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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 
 

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 1. 8. 2006 
 

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ: 

 
Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE (dále jen DOMEČEK HOŘOVICE) je příspěvková organizace 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, která 
byla na základě konkurzního řízení jmenována do funkce tehdejším starostou Města Hořovice panem Mgr. 
Lubošem Čížkem. 22. 5. 2013 rada města Hořovice potvrdila její vykonávání funkce ředitelky na dobu dalších 
šesti let.  

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 
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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 Zbirožský potok 
     TZ Vranovice 
    TZ Hlince 
 
Další místa:   tělocvičny I. a II. ZŠ Hořovice, ZŠ TGM Komárov a ZŠ Liteň  
    klubovna Liteň, Karlštejn, Králův Dvůr 
               ZŠ Lochovice, Zadní Třebáň, Osek, Osov, Broumy, Karlštejn, Zaječov 
    MŠ Chodouň  
 
Číslo účtu založeného u Komerční banky Hořovice: DOMEČEK HOŘOVICE 35-7041020237/0100  

    FKSP   35-7049360287/0100 

 

2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  

14 INTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ - K 31. 8. 2017 
 

PEDAGOGOVÉ VOLNÉHO ČASU 
1. Ředitelka SVČ        -  Vladimíra Šlosarová 
2. Zástupce ředitelky    -  Bc. Tomáš Klokočník 
3. Pedagog volného času       -  Jaroslava Kalátová 
4. Pedagog volného času    -  Hana Šmídová 
5. Pedagog volného času    -  Bc. Eva Knopová  
6. Pedagog volného času    -  Mgr. Jana Krátká (0,5 úvazku)  
8. Pedagog volného času     -  Eva Drbalová (0,5 úvazku) 
9. Pedagog volného času    -  Helena Perglerová (0,75 úvazku) 
10.  Pedagog volného času     -  Romana Hrdličková (0,5 úvazek)    

 
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
11. Ekonomka     -  Alena Vaňková 
12. Účetní      -  Táňa Lhotáková    
13. Pokladní, uklízečka    -  Jarmila Vítová 
14. IT, nahrávací studio    -  Pavel Šlosar (0,5 úvazku) 
 

339 EXTERNÍCH ZAMĚSTNANCŮ (DPP, DPČ) - K 31. 8. 2017 

       
275 pedagogických pracovníků - z toho 58 vedoucích zájmových útvarů, ostatní pedagogové organizují   
       příležitostné akce, kurzy a semináře, nebo pracují jako vedoucí na táborových a pobytových akcích   
 
  64 ostatních pracovníků (správcové, zabezpečení LT a akcí) 
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3. 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, Karlštejně, Králově 
Dvoře v Litni 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 

odloučených 

pracovišť  

Externisté 

vedoucí externistů 

Hořovice 

Externisté 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Úsek správní 

THP 

 

Úklid 

Správce Větrná, TZ 

pokladna 

Evidence 

majetku 

autoprovoz 
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4. PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ  

 

SÍDLO ORGANIZACE: 

 
Adresa: Větrná 869, 268 01 Hořovice                                                 
 
GPS: 49°49'53.651"N, 13°54'3.89"E 
 

Od ledna 2007 DOMEČEK HOŘOVICE sídlí ve 

stření části areálu spolu s kuchyní Městské 

mateřské školy. V současné době užíváme ve 

středním pavilonu areálu Větrná prostory pro 

kanceláře pracovníků, klubovny – hernu a 

hudebnu, sklad, sanitární místnost a sociální 

zařízení pro účastníky zájmových činností. 

V suterénu využíváme zrekonstruované 

prostory pro keramickou a výtvarnou dílnu, 

klubovnu pro plastikové modeláře, nahrávací 

studio a skladové a sociální prostory.   

V zahradě areálu využíváme pro uložení materiálu na letní činnost skladové prostory, jednu místnost jako 

sklad kostýmů a dvě plechové garáže na uskladnění sekaček, přívěsného vozíku a dalšího nutného technického 

vybavení. Po jednání s NIDM Praha nám bylo umožněno parkovat služebním vozidlem v  garážích. 

