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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Středisko pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech (dále jen SVČ) je zřízeno Obecním úřadem 

Všenory. 

SVČ se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT ČR 

č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 70539944 

 

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

SVČ je zaměřeno na práci s dětmi a mládeží především v průběhu školního roku, ale některé aktivity 

probíhají i o prázdninách. Činností střediska se účastní zájemci především z okresu Praha-západ, 

respektive děti ze Všenor. Zde je umožněno zejména organizování volnočasových aktivit 

(Dobřichovice, Karlík, Lety, Řevnice, Vonoklasy, Černošice, Lipence atd.). 

Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy vývoje pedagogiky a psychologie 

volného času. Pružně reaguje na zájem veřejnosti, na jehož základě dochází k inovaci nabídky 

volnočasových aktivit i během školního roku. Lektoři s dětskými i dospělými účastníky využívají při 

činnostech v zájmových útvarech digitální technologie, zejména jako zdroje informací, inspirace, 

zdroje legálně dostupné hudby a obrazu podle potřeby. Digitální technologie slouží při činnostech 

SCVČ také k jejich záznamu, ukládání a publikování informací o činnosti SVČ vůči široké veřejnosti. 

Účastníci zájmové činnosti jsou v souladu s § 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb. Zejména děti, žáci a studenti. 

Účastníci jsou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků a další fyzické 

osoby. 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY  

Činnost SVČ navazuje na výchovnou a vzdělávací činnost ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. SVČ 

spolupracuje úzce s obcí Všenory. Vedení SVČ je v pravidelném kontaktu také se základními školami 

v dalších místech působnosti, aby byly znalosti a dovednosti žáků ze školy koordinovány s činnostmi 

a cíli zájmového vzdělávání poskytovaného SVČ Všenory. 
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OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ  

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE  

Vzhledem k trvajícímu trendu, kdy rodiče dětí ve věku předškolním a v době plnění povinné školní 

docházky tráví z mnoha společenských a ekonomických důvodů a okolností mnoho času na poli své 

profese, chtějí a potřebuji se stále učit a aktivně odpočívat a na druhé straně mají stále větší 

očekávání od škol a školských zařízení a jejich služeb, je hustá a kvalitní síť škol doplněna středisky 

pro trávení volného času dětí a mládeže. Zatímco škola podává žákům a rodičům zpětnou vazbu, co 

se týká jejich intelektových schopností a poskytuje jim péči v oblastech jejich individuálních potřeb 

směrem ke vzdělávání a růstu znalosti a specificky školních dovedností a myšlenkových operací, SVČ 

nabízí kvalitativně, obsahově i zacílením specifické služby:  

- základním krédem volnočasových školských zařízení je podpora zájmu dětí (zájmové 

vzdělávání je také specifický termín školské legislativy); formální vzdělávání je proto 

daleko více individualizovanou činností 

- pod odborným pedagogickým vedením jsou žákům nabízeny aktivity zaměřené 

převážně na praktickou činnost sportovní a uměleckou, cizí jazyky, při níž řeší problémy 

jiného charakteru než ve školní třídě 

- cílem aktivit je vedle rozvoje specifických dovedností a podpory zájmu dětí a mládeže 

nespecifická prevence sociálně patologických jevů a zvládání rizikových a problémových 

situací – dítě trávící svůj volný čas smysluplně pod odborným vedením s náležitou 

zpětnou vazbou tíhne daleko méně k rizikovému chování; pro zvýšení preventivního 

účinku aktivit nabízíme naše služby dětem již od předškolního věku 

- neméně důležitým cílem zájmových aktivit provozovaných SVČ Všenory je aktivní 

odpočinek dětí a mládeže vedoucí k celoživotnímu návyku trávit volný čas aktivně, ve 

společnosti lidí obdobných zájmů a s daným společným cílem či záměrem 

- aktivní trávení volného času v neposlední řadě přispívá ke zdravému a vyváženému 

růstu a vývoji dítěte jak v oblasti fyzické, tak osobnostní, duševní i duchovní 

- služby střediska a jednotlivé aktivity mají proto tyto společné atributy: nenásilné vedení 

