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I. C HARAKTE RISTI KA ORGAN |AC E

Název:

právní forma:

Síd!o:

lčo:

Resortní identifi kátor (RED_

Z izovatel:

Úaa;e o vedení školy:

Zápis do rejst íku škol:

Stredisko volného času Dob ichovick]í domek

školská právnická osoba

5. května 12, 252 29 Dob ichovice

a4 626 478

lZO|: 691 008 744

Ing. Radka Alexy, Ph.D.

editelka lng. Radka Alexy, Ph.D.

o Datum zápisu Dob ichovického domku do rejst íku jako st edisko votného
času, právníforma spolek: 4. 5. 2015

o Datum zápisu St ediska volného času Dob ichovickyi domek do rejst íku škol,
právní forma školská právnická osoba: 1. 1. 2016

o Resortní identifikátor (RED _lZO): 691 O08 744

. Ičo: 04 626 478

Adresa pro dálkovli p ístup a kontakty:

o www.dobrichovickydomek.cz
o E-mail: info@svcdodo.cz, alexy@svcdodo.cz

ÚOale o radě školy:

o Jmenování Členťr školské právnické osoby 6. 11. 2015 s ričinností od 1. ,1.

2016.

. členové rady:
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1.1. Gharakteristika zařízeni

Středisko volného času Dobřichovický domek vzniklo postupně, V prvním Školním

roce 2O14t2O15 organizoval aktivity pro děti i dospělé u soudu zapsaný spolek

DoDo - Dobřichovický domek. Již během prvního školního roku se ukázalo, že je o

volnočasovou činnost velký zdjem, a proto byl na jaře 2015 spolek DoDo zapsaný

do rejstříku škol a školských zařízení u VlŠUr jato Středisko volného Času

Dobřichovický domek s právní formou spolek. Vzhledem ke stále narŮstajícímu

počtu dětí organizace od 1, 1.2016 z ekonomického důvodu (DPH) změnila právní

formu a stala se školskou právnickou osobu.

Z malého spolku vznikla tedy během dvou školních let dobře fungující organizace

s velmi rozmanitou, pestrou a rozsáhlou nabídkou, Středisko volného času

Dobřichovický domek poskytuje aktivity pro kvalitní a účelné využívání volného

času, zaměřuje se na pestrost a různorodost nabídky, nabizi aktivity spojené

s osobním růstem a rozvojem osobnosti. SVČ poskytuje program pro co nejširší

okruh účastníků všech věkových kategorií občanů od rodičŮ s malými dětmi přes

předškolní a školní věk, středoškoláky až po dospělé účastníky a seniory. Širokou

nabídku jednotlivých druhů činností pro všechny věkové kategorie a kvalitní zázemí

nabizi SVČ v místě působení v Dobřichovicích a dále pro děti školního věku

v oblasti Dolního Poberouní formou pronájmu školních učeben, Statutárním

zástupcem Dobřichovického domku je od 1. 1,2016 ředitelka SVČ, paní lng. Radka

Alexy, Ph.D,

Za účelem zapojení SVČ do školské politiky města a také zajištění vyšší finanční

stability střediska započala ředitelka na konci školního roku jednání s městem

Dobřichovice o změně zřizovatele. Byla podepsaná dohoda o změně zřizovatele,

kterou na svém zasedání dne 28. června 2022 schválilo zastupitelstvo, Dle této

dohody se od 1. 1. 2023 stane zřizovatelem SVČ Dobřichovický domek Město

Dobřichovice. Následně byly o změně informovány MŠMT a Krajský úřad

Středočeského kraje, obě instituce změnu přijaly.

mmFlmm[
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1.2. Činnost Dobrichovického domku upravuje

Zákon 56112004 Sb. v platném znění O p edškolním, základním, st edním, vyšším
odborném a jiném vzděláváni 1Št<olst<li zákon)

Zákon 56312004 Sb. v platném znění o pedagogick ch pracovnících

Související vyhlášky a na ízeníjednotliv ch ministerstev ČR
lnterní p edpisy a směrnice organizace

Vnit ní ád organizace

Štolní vzdělávací program organizace

Roční plán činnosti

1.3. Místa poskytovaného vzdélávání nebo školsk ch služeb

Sídlo organizace:

Další místa:

