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Plán činnosti (dále jen PČ) je vypracován v souladu se Školským zákonem, Vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. a Školním vzdělávacím plánem SVČ Kroužky pro Děti 
 
SVČ a ZDVPP Kroužky  (dále jen SVČ) zajišťuje na základních školách a dalších místech veškeré 
formy činnosti v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o 
zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

 
SVČ a ZPDVPP Kroužky realizuje hlavní a doplňkovou činnost v souladu s příslušnými dokumenty. 
 
 

1. Identifikační údaje a kontakty 
 
Název a další data zařízení 
SVČ a ZPDVPP Kroužky pro děti Praha 
Sídlo: 
Mánesova 3 
Praha 2 
120 00 
IČO: 03 731 189 
RED_IZO: 691 007 527 
IZO: 181 064 791, 181 084 224 
Mail: info@krouzky.cz 
Tel: 790 696 096 
www.krouzky.cz 
Zařazení do sítě škol: 1. 9. 2015 
 
Zřizovatel: 
V Parku 2309/6 
Chodov 
148 00 Praha 4 
IČO 24147273 
Mail: info@krouzky.cz 
www.krouzky.cz  
Tel.: 790 696 096 
Zřizovací listina organizace byla schválena 30.9. 2014 a nabyla účinnosti k 1.9. 2015.  
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2. Úvod 

 
SVČ pro děti se v tomto roce své činnosti soustředí především na: 
- Obnovení důvěry veřejnosti v činnost organizací poskytující zájmovou činnost 

v souvislosti se zakazováním kvůli pandemii Covid-19 
- Stabilizaci personálního obsazení zejména u interních zaměstnanců 
- Doplnění vzdělání všech pedagogických pracovníků tak jak to požaduje školský zákon 

a navazující předpisy 
- Poskytování pravidelné zájmové činnosti 
- Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
- Ve spolupráci se zřizovatelem rozšíření nabídky příležitostných akcí a táborové 

činnosti 
- Dodržení vyrovnaného rozpočtu 

 
SVČ budou nadále vycházet především ze zkušenosti svého zřizovatele společnosti Kroužky 
o.p.s. SVČ kroužky naváže na jeho zkušenosti a poznatky z let minulých (Kroužky organizují 
zájmové vzdělávání od školního roku 1999/2000). 
 
SVČ stabilizují personální obsazení kmenových zaměstnanců. Předpokládá se, že personální 
obsazení personálních zaměstnanců se bude v průběhu školního roku měnit podle toho, jak 
se bude dařit naplňovat plánovaný rozpočet. 
 
Všichni kmenoví zaměstnanci SVČ mají odpovídající vzdělání. SVČ je také zařízením pro 
DVPP. V rámci programu akreditovaném MŠMT ČR „Studium pedagogiky pro pedagoga 
volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost“ si všichni externí 
zaměstnanci doplní vzdělání, které je pro vedení zájmové činnosti požadováno. 
Všichni kmenoví zaměstnanci budou ve školním roce 2021/22 v rámci DVPP absolovovat 
semináře, které má u MŠMT ČR nově akreditované zřizovatel. 

Plán DVPP pro kmenové i externí zaměstnance je uveden v samostatném dokumentu. Plán 
DVPP je zaměřen především na prevenci rizikového chování, vzdělávání v oblasti inkluze a 
výuky cizích jazyků a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. 
 
SVČ se zaměří na poskytování pravidelného zájmového vzdělávání, které uskutečňuje 
v partnerských školách. Magistrátem hl. m. Prahy byla SVČ Kroužky schválena kapacita 6500 
dětí. Plán je tuto kapacitu naplnit při plánovaném počtu 650 zájmových útvarů. SVČ Kroužky 
budou poskytovat pravidelné zájmové vzdělávání nabízet a poskytovat především žákům 
(dětem, kteří mají povinnou školní docházku ve věku 6–15 let). 
 
Ostatní zájmové vzdělávání, soutěže a sportovní turnaje bude SVČ Kroužky organizovat ve 
spolupráci se zřizovatelem. 
 
Plánovaný rozpočet SVČ kroužky schválila Rada školského zařízení SVČ Kroužky. Plánem 
vedení je udržet vyrovnaný rozpočet. Poměr financování je naplánován takto: 70 % příjmů 
z vlastní činnosti, 30% příjmů ze státního rozpočtu. 
 