dětí a mládeže, pestré, přitažlivé činnosti vedené s ohledem na věk a schopnosti 

účastníků vzdělávacích akcí, účast v nich je dobrovolná, usilujeme o vzájemné 

a společné hodnocení aktivit; aktivity se prezentují také veřejně a je jim poskytována 

náležitá publicita 

Konkrétní cíle a obsah vzdělávání v jednotlivých aktivitách navrhují jejich vedoucí a lektoři; jsou 

následně projednány s ředitelkou SVČ, která přihlíží zejména k náročnosti a pestrosti aktivit jakož i 

k vzdělání a zkušenostem lektorů, a po jejím schválení nabídnuty veřejnosti prostřednictvím 

webových stránek, propagace realizované po dohodě se školami v okolí a také v tisku. 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Aktivity SVČ směřují k podpoře utváření a rozvoje následujících klíčových kompetencí účastníka: 

KOMPETENCE K UČENÍ  

Jazykové vzdělávání, pohybové vzdělávání a rozvoj technicko-manuálních dovedností a zručností se 

zapojením vlastní kreativity dětí a mládeže. 

Účastníci jsou vedeni k učení zejména tím, že samostatně navrhují či adaptují činnosti v útvaru, 

hodnotí své výsledky, prezentují je na veřejnosti a snaží se poučit ze zpětné vazby a zlepšovat se. 

Lektoři jsou osobnosti a vzory pro žáky, s tím je vybíráme a podporujeme jejich další všeobecný 

rozvoj. Jen pedagogické osobnosti mohou dát něco dětem a žákům, kteří se účastní neformálního, 

zájmového vzdělávání, které pracuje jen s vnitřní motivací účastníků. 

Individualizace a diferenciace zájmového vzdělávání: nabízíme vhodnou podporu těm dětem 

a žákům, kteří mají na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra nárok na podpůrná opatření podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A SOCIÁLNÍ ROZVOJ  

Zvyšování sociální kompetence – rozvíjet sociální dovednosti, orientovat se v sociálních vztazích, 

uvědomovat si své chování vůči sobě i svému okolí, případně nést veškeré následky. 

Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu s důležitostí socializace jedince. V rámci 

činností útvarů zařazujeme zejména participativní činností a činnosti podporující týmovou spolupráci; 

jen v menší řadě zařazujeme aktivity kompetitivní, ale bez následků na postup žáka v útvaru. 

Pracovat s růzností (žáci z různého prostředí včetně cizinců), uvědomovat si, jak mohou odlišnosti 

přispívat ke společnému úspěchu.  

Nabízíme dětem a žákům kreativní využití volného času ve vhodném prostředí a ve zdravé 

a promyšlené koncepci, k níž se mohou účastníci zájmových útvarů a aktivit vždy vyjádřit, protože se 

jich to týká. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE A OSOBNOST ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

Vedeme je k tomu, aby chápali a respektovali utváření pozitivního sociálního klimatu, posilovali 

vědomě své sebevědomí, uměli se vyrovnat s neúspěchem, formovali bohaté, vědomé a zdůvodněné 

postoje k významným společenským (národním, evropským, ale i místním) hodnotám a posilovali své 

právní vědomí.  

Podporujeme jejich přijímání a chápání různosti v lidské společnosti jako přirozené a pro soužití lidí a 

rozvoj společnosti přínosné hodnoty. Podporujeme také samostatnost, solidaritu, zodpovědnost 

a svědomí účastníků a jejich vztah k lidstvu, mírů a životnímu prostředí. 
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Snahou každého vedoucího zájmového útvaru je naučit účastníky komunikovat a řešit konflikty – 

adekvátně se chovat a reagovat správně na nejrůznější podněty z okolí, umět přijímat kritiku, 

sebekriticky a otevřeně vystupovat a to doma i v zahraničí. 

CITOVÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Rozvíjíme vztah žáků ke své obci, okolní krajině a povědomí o možnosti každého člověk a chránit krásy 

přírody. 

Vedeme žáky k rozvíjení emocionální inteligence a práci s citovým prožíváním. V kreativních 

aktivitách mají žáci možnost vyjadřovat své emoce v řízených pracovních dílnách a aktivitách 

a reflektovat své pocity a náladu. 