čisto učtu založeného

Dob ichovice, 5. května 12

wellness bazén Dob ichovice, zš Dob ichovice, sokol
Dob ichovice a sokol Řevnice, zš a vtš Josefa kubálka
Všenory, ZŠ Černošice, ZŠ Jeden Strom Černošice, ZŠ Mníšek
pod Brdy, ZŠ LoOěnice, ZŠ Rudná Masarykova, ZŠ Lipence, ZŠ
Radotín, ZŠ Řevnice, MŠ Bambinárium Řevnice, ZŠ T ebotov.

u Raiffeisenbank: 3207 67 6335/5500

2. PE RsoNÁlNí aABEaPEČENÍ

4|NTERNÍ zavĚsrNANcl

Ředitelka svč
učitelka klavíru

Lektorka plavání

Ad m in istrativa, Iektorka

Dr. Radka Alexy (plny úvazek)

llaybůke Algůr (plny úvazek)

Daniela Čermáková (zkráceny uvazek)

Mon ika Vond ráčková (zkrácen úvazek)

44 ExTERruícH znuĚsrrunruců 1ončnne, osvč;
41 Pedagogick ch zaměstnanc - pedagogové provozující r zné volnočasové kroužky

3 ostatní pracovníci- uklízečka, administrativní pracovník, četní

)ob rflHlnm,t
B b ichoviclt, Drrnek
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3. oRGAN lzprcE DoeŘlcHovlcxÉHo DoMKU

Ředitelka svč

Ad ministrativní

síIa

Ředitelka svČ ooo ichovick domek - rídí organizaci v pedagogické i ekonomické

oblasti, zastupuje organizaci na ve ejnosti

Administrativní síla - zastupuje editelku v době její nep ítomnosti, zabezpeČuje

aktualizaci www stránek, vykonává administrativní činnost

pedagogičtí pracovníci - ídí v chovně vzděIávací aktivity na určen ch místech, jsou

to lekto i volnočasovl ch aktivit pro děti i dospělé na dohodu o provedení práce,

pop ípadě se st ediskem spolupracují jako osoby samostatně v dělečně činné, mnoho

akcí souvisejících s činností st ediska zabezpečují dobrovolníci

úeetní - sleduje čerpání finančních prost edkťr, provádí rjčetní operace, ídí pokladnu

Nepedagogičtí pracovníci - osoba zajišťující ukIid

4. PROSTOROVÉ ZABEZPEČ ENÍ

Sídlo organizace,.

5. května 12, Dobrichovice 252 29

Pedagogičtí pracovníci -

lekto i
účetn í

Nepedagogičtí
pracovníci



Stredisko volného času Dobrichovickli

domek sídlí v pronajatych prostorách,

v klidné lokalitě v centru Dobrichovic.

Majitel domu účelně p estavěl interiér

domu tak, aby vyhovoval všem

podmínkám KHS, požární ochrany,

BOZP i stavebního u adu pro

provozování st ediska volného času,

volnočasovych aktivit pro děti i dospělé.

Kromě vlastního zázemí využívá st edisko volného času také pronajaté prostory

v okolních Školsk ch za ízeních, wellness bazén Dob ichovice a tělocvičny v sokolech
Dob ichovice a Řevnice.

Dťrm má dvě patra s místnostmi vhodnyimi pro provozování volnočasovlich aktivit:

šatny

KLU BoVNA TAN rčru Í sÁt

i*"upelna 
s WC

KANCELÁŘ

UCEBNA zÁzEMí ATELlÉR
DENNí

vlÍsrruoST
CHODBA +

6



St edisko volného času Dob ich*vict<y dornek

5. l<větna !2,252 29' Dob ichovice
lČ: 04 626 478

pyízemí a suterén:

ateliér
zázemí
hudebna
učebna
vstupní chodba s šatnou
denní místnost
kance|á
koupelna s WC
WC

1. patro:
o

o

o

o

o

O

o

o

o

o

o

a

o

šatna
koupelna s WC
klubovna
taneční sál

Dťrm má k dispozici oplocenou zahrádku a částečně zpevněnli částečně zatravněn

dvorek s posezením, sousedí s lnfocentrem.

Dob ichovic( domek provozuje aktivity pravidelné i príležitostné pro děti i dospělé,

spolupracuje s organizacemi a školami v obci a okolí.

ll. ANALÝzaČlNNosTi

Pravidelná v chovně vzdělávací a z{mová činnost

P íležitostná vychovná a vzdělávací činnost

Další činnosti záimového vzděláv ání

Spontánní činnost

Táborová činnost

Služby

Pravidelná činnost jsou zájmové kroužky pro děti

zpravidla 45 nebo 60 minut. Náplň jednotlivi ch

v t ídnici _Záznamy o práci v kurzu/kroužku.