 

3. Personální obsazení 



 
Většina interních zaměstnanců SVČ pracuje zároveň jako pedagogové). Míra jejich úvazku 

je aktualizována dle potřeby a ekonomické situace SVČ Kroužky. 
Ředitel a interní zaměstnanci SVČ Kroužky pro děti provádějí především hospitační činnost. 
Personální obsazení externími spolupracovníky se řeší do zahájení pravidelné zájmové 
činnosti-kroužků (konec září). 
 
Všichni zaměstnanci SVČ pro děti jsou povinni se řídit především s Vnitřním a Organizačním 
řádem a navazujícími dokumenty a předpisy a pravidly BOZ. Se zmíněnými dokumenty jsou 
seznámeni při podpisu smlouvy a stvrzují tuto skutečnost svým podpisem smlouvy. 
Pedagogickou radu svolává ředitel zpravidla 1x-2x ročně. 
Provozní porady se konají zpravidla 1x-2x ročně. 
Operativní porady svolává odpovědný pracovník dle potřeby. 
Přímá výchovná činnost pedagogů je zejména: 
- přímá výchovná činnost v zájmovém kroužku 
- přímá výchovná činnost na pracovišti, příp. činnost mimo pracoviště, při organizování akcí, 
kontakt s externisty, domácí příprava apod. 
- zájmová činnost pravidelná 
- zájmová činnost příležitostná 
- hospitace a na zájmovém vzdělávání vedené externisty 
- kontrola činnosti externistů I neosobní formou (kontrola záznamů externistů, telefonické 
poradenství) 
- soutěže a přehlídky dovedností  
- letní prázdninová činnost (tábory) 
- další formy zájmového vzdělávání (osvětová a metodická práce, nabídka spontánních aktivit 
  práce s talenty 
     Míra přímé výchovné činnosti je tvořena všemi uvedenými formami podle potřeb zařízení 
v aktuálním školním roce. Její plnění kontroluje ředitel. V případě neplnění řeší situaci 
úpravou úvazku. 
 
Kmenoví zaměstnanci zaměstnanci 
PhDr. Mgr. Marek Vraný, ředitel/pedagog, tel: 777 133 639, mail: marek.vrany@krouzky.cz 
   
Mgr. Jakub Reindl, zástupce ředitele, 777 133 639, mail:jakub.reindl@krouzky.cz 
 
Veronika Nečasová, asistentka tel: 777 133 639, mail: veronika.necasova@krouzky.cz 
  
Bc.Tereza Kolářová, personální manažerka, tel: 777 133 639, mail: tereza.kolarova@krouzky.cz 
  
Karolína Kubíčková, personální asistentka tel: 777 133 639, mail: karolina.kubickova@krouzky.cz 
 
Bronislava Formánková, náborová specialistka/pedagog, tel: 777 133 639, 
mail: bronislava.formankova@krouzky.cz 
   
Radka Dobiášová, marketinková specialistka, tel: 777 133 639, mail: radka.dobiasova@krouzky.cz 
  
Karolína Vopičková, web a sociální sítě/pedagog, tel: 777 133 639, 
mail: karolina.vopickova@krouzky.cz 
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Markéta Brabcová, finanční manažerka/pedagog, tel: 777 133 639, 
mail: marketa.brabcova@krouzky.cz 
  
Petra Pozníčková , finanční asistentka  sítě, tel: 777 133 639, mail: petra.poznickova@krouzky.cz  
  
Václav Tichý, IT specialista, 777 133 639, mail: vaclav.tichy@krouzky.cz 
  
Mgr.et Mgr. Jakub Vlach, manažer vzdělávání/pedagog, 777 133 639, mail: jakub.vlach@krouzky.cz 
  
Bc. Denisa Paulusová, manažerka vedoucích pedagogů, vedoucí pedagog tanečních oborů, tel: 
777 133 639, mail:denisa.paulusova@krouzky.cz 
  
Mgr. Markéta Sevič, vedoucí pedagog uměleckých oborů, tel: 777 133 639, 
mail: marketa.sevic@krouzky.cz 
  
Mgr. Karel Malec, vedoucí pedagog sportovních oborů, tel: 777 133 639, 
mail: karel.malec@krouzky.cz  
  
Mgr. Anna Kubešová, vedoucí pedagog jazykových oborů tel: 777 133 639, 
mail: anna.kubesova@krouzky.cz 
  