PROSTORY V AREÁLU VĚTRNÁ:   

 

 Kanceláře pracovníků Domečku Hořovice 

 Hudebna 

 Herna 

 Výtvarná dílna 

 Modelářská dílna 

 Keramická dílna 

 Nahrávací studio 

 Technické a skladové prostory 

 Sociální zařízení 
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NOVÉ PROSTORY - VRBNOVSKÁ ULICE 1138, HOŘOVICE 

 
 
Na jaře 2017 dostal Domeček Hořovice nabídku od pana Tomáše 
Křečka provozovat tělocvičnu v právě rekonstruovaném objektu 
bývalé knihovny.  
 
Budova měla podle tehdejších plánů investora sloužit jako lékařský 
dům s tělocvičnou. Plánované otevření objektu pro veřejnost v září 
2017 vyžadovalo rychlé jednání a rozhodování. 

Plánované otevření budovy pro veřejnost bylo září 2017. 

DUBEN 2017 

 
19. - 21. 4. 2017 proběhla v SVČ - DOMEČEK HOŘOVICE kontrolní činnost České školní inspekce. Ta 
konstatovala nevyhovující prostorové podmínky a nutnost zahájit jednání se zřizovatelem na toto téma. 
Výsledky kontrolní činnosti a nabízené provozování tělocvičny bylo stimulem k analýze počtu sportovních 
aktivit Domečku Hořovice a rozvoje jejich počtu v budoucím období. 
Aktuálně naše sportovní kroužky probíhaly vždy v nájmu na sportovištích nebo v tělocvičnách jiných subjektů. 
V nové tělocvičně by i po přesunutí současných kroužků zbyl ještě prostor pro další nové aktivity a případný 
komerční pronájem. Proto jsme se rozhodli nabídku pronájmu tělocvičny přijmout. 
 

KVĚTEN 2017 

 
S p. Křečkem jsme měli několik dalších jednání, které vyústily v druhé polovině května 2017 v nabídku 
provozování celého objektu. Provedli jsme podrobnou analýzu rozvoje potřeb organizace pro budoucí období 
a vyhodnotili nabídku. Vzhledem k závěrům kontroly České školní inspekce i k plánovanému rozvoji 
organizace jsme se rozhodli v jednání pokračovat a oslovili zřizovatele Město Hořovice o vyjádření stanoviska 
k případnému rozšíření prostor organizace.   
 

ČERVEN 2017 

 
Během června jsme jednali se starostou města Hořovice p. Peřinou a místostarostou města p. Vaculíkem o 
možnosti pronájmu a případném zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz organizace. Naše požadavky jsme 
byli vysvětlovat na školské komisi města Hořovice. I přes veškerou snahu jsme s požadavky nebyli úspěšní a 
dostalo se nám záporného stanoviska. Přesto bylo školskou komisí konstatováno, že je třeba prostorové 
podmínky SVČ-Domeček Hořovice řešit s ohlédnutím k objemu činnosti a počtu účastníků, pro které stávající 
prostory v MěMŠ Hořovice na Větrné nestačí. Zástupci města nám opět slíbili volné prostory ve Starém zámku, 
které čeká rekonstrukce. 

ČERVENEC 2017    

 
Na základě strategického rozvoje organizace, inspekční zprávy ČŠI a podrobné ekonomické rozvaze jsme se 
rozhodli nabídku p. Křečka přijmout bez finanční podpory zřizovatele.    
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II. ANALÝZA ČINNOSTÍ  
FORMY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU – DOMEČEK HOŘOVICE VYCHÁZÍ Z VYHLÁŠKY 74/2005 

SB. O ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ. 