7
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pravidelná činnost je rozdělena na skupiny.

o SPORT

cvlČeruí

PLAVÁrtí

TANEc

HUDBA

TvoŘertí

BRlcKs4KlDz

vzDĚ ruí

JAZYKY

Děti jsou do zájmov ch kroužkťr p ijímány podle po adí, ve kterém se
hlásí.

Během školního roku 2021122 bylo na pravidelné činnosti vypsané
času Dob ichovick domek p ijato v prťrměru (ridaj k 31. 1 o.2021):

o školou povinn ch častníkťJ (od 6 let)

o dětí do 6 let (predškolní dětí)

o dospělí

Kromě pravidelnl ch aktivit pro děti probíhaly ve
(nap . AquaAerobic, Sebeobrafi?, Tanec Port de

v dopoledních hodinách pro dospělé nebo seniory
Pilates).

B00

150

120

večerních hodinách kurzy pro dospělé

Bras, Feldenkraisova metoda apod.) a

(Cvičení pro seniory, Ateliér pro seniory,

na vypsané aktivity

st ediskem volného

1.2. P íIežitostná činnost

P ÍleŽitostná Činnost jsou veškeré aktivity, které neprobíhají pravidelně během
jednoho Školního roku. Jednotlivé akce mohou probíhat v odpoledních hodinách
během Pracovního t dne, nebo během celého dne o sobotách, nedělích, svátcích a
prázdninách.

lT!' O
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Některé pIánované příležitostné činnosti byly kvůli omezením souvisejícím s COV|D-19 ve

školním roce202112022 omezeny nebo zrušeny.

Po ádali jsme:
o panenkování s Editou Elsnicovou a

červen (dvě setkání byla charitativní,
kte í bydleli v Dob ichovicích)

o VernisážArteradky - duben
o Závérečn koncert kytarového kroužku

červen
o Závérečné taneční vystoupení kroužku

Radkou Charapovovou duben, květen a
vydělek by| věnován pomoci pro Ukrajince,

Julie Šupíkové v Modlitebně v Černošicích

Hany Tuháčkové - červen

K dalším ěinnostem zájmového vzdělávání pat í vzdělávací akce, na kten ch prokazatelně

dochází ke vzdělání; nebo cílenému rozv'ljení dovedností a schopností rjčastníkťr.

plánované p ednášky byly kvťrli omezením souvisejícím s COVID-19 ve školním roce

O letních prázdninách se konaly p íměstské ťíi až pětidenní tábory.

St edisko volrrého času Dob ichovick domek p ipravilo na letní prázdniny 2022 celkem.Í3

p íměstsk oh táborťr v období od 4. 7 
,do 26. 8, 2022 na r zná témata. Vždy se jednaIo o

p íměstské tábory v místě bydliště v délce max. 5 dní pro maximálně 20 dětÍ. Oelkem se

táboroq ch činností se zúčastnilo 189 dětí.

TERMíN rÉrvla vĚr LEKToŘI

4. - 8.7.
2022

Arteradky
v, tvarně-zážitkovy tyden - hrajeme si a tvo íme i ve

sváteční dny. Děti budou tvo it v ateliéru, kde budou

kreslit, ffiálovat, zamě íse na abstrakci prožitkovou malbu,

grafiku, spreje i mnohé další techniky, da!ší program se

bude odehrávat i mimo tyto prostory, budou chodit do
p írody, k ece a dalšího inspirativního prost edí, ve kterém
děti nebudou tradičními návštěvníky, ale budou kreslit,

malovat svoje obrazy p ímo v prost edív plenéru.ZísW_

6-8 let Radka
Cha ra povová

9
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volného času Dob ícho,
12, 252. 29 Dobríchovice
478

tak další inspiraci pro svoji tvorbu. Jejich zájem jistě
povzbudí i zážitky v podobě návštěvy galerie v tvarného
umění, kde na ně bude čekat p ipraveny uměIeck,
workshop a t eba i setkánís profesionálním umětcem.