Mgr. Milan Spišák, vedoucí pedagog edukativních oborů tel: 777 133 639, 
mail: milan.spisak@krouzky.cz 
  

 
4. Vlastní činnost  

 
Cílem zájmového vzdělávání v SVČ je naplnění volného času zájmovou činností se 

zaměřením na různé oblasti a rozvoj člověka. Zájmové vzdělávání tak zábavnou a přirozenou 
formou přispívá k získávání a rozvoji základních klíčových kompetencí. Každý zaměstnanec 
SVČ ke vzdělávacímu procesu přistupuje s vědomím, že úroveň klíčových kompetencí 
získaných v průběhu zájmového vzdělávání není konečná, ale tvoří základ pro další 
celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.  
 
Pravidelná zájmová činnost 
SVČ poskytují pravidelnou zájmovou činnost v partnerských školách. Vzhledem k tomu 
zájmovou činnost navštěvují především děti, které do těchto škol chodí v rámci povinné 
školní docházky. 
 
Rodiče jsou o činnosti informováni hlavně pomocí vnitřního informačního systému, který SVČ 
Kroužky může využívat. Lektoři po každé lekci vyplňují třídní knihu a tento zápis se rodičům 
automaticky rozesílá do jejich mailové schránky. Rodiče se díky originálnímu ID mohou do 
toho systému sami přihlásit a kontrolovat třídnici i zpětně, zjišťovat kolik proběhlo lekcí, 
komunikovat s lektorem atp. 
 
Nabídka zájmového vzdělávání vychází jednak z poptávky rodičů a dětí a také z poptávky 
partnerský škol. Ve školním roce 2021/22 plánujeme naplnit povolenou kapacitu 6500 žáků 
v 650 zájmových útvarech.  
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Ve školním roce 2021/22 plánujeme nabízet tyto zájmové útvary: 
TANEČNÍ KROUŽKY: 
aerobik a moderní tanec, hip hop a moderní tanec, tanečky v MŠ, lidové tance, zumba, 
roztleskávačky, tančíme pro radost, Tanečky a balet, aerobik a hip hop, mažoretky, latinsko 
americké tance, cheerlading,  
CIZÍ JAZYKY: 
angličtina pro nejmenší, angličtina pro 1.+2. třídu, anglická konverzace, doučování AJ, 
příprava AJ na mezinárodní zkoušku, angličtina 3+4 třída, Angličtina od 3. třídy, španělština, 
francouzština, němčina, italština ruština, Klub komunikace v cizím jazyce (spolufinancováno 
EU) 
SPORTOVNÍ KROUŽKY: 
atletika, badminton, bojové sporty, minijudo, , in-line, skateboarding, jóga, gymnastika, 
moderní gymnastika, kick-box, skateboarding, pohybové hry, ragby, TV průprava, sportovní 
hry, yoyování, zdravotní sportování,  
MÍČOVÉ HRY 
sportovní a míčové hry, florbal, futsal, miniházená, tenis, stolní tenis, kin ball, basketbal, 
volejbal, fotbal, Florbal a sportovní hry, Florbal – liga, in-line, basketbal, míčové hry a fotbal, 
míčové hry, volejbal, tenis 
TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ 
vědecké pokusy (1.+ 2. třída, 3. + 4. třída, 5. + 6. třída, začátečníci, pokročilí) elektrotechnický 
kroužek, počítače, počítače a internet, youtubering, programování, grafika, pokusy z fyziky, 
Přírodovědný, badatelský klub (spolufinancováno EU) 
HUDEBNÍ KROUŽKY 
hra na flétnu (začátečníci, pokročilí), zpívánky, hudební kroužek, pěvecký sbor, kytara, hra na 
klávesy, klavír, muzicírování, pěvecký kroužek, zpívání s kytarou 
UMĚLECKÉ A TVOŘIVÉ  
keramika, výtvarný kroužek, korálkování + gumičkování, gumičkování a šikovné ruce, 
švadlenka, šikovné ruce, modelářství, divadlo a dramatika, fotografování, modelářství, 
paličkování, plstění, práce se dřevem, ruční práce, tvořivé ruce, zábavné tvoření, výtvarně 
tvořivý, Umělecký kroužek, vaření 
DOUČOVACÍ A EDUKATIVNÍ 
Doučování z ČJ, doučování z ČJ a MAT, nápravy učení, matematika hrou, matematika 
doučování, procvičování z ČJ a MAT,  příprava na př. zk. z MAT,  příprava na př. zk. z ČJ, 
Robotika s legem 
OSTATNÍ KROUŽKY  
Psaní všemi deseti, Škola hrou, Trojlístek, Televizní kroužek, Adaptační kroužek, Artefiletika, 
logopedie, módní tvorba, Top dívka, Literární kroužek, deskové hry, turistický kroužek, šachy, 
deskové hry a šachy, deskové a spol. hry, kroužek 112 
Aktualizované seznamy skutečně otevřených zájmových útvarů jsou uvedeny na 
www.krouzky.cz 
 