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 v odpoledních hodinách 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.  
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MŠ

ZŠ

SŠ
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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, Komárově, Litni, Králově 
Dvoře, Karlštejně a v prostorách ZŠ 
Lochovice, Zadní Třebáň, Osek, Osov, 
Broumy, Zaječov, Karlštejn a MŠ 
Chodouň.  

 V tomto školním roce pracovalo 117  
zájmových útvarů, což je o jeden 
méně než vloni.  

 Oproti minulému školnímu roku došlo 
ke zvýšení o 52 účastníků.   

 Zájmové útvary trvaly 150 hodin týdně, cca měsíčně 600 hodin. Za školní rok je to celkem 5028 hodin. 

 Týdně se na zájmových útvarech vystřídalo 1341 účastníků, měsíčně 5364 účastníků. Za celý školní rok 
se zúčastnilo zájmových útvarů celkem 42912 účastníků. 

 

 

 

 

 

110 118 117 

1222 1289 1341 

                        PRAVIDELNÁ ČINNOST  
porovnání počtu kroužků a účastníků  

POČET KROUŽKŮ 2014-2015

POČET KROUŽKŮ 2015-2016

POČET KROUŽKŮ 2016-2017

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2016-2017
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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. Často se stává, že v jeden den 
probíhá souběžně na různých pracovištích více akcí. 

 

 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 2016-2017 proběhlo 248 akcí. Počet akcí stoupl o 125, počet účastníků stoupl o 2415. 
Nárůst počtu akcí a účastníků pozitivně ovlivnilo vykazování aktivit Rodinného centra Kaleidoskop v rámci 
příležitostných aktivit pracoviště Hořovice.  
 

 

 
 

PŘÍLEŽITOSTNÁ 
ČINNOST  

Účastníci Organizátoři 
diváci hodin osobohodin 

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

akcí z toho  14217 3406 4727 442 5638 328 133 226 478 590 29576 

248 

46 So,ne,sv. 7552 1507 2089 397 3559 106 81 141 308 178 16116 

202 v týdnu 6665 1899 2638 45 2079 222 52 85 170 412 13460 
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3% 
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PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
věková skladba účastníků 

MŠ

ZŠ

SŠ

18+
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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  
 
 
 
 

124 123 
248 

12515 11802 14217 

             PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
 porovnání počtu akcí a účastníků 

POČET AKCÍ 2014-2015

POČET AKCÍ 2015-2016

POČET AKCÍ 2016-2017

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2016-2017

379 358 
590 

26642 
32362 29576 

                  PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
 porovnání  délky akce a osobohodin 

POČET HODIN 2014-2015

POČET HODIN 2015-2016

POČET HODIN 2016-2017

POČET OSOBOHODIN 2014-2015

POČET OSOBOHODIN 2015-2016

POČET OSOBOHODIN 2016-2017
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3% 

 SOUTĚŽE 
 věková skladba účastníků 

ZŠ

SŠ

18+

3. SOUTĚŽE:  

 

 VYHLAŠOVANÉ SOUTĚŽE MŠMT ČR organizujeme na základě výběrového řízení Krajského úřadu Středočeského 
kraje. 

 

 Do výběrového řízení se mohou přihlásit školy a školská zařízení z regionu. 

 

 Více než 90% vyhlašovaných soutěží realizuje pro okres Beroun Domeček Hořovice. 

 

 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 2016- 2017 proběhlo 26 soutěží.  

 
 

 Počet soutěží oproti loňskému roku klesl o 1, počet účastníků klesl o 163 účastníků.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTĚŽE MŠMT   
Účastníci Organizátoři 

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

26 
CELKEM 5470 0 5054 228 188 39 52 111 8864 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

29 27 26 

6114 
5633 5470 

                                    SOUTĚŽE  
 porovnání počtu akcí a účastníků 

 POČET AKCÍ 2014-2015

POČET AKCÍ 2015-2016

POČET AKCÍ 2016-2017

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2016-2017

133 120 111 

11168 8114 8864 

                                           SOUTĚŽE 
  porovnání  délky akce a osobohodin 

POČET HODIN 2014-2015

POČET HODIN 2015-2016

POČET HODIN 2016-2017

POČET OSOBOHODIN 2014-2015

POČET OSOBOHODIN 2015-2016

POČET OSOBOHODIN 2016-2017
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256 
21% 

536 
43% 

16 
1% 

426 
35% 

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
věková skladba 

MŠ

ZŠ

15-18 let

18+

4. ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:  

 

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

 

 DOMEČEK HOŘOVICE má akreditovaný program pro odbornou přípravu Hlavních vedoucích dětských táborů. 