V rámci těchto obecně platných tezí si stanovujeme následující cíle: 

 Uspokojovat potřeby v oblasti volného času co největšího počtu dětí a mládeže; 

 Nabízet rozmanité formy činnosti s širokým spektrem zájmových oborů a vysokou kvalitu; 

 Další vzdělávání nabízíme lektorům v případě zjištění konkrétních problémů a nebo na 

základě jejich zdůvodněného zájmu; řada lektorů kontinuálně studuje pedagogické nebo 

příbuzné obory s podporou SVČ. 

DIGITÁLNÍ  KOMPETENCE A SCHOPNOST VYUŽÍVAT DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE  

Je-li to vhodné, je cílem aktivit SVČ také přispívat k digitální gramotnosti účastníků, vč. dospělých 

a seniorů. Konkrétní cíle lektorů a jejich nástroje k podpoře rozvoje digitální gramotnosti jsou 

následující:  

 Účastníci útvarů vč. dospělých si usnadňují práci v útvaru za pomoci vhodných technologií, 

které si sami vyhledávají a rozvíjejí své dovednosti práce s nimi; 

 Pro svou činnost vyhledávají a hodnotí zdroje dostupné s pomocí digitálních technologií – 

k rozšíření obzorů a nelézání inspirace; 

 Zpracovávají informace a zpětnou vazbu o své činnosti za pomoci digitálních technologií 

(videa, fotografie, zvukového záznamu); vytvářejí tak také nové digitální obsahy kombinující 

text, zvuk a obraz; při kompilaci digitálního obsahu respektují ochranu duševního vlastnictví 

a autorská práva; 

 Utváření digitální prostředí svého útvaru, ukládají a uspořádávají digitální obsah vzniklý při 

práci v útvaru a prezentují jej dále, např. formou fotogalerií na webu SVČ, článků v lokálním 

tisku nebo vlastních webových stránek konkrétního zájmového útvarů (nebo stránek na 

sociálních sítích, to v souladu s platnými právními předpisy.) 
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DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ  

Zájmová činnost pravidelná – zpravidla od 15. září do 15. června běžného školního roku, pravidelně 

minimálně 1 hod. týdně (průměr 2 hod. týdně, u vyspělých kolektivů až 4 hod. týdně). 

Zájmová činnost příležitostná – celoročně včetně sobot, nedělí a svátků vedená pedagogickým 

pracovníkem, která probíhá v zařízení SVČ; součástí příležitostné činnosti jsou též různé přehlídky 

a soutěže pro širší veřejnost, tematické výlety, projektové dny a exkurze (také podle nabídky dalšího 

financování z veřejných zdrojů, např. ESF). 

Spontánní aktivity – po celou dobu školního roku; rozsah je upraven provozním řádem hřišť Základní 

školy ve Všenorech a dalších partnerských organizací a škol; v rámci činnosti střediska tak mohou 

vznikat různé kluby a aktivity vedené samotnými žáky s pedagogickým dozorem nebo vedené jiným 

dospělým, rodičem a podobně. 

Osvětová a informační činnost – zahrnuje akce zaměřené na výchovu k tradicím a zaměřuje se na 

poskytování informací žákům nebo jiným osobám. Vedle získávání informací směřují tyto činnosti 

k prevenci rizikového chování dětí a mládeže. 

Popis materiálních, technických a personálních podmínek, časový plán a odpovědnost za plnění jsou 

stanoveny v celoročním plánu práce SVČ na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikovány 

platnými vnitřními předpisy SVČ. 

Přehled zájmových útvarů je uveden v příloze tohoto dokumentu. 

 

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A NADÁNÍM  

Podpora těchto účastníků neformálního vzdělávání v rámci činnosti SVČ Všenory se řídí zákonem 

č. 561/2004 Sb., školským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušnou vyhláškou 

č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

SVČ začleňuje do svých aktivit žáky podle jejich zájmu a v průběhu útvarů a dalších činností pracuje 

na budování pozitivního klimatu, pro-týmového ducha a vzájemného respektu. Do činnosti se tak 

mohou přirozeně zařazovat i účastníci s různými specifickými potřebami a styly učení a také děti či 

žáci-cizinci.  