Individuální péče o talenty 
SVČ plánuje děti s vyšší mírou talentu k vybrané zájmové činnosti sdružovat do kroužků 
s vyšší mírou pokročilosti, popřípadě mladší talentované děti umisťovat do skupin starších 
dětí. Tam mohou nadané děti uplatnit rychlejší vnímání a orientaci v problému. 
SVČ mají navázánu spolupráci s profesionálními tanečními skupinami a sportovními oddíly, 
kam talentované děti v průběhu školního roku přecházejí. 
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Hlubší zájem dětí také prohlubují pravidelné sportovní akce a přehlídky, které SVČ organizuje 
ve spolupráci se zřizovatelem. 
 
Soutěže a přehlídky 
SVČ Kroužky při organizování soutěží a přehlídek využijí zkušenosti svého zřizovatele, který 
už od roku 2005 pořádá pravidelné florbalové turnaje a taneční soutěže. Tyto akce bude 
nadále organizovat zřizovatel, účastníci zájmového vzdělávání SVČ se jich budou moci 
účastnit. Díky tomu se budou zvyšovat klíčové kompetence žáků i pedagogických pracovníků. 
V tomto školním roce jsou plánovány tyto akce 
Vánoční florbalový turnaj – prosinec 2021 
Vánoční Kroužkovaná podívaná – prosinec 2021 
Taneční soutěž – březen 2022 
Florbalový turnaj – březen 2022 
Závěrečná kroužkovaná podívaná – červen 2022 
Každý zájmový útvar během školního roku uspořádá pro rodiče dvě otevřené hodiny (vždy ke 
konci pololetí). Na tu budou pozvány rodiče všech dětí, které předmětný zájmový útvar 
navštěvují.  
 
Prázdninová činnost 
SVČ při organizaci prázdninové činnost využijí tradice zřizovatele při pořádání letního tábora. 
Od letních prázdnin v roce 2017 se koná po celé prázdniny. Žáci na něm pokračují ve vybrané 
zájmové činnosti, kde zábavnou a atraktivní prohlubují své znalosti a zvyšují své klíčové 
kompetence. Tábor probíhá v týdenních turnusech, v každém je plánováno 130 účastníků. 
Součástí tábora je originální táborová hra. Jako vedoucí zde působí osvědčení externí lektoři 
SVČ, i oni si svou účastí zvyšují své kompetence a zdokonalují se v pedagogické činnosti. 
V letošním školním roce navážeme na zkušenosti z uplynulého školního roku, kdy jsme 
nabídli příměstský tábor. O ten je ze strany veřejnosti zájem, a proto nabídku příměstských 
táborů plánujeme opět rozšířit. 
 
Odborná pomoc 
Vzdělávání pracovníků, působících v SVČ Kroužky, považujeme za základní povinnost, kterou 
vůči začínajícím pedagogům -  proto jim nabízíme možnost získat potřebnou kvalifikaci 
v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávání a interních i 
externích pracovníků SVČ podrobně popisuje plán DVPP. 
  

5. Ostatní činnost 
 

SVČ se v tomto roce zaměří především na pokračování spolupráce s partnerskými 
školami, které dříve spolupracovali se zřizovatelem zmíněného školského zařízení. Cílem je 
také propagace školského zařízení jako důvěryhodného subjektu pro rodiče a partnerské 
školy v oblasti poskytování zájmového vzdělávání. 
 
Spolupráce s ostatními subjekty 
SVČ při své činnost spolupracují především se svým zřizovatelem a využívá jeho dlouholetých 
zkušeností a rozsáhlých kontaktů s partnerskými školami, místními samosprávami, 
dodavateli i odběrateli. 