 

 

 Celkem v ČZV proběhlo 68 aktivit, což je o 126 aktivit méně než v loňském roce. Počet účastníků klesl o 
1171. Pokles počtu aktivit je způsoben změnou vykazování aktivit Rodinného centra, kdy byly výkony 
některých aktivit přesunuty do příležitostných akcí. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

  Účastníci  Organizátoři 

diváci hodin 
osobo 
hodin 

c
e
lk

e
m

 

M
Š
 

Z
Š
 

1
5
-1

8
 l
e
t 

1
8
+
 

S
V
Č

 

e
x
te

rn
í 

o
st

a
tn

í 

počet z toho 1237 256 536 16 382 87 11 1 13 197 2895 

68 68 osvět. a inform. činnost  1237 256 536 16 382 87 11 1 13 197 2895 
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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 
 
 
 
 

237 194 

68 

2025 2408 

1237 

        ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  
porovnání počtu  počtu  akcí a účastníků 

POČET AKCÍ 2014-2015

POČET AKCÍ 2015-2016

POČET AKCÍ 2016-2017

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2016-2017

670 
468 

197 

5745 5496 

2895 

ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  
porovnání délky akce a osobohodin 

POČET HODIN 2014-2015

POČET HODIN 2015-2016

POČET HODIN 2016-2017

POČET OSOBOHODIN 2014-2015

POČET OSOBOHODIN 2015-2016

POČET OSOBOHODIN2016-2017
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16 
49% 

8 
24% 

9 
27% 

TÁBOROVÁ ČINNOST A POBYTOVÉ AKCE 
počty akcí 

tábory

městské
tábory

pobytové
akce

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 2016-2017 proběhlo celkem 31 akcí z toho 17 táborů, 8 příměstských táborů a  
     6 jiných pobytových akcí. 
 

 Celkem se akcí se zúčastnilo 1067 táborníků. Pobytové akce trvaly 197 dnů. Počet účastníků klesl o 72.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁBOROVÁ ČINNOST 
CELKEM 

Účastníci 
pracovníci  DT / 

SVČ 
dnů osobodnů 

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

akcí z toho 1067 130 769 11 157 39 183 21 197 8435 

31 

17  tábory 855 107 586 11 151 21 173 11 143 7591 

8  příměstské tábory 122 15 107 0 0 9 6 0 40 610 

6  pobytové akce 90 8 76 0 6 9 4 10 14 234 
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19 
58% 

14 
42% 

Táborová činnost a pobytové akce   
počet akcí v létě a během školního roku 

v létě

během
školního
roku

 

 

 

 

 
 

Komentář:   

- pojem osoboden je počet aktivních účastníků x počet pobytových dnů 
- slouží k porovnání efektivity akcí 
- do osobodnů se nezapočítávají pracovníci SVČ 

 