Ve středisku existuje systém informovanosti a podpory pod vedením ředitelky SVČ (v souladu 

s vyhláškou č. 27. Sb.), který sdílí informace o účastnících vzdělávání, jejich vzdělávacích potřebách, 

nadání apod., a nabízí volnočasovým pedagogickým pracovníkům (lektorům a asistentům) 

individuální podporu a organizuje pro ně podle potřeby, ale také aktuální nabídky vhodné vzdělávání. 

Kvůli vhodnému zacílení podpory nadání a talentu dětí a mládeže (což je jedním z účelů neformálního 

vzdělávání poskytovaného volnočasovými školskými zařízeními) vedeme lektory k dalšímu vzdělávání 

v oblasti vývojové psychologie, diagnostiky a pedagogické psychologie. Spolupracujeme také 

s odbornými pracovníky partnerských škol (školními poradenskými pracovišti) při identifikaci projevů 

nadání nebo mimořádného nadání.  
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Připravujeme účastníky útvarů zájmového vzdělávání na různé veřejné soutěže a přehlídky činnosti, 

vč. pořádání vlastních veřejných akcí a přehlídek, pomáháme děti orientovat k volbě povolání 

zejména v uměleckých oblastech, ale i v oblasti techniky, informatiky, sportu, a dalších. 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO AKTIVIT SVČ  

 přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů; 

 přijímání účastníků vzdělávání se děje výhradně na bázi dobrovolnosti; 

 účastník kroužku podá písemnou přihlášku, kterou u nezletilých podepisuje zákonný 

zástupce, a zaplatí za každé započaté pololetí konkrétní částku, o níž je jeho zákonný 

zástupce informován na informačních panelech SVČ (u ZŠ a u sídla střediska) a na 

webových stránkách SVČ; částka úplaty je vypočtena v souladu s § 12 uvedené vyhlášky; 

 do příležitostných aktivit zpravidla bez přihlášky, někdy stanovena finanční spoluúčast 

(„vstupné“), do spontánních aktivit vždy bez přihlášky, finanční spoluúčast dle druhu 

aktivity; 

 u odborných a osvětových programů ohlášení účasti nebo přihláška předem, dle druhu 

aktivity finanční spoluúčast; 

 podmínky a možné důvody předčasného ukončení účasti na zájmovém útvaru 

s přihláškou jsou stanoveny v textu přihlášky; 

 doklad o ukončeném zájmovém vzdělávání je vydáván pouze v ojedinělých případech, 

pokud tak doporučí ředitelka zařízení nebo to s ní projedná pedagog volného času 

v pozici vedoucího (lektora), má charakter „pamětního listu“ nebo propagační charakter 

a jeho vydávání a označení je součástí pozitivní zpětné vazby účastníkům kurzů. 

 

ČINNOST SVČ PROBÍHÁ V TĚCHTO ZAŘÍZENÍCH:  

 I. stupeň ZŠ Všenory – třídy a tělocvična (jazykové, sportovní, hudební a dramatické 

útvary) 

 II. stupeň ZŠ Všenory – třídy a dílna (jazykové, hudební, přírodovědné a umělecké útvary) 

 Keramická dílna Dobřichovice 

 ZŠ Dobřichovice 

 ZŠ Černošice 

 Odloučené pracoviště SVČ Všenory v Černošicích, Kladenské ulici 

 MŠ Lety 

 Hudební škola Pavla Hokra působí např. v: Brandýse n. L., Černošicích, Hostivici, Jesenici, 

Kbelích, Klánovicích, Kunraticích, Průhonice, Radotíně, Roztokách, Říčanech, 

Štěchovicích, Újezdě nad Lesy, Úvalech, Zbraslavi a dalších obcích a městech 

 Taneční kroužky a přípravka na sportovní tanec probíhají na řadě míst v rámci působnosti 

SVČ (Cernošice, Slivenec,…) 

 Umístění aktivit se proměňuje v souladu s nabídkou příležitostí a partnerů SVČ. 
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Materiál a potřeby v zařízeních používají žáci v souladu s příslušnými nájemními smlouvami. 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY  

Ředitelka Mgr. Hana Brožová 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Lenka Hanková 

Účetní Jana Havrdová 

vedoucí zájmových útvarů přijímání se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů; jedná se o pedagogické 

pracovníky starší 18 let na základě pracovní smlouvy nebo dohody 

o pracovní činnosti. Vedoucí je podle svého vzdělání a zkušeností 

a v souladu s platnými předpisy finančně motivován. 