V rámci spolupráce s partnerskými školami se budou děti z konkrétních zájmových útvarů 
účastnit školních akademií, které partnerské školy pravidelně pořádají. Práce žáků 
z uměleckých a tvořivých zájmových útvarů budou součástí propagace partnerských škol 
v jejich prostorách. 
 
Propagace 
Propagace veškeré činnosti probíhá především na webových stránkách www.krouzky.cz. 
Vedení SVČ je v souvislosti se zájmovým vzděláváním pravidelně oslovováno různými médii. 
Při těchto příležitosti propaguje nejen své služby, ale zdůrazňuje i důležitost zájmového 
vzdělávání jako prostředku proti nudě, kriminalitě dětí a mladistvých či předcházení různých 
sociálně patologických společenských jevů jako je užívání drog a návykových látek. 
Na všech partnerských školách, kde SVČ působí, jsou začátkem školního roku rozdávány 
propagační letáky s nabídkou zájmové činnosti. Letáky s konkrétní nabídkou konkrétních 
kroužků jsou také umísťovány na partnerských školách. Vždy na takových místech, kde se 
přirozeně pohybují rodiče, např. ve školních družinách. Na viditelných venkovních prostorách 
partnerských škol umisťujeme propagační bannery. 
Různé akce SVČ propaguje pomocí mailů zasílané přímo rodičům účastníků zájmového 
vzdělávání.  Touto cestou jsou také rodiče žáků pravidelně informováni lektory konkrétních 
kroužků o tom, co se na kroužku děje. Po každé hodině se zápis do třídnice automaticky 
rozešle rodičům všech přihlášených účastníků vzdělávání. 
Pravidelně také aktualizujeme web www.krouzky.cz a facebookovou stránku. 
Pravidelně informujeme ředitele partnerských škol o provedení hospitací a o průběhu 
kroužku.  
 

6. Vnitřní činnost 
 

Činnost vychází ze zákona č.561/2004 Sb., z Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., Školního 
vzdělávacího programu a další školské legislativy. V průběhu školního roku se řídí Vnitřním a 
Organizačním řádem a tímto Plánem činnosti. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni 
výše uvedené normy sdílet a respektovat.  
 
Řídící činnost 
Vedení SVČ Kroužky zajišťuje nejen ekonomické činnosti pro všechny zájmové útvary, ale je 
rovněž i významným zázemím v rámci pedagogických aktivit, včetně určování priorit pro další 
období, kontrolní činnost atp. Řídící práci stanoví Vnitřní a Organizační řád. 
 
Plány a zaměření porad 
Společná porada s externími pracovníky se koná 1x ročně, během roku budou dále probíhat 
porady jednotlivých oddělení dle potřeby vedoucích oddělení.  
Na zahajovací provozní a poradě a pedagogické radě interních pracovníků bude hlavním 
tématem schválení Plánu činnosti, Organizace a zahájení školního roku, plánované akce, 
materiálně technické zabezpečení chodu kroužků apod. V rámci této porady proběhne i 
proškolení zaměstnanců v PO + BOZ.  
Interní pracovníci se scházejí na pravidelných pondělních poradách minimálně 1x měsíčně. 
 
Plán dalšího vzdělávání a odborné přípravy 
Vzdělávání a interních i externích pracovníků SVČ Kroužky podrobně popisuje plán DVPP.  
Všichni pracovníci SVČ Kroužky, kteří nemají pedagogické vzdělání, dostanou uloženo přihlásit 

http://www.krouzky.cz/
http://www.krouzky.cz/


se na „Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou 
činnost“. 
Všichni stálí i externí pracovníci budou mít možnost účastnit se 1 kurzu dalšího vzdělávání dle 
vlastního výběru, související s jejich prací v SVČ. 
Všem externím spolupracovníkům umožní zřizovatel SVČ Kroužky účastnit se odborného školení 
na ten druh zájmové činnosti, který budou lektorovat. 
Průběžně také bude ověřována možnost distančního vzdělávání. Žáci i pedagogové na něj 
budou průběžně připravování a na tuto problematiku bude zaměřeno i DVPP. 
 
Plán kontroly dodržování hygienických opatření 
Dodržování hygienických opatření vyhlašovaných podle aktuální epidemiologické situace 
bude kontrolováno průběžně a zaměří se především na 

- dodržování pravidel dle aktuálních nařízení v ochraně zdraví žáky a zaměstnanci 
(odstupy, roušky, dezinfekce…) 

- kontrola informování žáků, studentů, jejich rodičů a zaměstnanců o aktuální situaci a 
jejím dopadu na provoz školy a školského zařízení 

- kontrola dodržování hygienických opatření při vzdělávání a úklidu. 
 