34 33 31 

1190 1139 1067 

TÁBOROVÁ ČINNOST  A  POBYTOVÉ  AKCE počty akcí a účastníků  
 

POČET AKCÍ 2014-2015

POČET AKCÍ 2015-2016

POČET AKCÍ 2016-2017

POČET ÚČASTNÍKŮ 2014-2015

POČET ÚČASTNÍKŮ 2015-2016

POČET ÚČASTNÍKŮ 2016-2017

193 202 197 

8693 8917 8435 

TÁBOROVÁ ČINNOST A  POBYTOVÉ AKCE porovnání  délky akce a osobodnů  
 

POČET DNŮ 2014-2015

POČET DNŮ 2015-2016

POČET DNŮ 2016-2017

POČET OSOBODNŮ 2014-2015

POČET OSOBODNŮ 2015-2016

POČET OSOBODNŮ 2016-2017

130 
12% 

769 
72% 

11 
1% 

157 
15% 

Táb.činnost a pobytové akce 
věková skladba 

MŠ

ZŠ

SŠ

18+
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III. ANALÝZA VÝKONŮ 

1. CELKOVÉ VÝKONY ORGANIZACE 
 

AKCE - Příležitostná činnost, soutěže, pobytové akce a ČZV                      školní rok 2016-17  

akcí měsíc 

počet 
účastník

ů 
celkem 

z toho 
MŠ ZŠ 

15-18 
let 18+ SVČ ext. ost. diváci hodin 

Osobo 
hodin dnů 

osobo 
dnů 

18 září 2823 909 1039 137 738 30 26 48 44 77 6705 2 26 

31 říjen 1057 100 412 94 451 32 5 19 6 76 1930 3 120 

44 listopad 3661 537 793 248 2083 71 12 30 186 119 7109 2 22 

17 prosinec 1248 478 496 1 273 23 31 11 240 51 2154 0 0 

30 leden 788 101 416 6 298 40 15 32 0 77 2270 2 14 

45 únor 1374 435 421 43 475 59 35 21 0 125 3293 0 0 

46 březen 3885 169 3396 105 287 51 15 11 10 95 1150 13 484 

38 duben 1981 354 1031 33 563 62 29 35 80 112 5935 0 0 

38 květen 1980 131 1362 11 484 51 0 4 0 86 6422 2 14 

37 červen 2398 524 1116 15 780 44 0 42 0 65 4261 20 884 

29 
červenec/ 

srpen 789 54 604 4 127 30 159 0 0 17 106 153 6871 

CELKEM  akcí 373 21984 3792 11086 697 6559 493 327 253 566 900 41335 197 8435 

KROUŽKY - Pravidelná činnost                                                                     školní rok 2016-17  

ZÚ 
měsíčně  

počet 
účastníků  z toho 

MŠ ZŠ 
15-18 
let 18+ SVČ ext.       

468  týden   117 1341 401 660 3 161 59 70       

CELKEM  rok 3744 42912 12832 21120 96 5152         

 

CELKOVÉ VÝKONY 
školní rok 2016-17 

počet aktivit 4 117 

počet účastníků 64 896 
 

Komentář:   

 Pokles všech realizovaných akcí je oproti loňskému roku  -4 akce.  

 Nárůst počtu účastníků na akcích je oproti loňskému roku +1002 lidí.  
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2. POROVNÁNÍ VÝKONŮ PRACOVIŠŤ 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (celkový souhrn výkonů školní rok 2016-2017): 

 

 Ve školním roce 2016 - 2017 pracovalo v Domečku Hořovice 117 zájmových kroužků. 

 

                KOMENTÁŘ: Graf znázorňuje počty kroužků na jednotlivých pracovištích. 

 

 V zájmových kroužcích se pravidelně scházelo 1341 účastníků. 

 

 

        KOMENTÁŘ: Graf znázorňuje rozložení počtu účastníků na jednotlivých pracovištích. 

77 
66% 

16 
13% 

16 
14% 

8 
7% 

 POČET ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PODLE PRACOVIŠTĚ   

Hořovice

Komárov

Liteň

Králův Dvůr

841 
63% 

206 
15% 

128 
10% 

166 
12% 

POČET ČLENŮ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PODLE PRACOVIŠŤ 
                                                                           

Hořovice

Komárov

Liteň

Králův Dvůr
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 AKCE (CELKOVÝ SOUHRN VÝKONŮ ŠKOLNÍ ROK 2016-2017) 

 

 Celkem proběhlo v Domečku Hořovice 373 akcí. 