LL. - L5.7.
2022

Arteradky
v tvarné-zážitkovy tyd fl, děti budou tvo it v ateliéru,
kde budou kreslit, malovat, zamě íse na abstrakci
proŽitkovou malbu, grafiku, spreje i mnohé další techniky,
další program se bude odehrávat i mimo tyto prostory,
budou chodit do p írody, k ece a dalšího inspirativního
Prost edÍ, ve kterém děti nebudou tradičními návštěvníky,
ale budou kreslit, malovat svoje obrazy prímo v prost edív
Plené ru. ZÍskají tak další inspiraci pro svoji tvorbu. Jejich
zájem jistě povzbudí i zážitky v podobě návštěvy galerie
v tvarného umění, kde na ně bude čekat p ipraven
uměleck, workshop a t eba i setkání s profesionálním
umělcem.

9-16
Iet

Rad ka

Cha ra povová

LL. - L5.7.
2022

KALI SURVIVAL CAMP
chcete zažít dobrodružství? p ijd'te k nám na náš camp,
vyzkoušíte si lekce sebeobrany, dozvíte se jak ,p ežít'
nejen ve městě, seznámíte se se základy zdravovědy a

PrVní pomoci, budete se orientovat v p írodě, zkusíte to i

s mapou a buzolou, postavíte si p íst ešek, rozděIáte oheň
v p írodě, [dučíte se jak b\it v terénu neviditeIn, díky
maskování i jak si zajistit pitnou vodu a jídlo.

9-13
!et

Petr M usíIek

18. - 22.7.
2022

PUToVÁtuí zn DINoSAURY
Jako malívědáto i budeme zkoumat všechny,,s lufy'',
vytvo íme si podobiznu z keramiky a navštívíme Národní
muzeum.

LEGO TABOR
Možnost jakzábavn m a neot elym zprisobem, mohou
Vaše děti strávit své prázdniny. Pomocí LEGO@ kostiček
budou stavět speciálně navržené modely, hrát h ry a
poznávat svět vědy, architektu ry, robotiky. Děti během
několika dní zažijí nejen LEGO@ hrátky, ale i venkovní
aktivity, soutěže a naučí se nov m věcem. podnikneme
společné dobrodružství do Jurského Parku? Budeme
bojovat na straně dobra v Hvězdnlich válkách, v Minecraftu
nebo své síly změ íme na Olympiádě?

6-10
let

Markéta watierová
Daniela Paletová

18. - 22.7.
2022

6-II
let

lvana sedloňová
Marie Bílá

25. - 29.7.
2022

ÉrO S LIGOU SPRAVEDLNOSTI

Máte doma mladé superhrdiny? umožněte jim na našem
letním p íměstském tábo e stát se členy LIGy
SPRAVEDLNOST! a zažít spolu s hrdiny, které si vytvo í
z LEGA, nezapomenutelné dobrodružství. Čeká na ně akční
program v legové aréflě, ale i dobrod ruŽně vr lety na

zajímavá místa v okolí Dob ichovic.

7-L5
let

lrena Nolová
Sára Nolová

10



25. -29.7.
2022

pŘrvnATNÉ oslEvy
Prázdniny jsou tou nejlepší dobou pro objevování. Tak pojd'

s námi objevovat| Zajímá tě, proč vybuchne sopka? Jak

vznikl vesmír? Chceš si vyzkoušet pokusy? Pritom m žeš

objevit nové kam arády, trochu si zasportovat a vyrazit na

zajímavé vri lety. Těšíme se na všechny objevitele !

6-LL
let

kamila zvěděIíková
Eliška Binková

1. _ 5.8.
2022

Arteradky s AJ

Děti budou mít možnost se učit praktickou angličtinu s

rodil,im mluvčím, hravou formou. V rámci her, tvo ení,

malování se bez tlaku a zábavně naučí fráze a

slovíčka...ka ždá činnost, dktivita bude obsahovat

a ngličtin u .

5-12
let

R. Charapovová
Lindsay Seba

1. _ 5.8.
2022

LEGO TÁBOR

Možnost jak zábavnym a neot ellím zp sobeffi, ffiohou

Vaše děti strávit své prázdniny. Pomocí LEGO@ kostiček

budou stavět speciálně navržené modely, hrát hry a

poznávat svět vědy, architektury, robotiky. Děti během

několika dní zažijí nejen LEGO@ hrátky, ale ivenkovní

aktivity, soutěže a naučí se novym věcem.

6-LL
let

lvana sedIoňová
Hana Matějková

8. - L2.8.
2022

pUToVÁrví po cyKLosTEzKÁcn v poberouní

Společně se vypravíme po cyklostezkách podél eky

Berounky. Bezpečnost, zábava, technika, v, lety, triden

zakončeny obratnostním závodem na kolech. Tyden pln,i

sportu a sm ích u.