Vedoucí odpovídá za pořádek a kázeň při zájmové činnosti a za 

dodržování pravidel a podmínek (např. smluvních). Vedoucí je povinen 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnostní předpisy. Je povinen 

zúčastňovat se porad a konzultací. Vedoucí pečuje s velkou pozorností 

o svěřený majetek. 

 Vedoucí útvarů SVČ se pravidelně vzdělává podle svých potřeb 

(formálně, ale i neformálně a informální, na základě předávání 

poznatků a zkušeností mezi pracovníky DSVČ) a je v tom vedením 

zařízení podporován. 

 

KONTROLNÍ ČINNOST  

V souladu s platnými předpisy provádí pravidelnou kontrolu činnost SVČ Všenory Česká školní 

inspekce a další správními předpisy stanovené instituce, zejména zřizovatel a zdravotnické aj. 

instituce.  

V době realizace projektů je činnost podrobena kontrolám investora těchto projektů podle příslušné 

smlouvy (Krajský úřad Středočeského kraje, MŠMT). 

Kontrolní mechanismy SVČ, kritéria a indikátory kontrolní činnosti stanovuje ředitelka a informuje 

o nich vedoucí zájmových útvarů na pedagogické poradě na počátku školního roku. Vedle vlastní 

hlavní činnosti SVČ kontroluje ředitelka a účetní plnění závazků plynoucích ze smluv druhou smluvní 

stranou v souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb.  

 

EKONOMICKÉ PODMÍNKY  

Veškerá hlavní činnost SVČ je financována z rozpočtu odboru školství Středočeského kraje, z rozpočtu 

zřizovatele je přispíváno na provoz, z vlastních zdrojů a doplňkové činnosti (výjimečně). Čerpání 

finančních prostředků je stanoveno rozpočtem a je analyticky zachyceno v účetnictví. 
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SVČ žádá o rozvojové dotační tituly jak Kraj a MŠMT (tzv. žádosti o podporu zjednodušených projektů 

“šablon”), jsou-li vhodné a dokáže-li SVČ na jejich základě rozšířit či zkvalitnit nabídku svých služeb. 

Zájmové vzdělávání je v souladu s výše uvedenými právními předpisy poskytováno za úplatu. 

Splatnost úplaty stanoví ředitelka, může ji rozdělit do více splátek. Úplata může být ředitelkou SVČ 

snížena nebo prominuta, a to za podmínek stanovených § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI  PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ  

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrana před rizikovými jevy 

a projevy chování nebo nezákonné diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou součástí vnitřního řádu 

SVČ. 

Nezletilí účastníci zájmových aktivit a jejich vedoucí jsou v souladu se smluvními závazky mezi SVČ 

a komerční pojišťovnou pojištěni na veškerá rizika způsobená pravidelnou nebo jednorázovou 

zájmovou činností, vč. odpovědnosti za způsobené škody a právní odpovědnosti. 

Zajištění hygienických podmínek se řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vnitřní řády a opatření týkající se bezpečnosti práce odpovídají věcně příslušným právním předpisům, 

zejm. zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů aj. 

ZÁSADY V OBLASTI HYGIENICKÝCH PODMÍNEK:  

Jsou to zejména tyto: 

 vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání; 

 dodržování platných hygienických norem a předpisů; 

 dodržování bezpečnosti a hygieny práce; 

 školení pedagogických pracovníků volného času v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, vč. 

požární ochrany a v první pomoci; 

 prokazatelné seznámení pracovníků, účastníků vzdělávání a jejich zákonných zástupců 

s vnitřním řádem zařízení, dodržováním pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řády 

odborných učeben; 

V OBLASTI PSYCHOSOCIÁLNÍCH PODMÍNEK:  

 vytváření pohody prostředí, příznivého sociálního klimatu; 

 respektování potřeb jedince a podpora jeho rozvoji s ohledem na jeho individuální potřeby; 
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 věková přiměřenost a motivující hodnocení; 

 ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy; 

 spoluúčast účastníků na životě zařízení a rozhodování o věcech, které se týkají kvality 

a dalších podmínek hlavní činnosti, tedy služby SVČ vůči nim; 

 včasná informovanost účastníků a zákonných zástupců nezletilých účastníků o činnosti 

školského zařízení. 