 

                  KOMENTÁŘ: Graf znázorňuje počty akcí na jednotlivých pracovištích a procentuální         

                                     poměr z celkového výkonu Domečku Hořovice. 

 CELKEM SE VŠECH AKCÍ ZÚČASTNILO 21984 účastníků. 

 

                  KOMENTÁŘ: Graf znázorňuje počty účastníků na akcích jednotlivých pracovišť a  

                                     procentuální poměr z celkového výkonu Domečku Hořovice. 

367 
85% 

5 
1% 

53 
12% 

8 
2% 

CELKOVÝ POČET AKCÍ 

Hořovice

Komárov

Liteň

Králův Dvůr

14711 
67% 

1712 
8% 

4586 
21% 

975 
4% 

CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ 

Hořovice

Komárov

Liteň

Králův
Dvůr
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PRACOVIŠTĚ HOŘOVICE - ŠKOLNÍ ROK 2016-17 

 

 

KOMENTÁŘ: 

 Ve školním roce proběhlo na hořovickém pracovišti 367 akcí, což je 85 % ze všech akcí Domečku 
Hořovice v daném školním roce.  

 Celkem se akcí Domečku v Hořovicích zúčastnilo 14711 tedy 67% z celkového počtu.  

 V průměru se jedné akce zúčastnilo 40 účastníků. 

 Nejvíc akcí bylo v Hořovicích zaměřeno na cílové skupiny děti ZŠ - 8263 a dospělí - 4136. 

 Do skladby účastníků zahrnujeme veškeré příležitostné akce, soutěže, činnosti zájmového vzdělávání 
a pobytové akce a tábory, které organizovali nebo garantovali pracovníci hořovického pracoviště 
Domečku. 

 V počtu akcí je zahrnut také výkon Rodinného centra Kaleidoskop. V Kaleidoskopu proběhlo 190 
akcí, což je 52 % akcí pracoviště Hořovice.  

 V RC Kaleidoskop se sešlo 1516 účastníků, tedy 10% z celkového počtu účastníků aktivit 
pracoviště Hořovice. 

 Nejúspěšnější příležitostnou akcí hořovického pracoviště jsou Dětský karneval s 586 účastníky. 

 

 

 

 

 

1890 
13% 

8263 
56% 

414 
3% 

4136 
28% 

8 
0% 

VĚKOVÁ SKLADBA  pracoviště  Hořovice 

 MŠ

ZŠ

student 15-26 let

18+

senioři
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PRACOVIŠTĚ KOMÁROV - ŠKOLNÍ ROK 2016-17 

 

 
KOMENTÁŘ: 

 Ve školním roce proběhlo na komárovském pracovišti 5 akcí, což je 1 % ze všech akcí Domečku 
Hořovice v daném školním roce. 

 Celkem se akcí Domečku v Komárově zúčastnilo 1712 účastníků tedy 8% z celkového počtu. 

 V průměru se jedné akce zúčastnilo 342 účastníků. 

 Komárovské akce nejvíce navštěvují dospělí, druhá nejsilnější skupina jsou z pohledu procentuálního 
zastoupení děti ZŠ. 

 Do skladby účastníků zahrnujeme veškeré příležitostné akce, soutěže, činnosti zájmového vzdělávání 
a pobytové akce a tábory, které organizovali nebo garantovali pracovníci komárovského pracoviště 
Domečku. 

 Městys Komárov finančně přispívá na provoz a činnost.   

 Nejúspěšnější příležitostnou akcí komárovského pracoviště je Advent v Komárově se 625 
účastníky. 

 

 

 

369 
21% 

427 
25% 

65 
4% 

851 
50% 

 VĚKOVÁ SKLADBA  ÚČASTNÍKŮ  pracoviště Komárov 
  

 MŠ

ZŠ

student 15-26 let

18+

senioři
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PRACOVIŠTĚ LITEŇ - ŠKOLNÍ ROK 2016-17 

 

 

KOMENTÁŘ: 

 Ve školním roce proběhlo na liteňském pracovišti 53 akcí, což je 12 % ze všech akcí Domečku 
Hořovice v daném školním roce. 