8-L2
let

Lenka Dvo áková
Jana chvalová

15. - 19.8.
2022

D|VUHoDNÁ lreovÁz PoHADK
zvíŘnrrn
Budeme stavět nejen pohyblivé modely zví at, hadrj i

hmyzu, které si děti zamilují, ale podíváme se ido ZOO.

Také se budeme společně snažit zjistit jaké bylo

nejoblíbenější oblečení Karkulky? Zda byl vlk b,i loŽravec?

Nebo jestli měla babička ráda Disco?

6-10
let

Markéta watierová
Martina Tláskalová

15. - 19.8.
2022

MoŘsKÝ Koruír
Vodní svět pro nás odkryje svá tajemství, budeme se
potápět, hrát, plavat, skákat a užijeme si to nejen ve vodě,

ale ina suchu p iv,iletech po zdejším m9!9bném okolí.

7 -I2
let

Da nča Čermá ková

Hana Matějková

22.-26.8.
2022

LACHTANI ve vodě i na suchu
Plavánía hryv dob ichovickém bazénu,zázeíí , tvo ení

v Dob ichovickém domku a v, lety do okolí

7 -I2
let

Danča Čermáková

11



lll. ANALÝzl,urKoNU

1. Údaje o v sledcích vzdělávání žákti podle cílti stanoven ch
vzdělávacími programy

CÍle vzdělávání St ediska volného času Dob ichovick17 domek jsou zamě eny p edevším
na uČelné vYuŽÍvání volného času se zamě ením na pestrost a rťrznorodost nabídky
sPojené s osobním rťrstem a rozvojem osobnosti, Tím svČ p edchází sociálně
Patologick m jevťrm, SVČ si stanovilo za cíl oslovit co nejširší okruh potenciálních
uČastníkťr vŠech věkovyich kategorií formou pestré nabídky a vytvá ením kvalitního zázemí
pro aktivity.

Vzhledem k těmto cílťrm je možné konstatovat, že.,

. pestrost a rťrznorodost se SVČ poda ilo nabídnout,

o veškeré aktivity jsou zamě eny na kvalitní trávení volného času a rťrst osobnosti
návštěvník svč,

poda ilo se oslovit široki okruh návštěvníkťl svč
zázemí svč Dobrichovickl domek i další místa,

kvalitní zázemí pro aktivity v nich probíhaj ící.

od nejmenších po seniory,

kde probíhá vzdělávání, poskytují

Děti ze SVČ Dob ichovick domek se kromě ričasti na pravidelnyich volnočasovl ch
krouŽcÍch za normálních podmínek podílí na dalších aktivitách, nap . tanečních festivalech
a p ehlídkách, rodinn ch festivalech, tvoriv ch soutěžích a v stavách. ve školním roce
202112022 byly tyto aktivity z větší části zrušeny.

2. ÚOale o prevenci sociálně patologic( ch jevri

SVČ Dob ichovickl domek má zpracovan Minimální preventivní program, kte4li je
k dispozici také na www,dobrichovickydomek.cz.

Díky pestré nabídce pravidelnyich, p íležitostn ch i dalších činností, soutěží a táborov ch
Činností Predchází st edisko volného času sociálně patologickl7m jevťrm a poskytuje
kvalitní prevenci sociálně patologick ch jevťr v Dob ichovicích a okolí.

12
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St edisko volného času Dob ich*vicky dornek

5. l<větna 12,252 29 Dobrichovice
lČ: 04 626 478 :

Všichni pracovníci prošli školením BOZP, GDPR a první pomoci. Někte í lekto i

prťrběžně školením souvisejícím s jejich činností, nap . taneČní seminá e,

proškolení ke kroužkťrm Bricks4Kidz, robotika a Věda hrou nebo náhledY v

kurzech. Dále se z častňují dle pot eby odborn ch školeni. ÚOaje o dalŠÍm

pedagogicklich pracovníkťr obsahuje samostatn dokument,

procházqí

pravidelné

plaveck ch

vzdělávání

Ve školním roce2021l22 jsme po ádali pravidelné kroužky uvedené v následujícítabulce:

pondělí 14:30-15:30Jana Červenková
uten 16:00-17:00katerina suchá

zš looenice, tělocvičnapátek 14:00-15:00trenér FBK Olymp1 .-3. trída začátečníci
zš looenice, tělocvičnapátek 15:00-16:00trenér FBK Olymp4.-7. trída pokročilí

hriště za Bioskouútení 13:55-1 4,.55katerina suchámladší žáci (6-8 let)
hriště za Bioskouten 14:55-15:55katerina suchástarší žáci (9-12 let)