7. Materiální a technické zabezpečení 
 

SVČ nemají v majetku žádné movité ani nemovité věci. Veškeré vybavení je bezplatně 
zapůjčeno anebo pronajato od zřizovatele SVČ Kroužky nebo dalších právnických a fyzických 
osob.  
 
Zabezpečení provozu zájmových útvarů 
SVČ si za účelem poskytování zájmové činnosti pronajímá prostory a vybavení partnerských 
škol. Kvalita a bezpečnost prostor i ostatního vybavení je pravidelně kontrolována vedením či 
zřizovateli partnerských škol. 
 
Záměry na doplnění materiálně technického vybavení 
SVČ plánuje jednotlivé kroužky doplňovat pouze o materiál dle potřeby jednotlivých kroužků. 
Materiál je zpravidla v průběhu školního roku spotřebován nebo natolik opotřeben, že se 
nestává součástí majetkového vybavení SVČ Kroužky 
 

8. Financování činnosti 
 

Řídí se ekonomickou legislativou.  Výši úplaty na činnost pravidelných zájmových útvarů 
stanovuje ředitel společně s finanční manažerkou a pedagogickými pracovníky pololetně 
podle ekonomické náročnosti zvolených aktivit a je pouze příspěvkem ze strany účastníka, 
nikoliv úhradou všech nákladů. Ředitel je oprávněn snížit, či prominout zápisné do kroužku. 
Kalkulaci nákladů příležitostných akcí a s nimi spojenou výši příspěvku účastníků příležitostné 
akce stanovují a předkládají řediteli ke schválení garanti akce alespoň 14 pracovních dnů 
před zahájením propagace. Výsledek hospodaření sleduje ředitel a na jeho základě průběžně 
upravují rozpočet. S výsledky hospodaření informuje ředitel ostatní pracovníky na 
pravidelných poradách. 
 
Úplata za zájmovou činnost 
Výše úplaty za pravidelnou zájmovou činnost pro tento školní rok je stanovena v rozmezí 



1000 – 4000 Kč/pololetí dle druhu a náročnosti kroužku. K výši úplaty se připočítává platba 
za nájemné, které SVČ platí partnerské škole za pronájem konkrétní učebny či tělocvičny. 
 
Příjem ze státního rozpočtu 
Ve školním roce bylo SVČ přiznáno 80% normativu stanoveného MŠMT ČR. Tyto příjmy 
budou použity zejména na platy zaměstnanců a úhradu pronájmů movitých a nemovitých 
věcí potřebných k provozu SVČ Kroužky a zajištění činnosti zájmových útvarů. 
 
Další příjmy 
SVČ bude usilovat o získání různých grantů a získání sponzorských příspěvků na svou činnost. 
. 

 
 

9. Závěr 
 

Cílem SVČ Kroužky je neformálně se podílet na vzdělávání žáků a preventivně tak působit 
proti vzniku sociálně patologických jevů. Na základě SVČ Kroužky je patrno, že ze zájmu o 
nabízené zájmové činnosti vyplývá, že střediska volného času a podobná zařízení mají stále 
velký vliv na volbu aktivit ve volném čase dětí, mládeže a dospělých a jsou tak významným 
článkem v boji proti nežádoucím vlivům dnešní uspěchané doby. 
Věříme, že letošní nabídka obsahuje pestrou škálu zájmové činnosti v bezpečném prostředí 
partnerských škol, které účastníci kroužků I jejich rodiče důvěrně znají. 
Společně se zřizovatelem a spolupracujícími organizacemi chceme všechny naše pracovníky 
zapojit do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizovaného MŠMT ČR 
a dalšími organizacemi, poskytujícími odborné a smysluplné vzdělávání. 
Průběžně budeme spolupracovat na vývoji nových typů zájmové činnosti a metodik k nim. 
V této oblasti budeme vycházet i ze zájmu účastníků zájmového vzdělávání a jejich rodičů a 
také ze současných trendů. 
 
 
V Praze dne 1.9. 2021, zpracoval PhDr. Mgr. Marek Vraný, ředitel SVČ  