 Celkem se akcí Domečku v Litni zúčastnilo 4586 účastníků tedy 21% z celkového počtu.  

 V průměru se jedné akce zúčastnilo 87 účastníků. 

 Liteňské akce nejvíce navštěvují děti ZŠ, druhou nejsilnější skupinou jsou dospělí. 

 Nejméně se akcí zúčastňuje mládež. Na akcích využíváme mládež jako pořadatele, proto je 
nemůžeme vykazovat jako účastníky aktivit. 

 Do skladby účastníků zahrnujeme veškeré příležitostné akce, soutěže, činnosti zájmového vzdělávání 
a pobytové akce a tábory, které organizovali nebo garantovali pracovníci liteňského pracoviště 
Domečku. 

 Do výkonů pracoviště Liteň se započítávají akce v Litni a Karlštejně. 

 Městys Liteň a Karlštejn finančně přispívá na provoz a činnost.   

 Nejúspěšnější příležitostnou akcí liteňského pracoviště je Den seniorů s 260 účastníky. 

 

 

 

 

1140 
25% 
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42% 
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5% 

1175 
26% 
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VĚKOVÁ SKLADBA ÚČASTNÍKŮ pracoviště Liteň 
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PRACOVIŠTĚ KRÁLŮV DVŮR - ŠKOLNÍ ROK 2016-17 

 

 

KOMENTÁŘ: 

 Ve školním roce proběhlo na pracovišti 8 akcí, což jsou 2 % ze všech akcí Domečku Hořovice 
v daném školním roce. 

 Celkem se akcí Domečku v Králově Dvoře zúčastnilo 975 účastníků tedy 4% z celkového počtu.  

 V průměru se jedné akce zúčastnilo 122 účastníků. 

 Pracoviště v Králově Dvoře slouží primárně jako zařízení pro pravidelnou činnost pro děti 
předškolního věku, příležitostné aktivity jsou realizovány nad rámec hlavní náplně činnosti. 

 Od pondělí do pátku se v klubovnách schází MINIKROUŽEK, ve kterém se denně vystřídá 
průměrně 24 dětí.  

 Královedvorské akce nejvíce navštěvují děti ZŠ, druhou nejsilnější skupinou jsou dospělí. 

 Do skladby účastníků zahrnujeme veškeré příležitostné akce, soutěže, činnosti zájmového vzdělávání 
a pobytové akce a tábory, které organizovali nebo garantovali pracovníci královédvorského pracoviště 
Domečku. 

 Město Králův Dvůr finančně přispívá na provoz a činnost.   

 Nejúspěšnější příležitostnou akcí královédvorského pracoviště jsou Dětský minifestival Skřítkov   
s 788 účastníky. 
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40% 
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46% 

5 
1% 

53 
6% 

72 
7% 

Věková skladba  účastníků   
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IV. PROJEKTY, AUDITY A KONTROLNÍ ČINNOST 

BŘEZEN – ČERVEN 2017 - Příprava a podání žádosti  

Výzva MPS „Adaptabilita a rovné příležitosti v  programu Zaměstnanost“  

 

 Výzva je zaměřena na podporu nezaměstnaných matek dětí 1. Stupně ZŠ. 

 Jde o vytvoření aktivit pro děti 1 stupně v odpoledních a večerních hodinách a o prázdninách. 

 K podání výzvy nás oslovila paní Adéla Lančová, se kterou jsme se dohodli na spolupráci a podání 
žádosti a dalších aktivitách v případě přijetí projektu. 

 

 

DUBEN 2017 – Kontrola České školní inspekce v  organizaci 

 

 Kontrola České školní inspekce probíhala v období 19. - 21. 4. 2017 v Hořovicích a na odloučených 
pracovištích. 