DoDo, taneční sálstreda 17:00-18:00petr Musílek9-14let děti
DoDo, taneční sálstreda 18:00-19:30petr Musílekdospělí i seniori

ZŠ VSenory, tělocvičnačtvrtek 17.00-18:00Erik Onoda

wellness bazén Dobrichoviceětvrtek 18:30-19:30Renata Šabatová

DoDo, taneční sálúten 19:30-20:30Dana Gavriněvovádospělí i seniori

DoDo, taneční sálstreda 9:00-10:00Joana Matějkovádospělí i seniori

pondělí 9:00-10:00lrena Nolová
DoDo, taneční sáluten 8:30-9:30
DoDo, taneční sálstreda 1 1:30-1 2.30lrena Nolová

wellness bazén DobrichoviceponděIí 9:00-9:30Daniela Čermáková6měsíc -l rok
wellness bazén Dobrichovicepondělí 9:30-10:00Daniela Čermáková1 - 1,5 roku
weIlness bazén Dobrichovicepondělí 10:00-1 0:30Daniela Čermáková
wellness bazén Dob ichovicepondělí 10:30-1 1 :00Daniela Čermáková2,5 - 3,5 roku
wellness bazén Dobrichoviceúten 8:30-9:00Jana Bergerová2 - 2,5 roku
wellness bazén Dobrichoviceuten 9:00-9:302,5 - 3,5 roku

3. úda;e o daIším vzdělávání pedagogick ch pracovník

úoajeo aktivitách a prezentaci Školy na verejnosti

co KDo KDY KDE

sPoRT

1 .-2. trída sokol Řevnice

1 .-3. trída zŠ vSenory
: ,,'.:,l|,lfi*itiffi ''::

;;.,j;..iriiffi

1 . -5. trída děti

ffi
,. ..,:,.;",.". ',.,,;' "5'.,a: *,

,,,;.;:,.l . ,] ,;;' 
',,,, il ] 

"::;

dospělí
*ffi,ffi

senlorl DoDo, taneční sál

Senlorl lrena Nolová

senlorl

PLAVÁNí

cca 2 roky

Jana Bergerová
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3-5let Lucie Havlíčková pátek 17 .15-17:45 wellness bazén Dobrichovice
3-5let Lucie Havlíčková neděle 14,.45 -1 5: 

,1 5 welIness bazén Dobrichovice
plavání děti samostatně
neplavci Danie a Čermáková streda 13:1 5-13.45 wellness bazén Dobrichovice
poloplavci Danle a Čermáková streda 13.45-14:30 wellness bazén Dobrichovice
plavci Dan e a Čermáková streda 14.30-15: 1 5 well ness bazén Dobrichovice
poloplavc Dan éa Čermáková streda 15:15-16:00 We ness bazén Dobrichovice
poloplavc Jana Bergerová čtvrtek 13.45-14:30 welIness bazén Dobrichov ce
plavci Jana Bergerová čtvrtek 14.30-15:15 We ness bazén Dobrichov ce
neplavci Jana Bergerová čtvrtek 15.15-1 5:45 wellness bazén Dobrichovice
poloplavci Jana Bergerová čtvrtek 15.45-16:30 wellness bazén Dobrichov ce
polop!avci Lucie Hav líčková pátek 14,.30-15:15 wellness bazén Dobr chov ce
nepIavci Lucie Hav !íčková pátek 15:15-15:45 Wel ness bazén Dobr chov ce
poloplavci Luc e Hav líčková pátek 15,.45-16:30 Wel ness bazén Dobrichov ce
plavci Luc e Hav líčková pátek 16:30-17:15 wellness bazén Dobrichov ce
plavci / poloplavci Lucie Hav líčková neděle 13:30 -14:15 wellness bazén Dobrichovice
neplavci Lucie Hav íčková neděle 14.15 -14:45 wellness bazén Dobrichovice
TA I
Balet

