

městu podle připravených rozpočtů pro jednotlivé oblasti aktivit.  

Díky projektu jsme mohli do srpna 2022 rozšířit činnost adaptační skupiny pro předškolní děti na všechny 

pracovní dny v týdnu, nabídnout dva příměstské tábory a dvě lekce českého jazyka pro děti ze základních škol 

a dále provozovat informační UA POINT. 

 

ZÁŘÍ 2021-SRPEN 2022– CENTRUM NA PODPORU 

INTEGRACE CIZINCŮ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ  

Projekt: Výuka českého jazyka pro cizince  

Ve školním roce 2021-22 proběhly 4 roční kurzy výuky Českého jazyka. V prvním polovině školního roku kurzy 

navštěvovala především vietnamská komunita. Od dubna 2022 se hlavní cílovou skupinou stali ukrajinští 

běženci. Díky spolupráci s CP Příbram jsme poptávku po výuce českého jazyka v našem městě dokázali 

uspokojit. 

ČERVENEC-SRPEN 2022– MŠMT ČR 

Projekt: Šablony JAK 

Během letních prázdnin jsme zpracovali a podali nový projekt Šablony JAK, který je zaměřen na podporu 

integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a komunitní aktivity SVČ-DOMEČEK HOŘOVICE. 
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VI. ZÁVĚR 
Tak jako každý školní rok jsme i tento školní rok zahájili v září 2021 nabídkou zájmových kroužků a prvními 

vzdělávacími a příležitostnými akcemi pro širokou veřejnost. Úspěšně se rozjela i čím dále oblíbenější 

Universita 3 věku podzimním semestrem. 

     Covidová situace byla v podzimních měsících lepší než v předchozím školním roce, a tak vše nasvědčovalo 

k návratu do normálního domečkovského života. K omezení aktivit došlo jen mezi měsíci listopad až únor, kdy 

jsme museli zrušit organizaci velkých akcí pro veřejnost. Zájmové kroužky mohly pracovat s dodržováním 

hygienických předpisů prakticky neomezeně. Nejvíce proticovidová opatření zasáhla adventní a vánoční akce, 

ale po Novém roce postupně situace odeznívala a první vlaštovkou k návratu do normálního provozu byl Běh 

s Čelovkou Dražovkou, který jsme realizovali v druhé polovině února. 

První pololetí školního roku jsme byli zaměstnáni realizací a dokončením projektu Šablony II MŠMT ČR. 

Vzhledem k tomu, že se blížilo zakončení projektu, přibyla i obrovská administrativní zátěž. Ukázalo se, že je 

třeba provést zásadní revizi proběhlých aktivit a jejich dokumentace podle připomínek z MŠMT ČR.  

     Vzhledem k válečné situaci na Ukrajině a příchodů velkého množství uprchlíků do Hořovic a spádových obcí 

v okolí jsme museli na situaci reagovat. V poměrně hektickém chodu událostí a paralelně s humanitární pomocí, 

kterou organizovala paní Věra Veverková a paní Eva Kaufmanová, vznikla pracovní skupina pro další podporu 

příchozích rodin. Ve spolupráci s Městem Hořovice a jeho koordinátorkou pro pomoc ukrajinským běžencům 

Lenkou Redrovou a městským sociálním odborem vytvořil Domeček Hořovice pracovní skupinu, jejíž cílem bylo 

zajistit informovanost běženců, podpořit jejich začlenění do místní komunity a nabídnout východiska v jejich 

těžké situaci.     

Mimo tradičních jarních aktivit Domečku pro školy a veřejnost, které běžely bez jakýchkoli omezení, jsme 

v rámci UAPOINTU začali poskytovat pomoc. Pracovníci Domečku Hořovice mezi sebe přijali na omezený čas 

trvání projektu MPSV několik ukrajinských kolegů, kteří nám pomáhali zvládnout nastalou situaci. Pro Domeček 

to byla výzva popasovat se opět s něčím novým a nečekaným s přesahem do sociální oblasti. Snažili jsme se 

podpořit integraci příchozích a pomoci odlehčit městu. Prokázali jsme, že jsme schopni jednat pod tlakem, 

garantovat odpovídající služby i se krátkodobě omezit pro dobro věci. Je ale nutné poznamenat, že by takto 

nebylo možné fungovat dlouhodobě, protože má Domeček Hořovice odlišné zaměření činnosti i cílové skupiny, 

pro které své veškeré aktivity připravuje. Byli jsme rádi, že jsme mohli pomoci, ale přesto jsme vnímali 

pozitivně i ukončení projektu a zakončení činnosti UA pointu v srpnu 2022. Uvítali jsme i koncepční systémové 

řešení situace předškolních dětí, kdy naše pracovnice z adaptační skupiny nastoupily do MěMŠ Hořovice jako 

učitelky do nově zřízené třídy pro ukrajinské děti.  

     Spolupráce s Městem Hořovice při pomoci běžencům byla po projektu na zřízení Rodinného centra 

Kaleidoskop druhým větším úkolem, který jsme společně se zřizovatelem realizovali. Doufáme, že jsme 

prokázali, že jsme schopni spolupracovat na kvalitní úrovni a že dokážeme být při realizaci aktivit městu 

Hořovice partnerem, o kterého se může opřít. 

V jarních měsících se postupně začala zhoršovat ekonomická situaci v ČR zejména v navyšování cen energií, 

potravin a inflace. Měli jsme obavu, jak zvládneme pobytové aktivity, které byly kalkulovány podle cen z roku 

2021. Při kalkulaci aktivit na další školní rok jsme museli přistoupit ke zdražování. Je velmi pravděpodobné, že 

rozpočtování a efektivita poskytování služeb, budou jedním z hlavních témat následujícího školního roku. 

Přesto zůstáváme optimističtí a věříme, že nás už opravdu čeká normální školní rok. Těšíme se, že se na naše 

akce veřejnost těší stejně jako my. Do své práce jsme vždycky dávali i kus sebe a uděláme všechno proto, aby 

Domeček Hořovice zvládl nové výzvy se ctí a prefesionalitou.    

  