 V rámci kladného hodnocení řízení a činnosti organizace ČŠI konstatovala nedostatečné prostory 
organizace a potřebu rozšířit nabídku pro mládež. V opatřeních z kontroly ČŠI byl formulován úkol 
zahájit jednání o prostorových požadavcích se zřizovatelem organizace. 

 

 

ČERVENEC – ŘÍJEN 2017 – Audit Ministerstva financí  

Čerpání finančních prostředků projektu  z fondu Česko-švýcarského přátelství 

„Výměna zkušeností a přenos know how v oblasti volnočasových aktivit a 

vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené“. 

 

 Cílem projektu Města Hořovice bylo vytvoření rodinného centra v Hořovicích.  

 V rámci projektu vznikl metodický materiál „Zakládáme rodinné centrum“ a příručka pro rodiče 
„Střípky z Kaleidoskopu“. 

 Náš projekt byl vybrán k hloubkové kontrole čerpání finančních prostředků. 

 Kontrola neshledala závažní pochybení ve financování, účtování ani dokumentaci projektu.  
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VI. ZÁVĚR 

Domeček Hořovice je organizací, která více jak deset let úspěšně nabízí volnočasové a 

vzdělávací aktivity veřejnosti, pedagogickým i dobrovolným pracovníkům s dětmi a 

mládeží.  

 

Naše nabídka nesměřuje jen k jednotlivcům, ale i k rodinám a formálním i neformálním 

skupinám. Jsme rádi, že jsme si dokázali vydobýt dobré jméno mezi pedagogy, kteří vědí, 

že Domeček pořádá většinu školních soutěží a poskytuje nadaným žákům jejich škol 

možnost změřit si síly s ostatními.  

 

Domeček Hořovice je mnohokrát označován jako volnočasový lídr mezi volnočasovými 

organizacemi na berounsku, od kterého lze čerpat inspiraci a odpovědi na otázky 

pedagogické práce nebo školské volnočasové legislativy. Jako fungující a úspěšnou 

organizaci nás vnímají i za hranicemi okresu a dokonce i Středočeského kraje. Jsme 

otevřenou organizací, která se nebojí podělit o vlastní zkušenosti na kurzech a seminářích. 

Dělá nám radost, když můžeme pomoci růst jednotlivcům i volnočasovým organizacím, 

kterým nabízíme podporu a své znalosti a zkušenosti. To vše z nás dělá v dobrém slova 

smyslu sebevědomou organizaci, které zná svou hodnotu a ví, že není outsaiderem vedle 

ostatních organizací. 

 

Dávno se nekrčíme v koutě, protože pracujeme „jenom“ v rámci volného času, který býval 

na chvostě zájmu českého školství. Díky tomuto postavení jsme se naučili být kreativní, 

naučili jsme se umět zaujmout, hledat trendy, které táhnout, ale i hospodařit s financemi 

a v neposlední řadě plánovat a vidět dál než k nejbližším letním prázdninám.  

Máme představu o tom, kdo chceme být, v jakých prostorách chceme pracovat a co 

chceme dělat.  

Chceme, aby děti, rodiče a široká veřejnost v Domečku našli bezpečné a kultivované 

prostředí pro realizaci zálib, rozvoji talentu nebo aktivní využití volného času.  Důkazem 

toho je i naše rozhodnutí pronajmout si novou budovu ve Vrbnovské ulici. Víme, že je to 

byl správný krok, protože si Hořovice nový Domeček zaslouží.  

 

To vše samozřejmě negarantuje barevné logo Domečku, na které si už většina lidí zvykla 

jako na tvář Domečku, ale skutečné tváře a především jednání pracovníků Domečku 

Hořovice. Jsme rádi, že už se Domeček Hořovice nebude nechlubit jen dobrým jménem a 

širokým záběrem činností, ale v blízké budoucnosti i novými prostory a rozšířenou nabídkou 

služeb. 