dětÉ,1 1 let

ffi
Tanečnistuffi

'"t 
d,rě; i.@

3-5 letnovét.ffi
5l"
4-5 let pokračující tanečnice
13-15 let tanečnice

ffi
ffi
1 -5. tňd'
T""ec Port de Br"rs

d.rpě[
voln tanec
dospěl í

Adéla Hniličková
Adé|a r-lnirĚková

ffi
ffi

ffi

ffi
Alžběta Senkyríková
Alžběta Senkyríková

ffi
ffi
ffi
ffi

ffi

K.teffi

pátek 15:00-16.00

pátek 16:00-17:30

čtvrteffi
čffi

ffi
streda 14:30-,l6:00
poděf 1 5/5-1ď30
úteli 15:30-,16:30

úten, 16:30-17:30

streda 16:30-18.00

čffi
čt"rt"k 1' O0-18.00

čffi

ffi

pátek 19:00-21:00

DoDo, taneční sál
DoDo, taneční sál

D.D., t.."č.í ,á
DoDo, taneční sál

D"D", t..eč.í ,á

W _
2. pol, KURZ ZRUSEN (spojeno)

DoDo, taneční sál

DoDo,tanečnt

DoDo, tanečn í

M

sál

sál

Bicí
individuáln í hodiny Jan Košina pondělí 13.45-14.30 DoDo, hudebna
individuální hodiny Jan Košina úteni 10:00-19:00 DoDo, h udebna
Flétnička
pro nejmenší 5-6 let Alžběta Šenkyríková pondělí 15:00-1 5-45 DoDo, učebna
Flétna
individuální hodiny Tereza Čepková pondělí 13:00-19:00 DoDo, hudebna
Klavír
individuální hodiny llay Algúr pondělí 12.00-18:00 DoDo, kance ar
děti + dospělí llay Algúr úteni 12.00-18:00 DoDo, kance á

llay Algúr streda 12:00-18:00 DoDo, kance ar
llay Algúr čtvrtek 12,.00-18:00 DoDo, kance ar
llay Algúr pátek 12,.00-18:00 DoDo, kance ar

Kytara -l-

individuální hodiny Julia Šupíková streda ,l 3:30-16:00 
l
DoDo, hudebna

děti + do.pělí-- l Julia Šupíková čtvrtek 13:30-19:30 l DoDo, klubovna

14
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Stredisko volného čásu Dob ich,;:

5. l<větna ,72,257 29iDob íchovicq

lČ: 04 626 478

Ju!ia Šupíková pátek 13:30-1 8:30 DoDo, učebna

První kr čky 1 ,5-4 r. Daniela Čermáková úten 14:30-15:15 DoDo, taneční sál

Robátka 4-18 měsícťt Daniela Čermáková čtvrtek 9:00-9:45 DoDo, taneční sá!

l. První kručky 1,5-4 r. Daniela Čermáková čtvrtek 10:00-1 0:45 DoDo, taneční sál

ll, První kr čky 1,5-4 r Danleta Čermáková čtvrtek 1 1:00-1 1:45 DoDo, taneční sál

,1 
. stupeň ZŠ Lucie oravská úten 14:00-1 5:30 zŠ vsenory

V tvarka děti 5-7 let Radka Charapovová pondělí 5:00-16:00 DoDo, ateliér

V tvarka děti 9-15 let Radka Charapovová pondělí 6:30-18:00 DoDo, ateliér

V tvarka děti 8-12 let Radka Charapovová ten 14:30-16:00 DoDo, ateliér

Vv s keramikou 8-1 2let Radka Charapovová uten 16:30-18:00 DoDo, ateliér

Vl tvarka děti 10-16 let Radka Charapovová streda 16:00-17:30 DoDo, ateliér

Keramika děti 8-15 let Radka Charapovová čtvrtek 14:00-1 5:00 DoDo, ateliér

V tvarka děti 13-18 let Radka Charapovová čtvrtek 16:00-18:00 DoDo, ateliér

V tvarka dospělí Radka Charapovová pátek (4x) 18:00-20:00 DoDo, ateliér

2. stupeň ZŠ zuzana valešová streda 14:00-1 5:30 ZŠ VSenory, 1x14

dospělí i seniori Jarka Janoušková streda 9:00-1 1:30 DoDo, učebna

1. stupeň ZŠ katerina Šínová pondělí 1 3:30-14:30 zŠ vsenory

Ondrej Balek pondělí 1 3:30-14:30 Naše škola Liteň

Marie Bílá pondělí 4:00-15:00 zŠ unišek pod Brdy

Monika vondráčková tení 1 3:1 0-14:1 0 ZŠ Lipence

Pav!ína Dudová pondě!í 14:00-15:00 Zš Řevn ce, ul. Revoluční
pavlína Dudová ten 1 3:30-14:30 Zš Řevn ce, u!. Revoluční