 

ZVEŘEJNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Tento Vzdělávací program Střediska pro volný čas dětí a mládeže Všenory je zveřejněn na webových 

stránkách SVČ a je k zapůjčení v sídle SVČ po předchozí domluvě s ředitelkou střediska. 
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PŘÍLOHA – PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021–20221 

Školní děti 

Kurz Lektor Časy konání Místo Cena/pol. 

Základy kitingu Havrda David 
Především 
o víkendech 

Všenory, u řeky 
pod nádražím 

Zdarma 

Zobcová flétna, klavír Lokajíčková, Iva Po 13.45–17 hod. SVČ Všenory 

2600 Kč  pro děti 
s bydlištěm ve 
Všenorech, jinak 
6800 Kč) 

Jóga pro mladší děti Pikardová Anna Po 13–13.45 hod. ZŠ Všenory 1.000,- 

Kytara Pikardová Anna Út a Čt dle dohody ZŠ Všenory 1.800,- 

Právě začínáme 

(kroužek vaření 

a pečení) 

Fliťárová Barbora St 14–15.30 hod. ZŠ Všenory 1.500,- 

Sportovní hry pro 1. - 

4. třídu 
Fliťárová Barbora  St 15.35–17.05 hod.  ZŠ Všenory  1.000,- 

Kutil Junior Patrman Jan St 14.30–15.30 hod. ZŠ Všenory 1.990,- 

Debatní klub Pikardová Anna St 14.45–15.30 hod. ZŠ Všenory 600,- 

Ukulele Šidlík Vladimír Čt, Pá dle dohody ZŠ Všenory 1.500,- 

Míčové (a jiné) hry Pikardová Anna Čt 13–13.45 hod. ZŠ Všenory  1.000,- 

Doučování 
z matematiky 

Bímová Kristýna 
1 hodina týdně, dle 
dohody 

Ateliér SVČ 
Všenory 

1.000,- 

Francouzština 
(individuální lekce) 

Brožová Hana 
Čt od 14 hod. a dle 
dohody 

Ateliér SVČ 
Všenory 

4.000,- 

Keramika mladší 

a starší děti Všenory 
Hrušková 

Hana 

Út 14.30–16 hod. 

Út 16–17.30 hod. 

Čt 14.30–16 hod. 

1. st. ZŠ Všenory 

1.300,- 

(mladší, 1. a 2. 

třída) 

1.600,- 

                                                                 

1 Aktuální nabídka kurzů je dostupná na webu SVČ zde: https://svc-vsenory.cz/stranka-nabidka-kurzu-5. 

https://svc-vsenory.cz/stranka-nabidka-kurzu-5
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(starší 3. třída a 

starší) 

Kytara, flétna Šidlík Vladimír 

Čt od 13 hod. dle 
dohody 
Pá od 13 hod. dle 
dohody 

ZŠ Všenory 1.800,- 

Pěvecký kroužek 
Hokr Pavel Čt 13–14 hod. 1. st. ZŠ Všenory 1.500,- 

Dramatický kroužek 

pro I. st. 
Bičíková Anna Pá 14.15–15.15 hod. ZŠ Všenory 1.600,- 

Dramatický kroužek 

pro II. st. 
Bičíková Anna Pá 15.30–16.30 hod. ZŠ Všenory 1.600,- 

Keramika 

Dobřichovice 
Janášová Lucie  

Út 13.20–14.50 hod. 
Út 15–16.30 hod.  

ZŠ Dobřichovice 1.800,- 

Keramika 

Dobřichovice  

Vrabcová 

Radoslava 

St 13.20–14.50 hod. 
St 15–16.30 hod. 
St 16.40–18.10 hod. 
Čt 13.20–14.50 hod. 
Čt 15–16.30 hod. 

ZŠ Dobřichovice 1.800,- 

Přípravka tanečního 
sportu 

Šimáčková Vladimíra Út 16.30–18 hod. 
ZŠ Černošice, 
Komenského 77 

2.000,- 

Dramatický kroužek Levá Petra 
Dle rozvrhu a dle 

dohody 

ZŠ Černošice - 

Mokropsy, Pod 

Školou 447 

1.200,- 

Příprava na víceletá 

gymnázia 
Levá Petra 

Dle rozvrhu a dle 

dohody 

ZŠ Černošice - 

Mokropsy, Pod 

Školou 447 

2.000,- 

Pěvecký kroužek Pilpachová Zdena 
Dle rozvrhu a dle 

dohody 

ZŠ Černošice - 

Mokropsy, Pod 

Školou 447 

1.200,- 

Instrumentální 

zpívání 
Šidlík Vladimír Dle dohody 

ZŠ Všenory 

ZŠ Černošice - 

Mokropsy 

1.500,- 

Kytara, ukulele, flétna Šidlík Vladimír Dle dohody 
ZŠ Mníšek pod 

Brdy 
1.800,- 
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Angličtina pro děti Sedina David Út 13–13.45 hod. ZŠ Černošice 1.500,- 

Angličtina pro děti Tlášková Jana Út 13–13.45 hod. ZŠ Černošice 1.000,- 

Výtvarný kroužek Šandor Martin 
 

St 15–16 hod. ZŠ Slivenec 
 890,- 

Doučování z češtiny 
a literatury 

Koubek Petr Dle dohody On-line Dle dohody 

Dospělí  

Kurz Lektor Konání Místo Cena 

Jóga pro ženy Pikardová Anna Út 18.45–20 hod. ZŠ Všenory 1.300,- 

Keramika dospělí 
Vrabcová 

Radoslava 

Út 
18.30–20 hod. 
Čt 
16.45–19.45 
19.45–21.45 

ZŠ Dobřichovice 2.250,- 

Konverzace Aj 

s rodilým mluvčím  
Sedina David Dle domluvy ZŠ Černošice 2.000,- 

Hudební kroužky (od 8. 9. 2021) 

Klavír, akordeon Novák Petr St Rudná ZŠ 6.800,- 

Klavír, zpěv Petira David st 
Černošice, 
Školní 1151 

7.700,- 

Klavír Rössnerová Johana Út Černošice ZŠ 7.700,-  

Klavír Bárta Matěj čt 
Černošice, 
Školní 1151 

7.700,- 

Klavír Rataj Martin út Černošice ZŠ 7.700,- 

Klavír Sasková Nela 
po 
čt 

Vinoř Vincent 
Vinoř Vincent 

8.400,- 
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Kytara Bursa Tomáš út 
pá 

Rudná ZŠ 
Černošice, 
Školní 1151 

7.700,- 

Klavír Liscová Barbora 
po 
čt 

Třebotov ZŠ 
Černošice, 
Školní 1151 

7.700,- 

Flétna, klavír, saxofon Dražková Veronika 
út 
čt 

Černošice, 
Školní 1151 

7.700,- 

Klavír Kozempelová Terezie út Vinoř Vincent 8.400,- 

Kytara Mašek Jan 
St 
čt 

Nučice ZŠ 
Černošice ZŠ 

7.700,- 

Klavír Hokr Pavel  
po 
út 
st 

Černošice, 
Školní 1151 

7.700,- 

Kytara Šebela Dominik po 
Černošice, 
Školní 1151 

7.700,- 

Klavír Palisa Roman čt Nučice ZŠ 7.700,- 

Doplňující a společné informace: 

1. Termíny a registrace budou spuštěny začátkem září, případné další úpravy doplníme po 
dohodě s lektory. 

2. Podmínky pro otevření kroužku se mohou změnit.  
3. Kroužky pracují od 13. 9. 2021 (některé začínají individuálně, aktuální informace 

naleznete vždy na webových stránkách SVČ Všenory a na letácích v budově I. stupně ZŠ 
Všenory). 

 