lvana Abramovičová ten 14:30-1 5:30 zš nadotin

Monika vondráčková ter 15:00-16:00 zs cernošice

lngrid Behenská ten 1 5:00-16:00 vtš leoen strom Černošice

stehlíková Andrea ter 16:00-17:00 MŠ Bambinárium

lngrid Behenská st eda 16:00-17:00 zš .leoen strom Černošice

lvana Abramovičová ětvrtek 14:30-15:30 Zš Radotrn

Monika vondráčková ětvrtek 14:00-1 5:00 zš rrenotov

kamila zvědělíková ětvrtek 6:00-17:00 zŠ nuoná

lngrid Behenská pátek 5:00-16:00 LMŠ Na Dvorečku, Lety

7-10 let katerina Šínová ter 14:30-15:30 DoDo, učebna

|vana Abramovičová úten 1 5:30-16:30 Zš Radotín

lvana Abramovičová ětvrtek 15:30-16:30 ZS Radotín

začátečníci (od 8 let) MirosIav Kučena streda 14:30-16:00 DoDo, učebna

1.-5. trída kamila zvědělková pondělí 14:30-1 5:30 zŠ Ooorichovice, 2. stupeň

1.-5. trída kamila zvědělková streda 1 5:00-16:30 ZŠ loOenice, 1x 14 dnťr

1. stupeň ZŠ katerina Šínová pondělí 14:45-15:45 zŠ vsenory

1. stupeň ZŠ Jana Červenková streda 14:00-1 5:00 ZŠ Řevnice, ul. Revoluční

1 . stupeň ZŠ Marie Bílá streda 14:00-15:00 ZŠ Mníšek pod Brdy

1. stupeň ZŠ Marie Bílá streda 15:15-16:1 5 zŠ nnnišek pod Brdy

1 . stupeň ZŠ Monika vondráčková čtvrtek 15:00-16:00 zš rreootov
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4-6 let/predškoláci Věra Fixová pondělí 8:00-1 1 :30 DoDo, k!ubovna
úteni 8:00-1 1 :30 DoDo, klubovna
streda 8:00-1 1 :30 DoDo, klubovna

I
čtvrtek 8:00-1 1 .30 DoDo, klubovna

matematika 5. trída petra Múllerová pátek 14:00-15:00 ZŠ Řevnice
českyi jazyk 5. trída petra Múllerová pátek 15:00-16:00 ZŠ Řevnice
matematika 5. trída Jitka Machková streda 16:30- 17 .30 DoDo, učebna
českyi jazyk 5. trída Petra MúIlerová stred a 17 :30-18: 30 DoDo, učebna
českl jazyk 7. trída Lucie Jovanov cova pondě!í ,16.00-17:00 DoDo, učebna
českyi jazyk 9. trída Lucie Jovanov coVa pondě!í 17:00-18:00 DoDo, učebna
matematika 7 . trída Pav. Vágenknechtová čtvrtek 16:00-17:00 DoDo, učebna
matematika 9. trída Pav. Vágenknechtová čtvrtek 17:00-18:00 DoDo, učebna

I
začátečníci ,1 .-2. t . zora strnadová uter 13:15-14,.15 DoDo, klubovna
mírně pokr. 3.-4. tr zora strnadová úten, 14,40-15.40 DoDo, klubovna

KONVERZACE zora strnadová uten 18.30-19.45 DoDo, společ. místnost
stredně pokročilí l zora strnadová čtvrtek 10:00-1 1 .15 DoDo, společ. místnost
začátečníci ll zora strnadová pátek 9:O0-10:15 DoDo, společ. místnost
mírně pokroči|í l zora strnadová pátek 10:30-1 1 .45 DoDo, společ. místnost

individ uáln v uka Mart na Dědina uteni 15.35-1 6,.20 DoDo, kIubovna
ind ivid uá ln vyiuka Mart na Dědina streda 13:00-18:00 DoDo, klubovna
ind ivid uá ln v uka Martin Kabe ka streda 13:30-14:30 DoDo, hudebna
ind ividuáln vyiuka Martin kabelka čtvrtek 13:00-18:00 DoDo, hudebna
l
individuálnívy7uka Magdalena Kavková pondělí 12.30-18:00 DoDo, infocentrum
individuáln í vyiuka Magdalena Kavková uteryi 12,.30-18:O0 DoDo, infocentrum

St edisko volného Času Dob ichovickl domek organizovalo ve školním roce 2021l2o22
pravidelné kurzy plavání pro základní a mate ské školy z okolí:

zš Dobrichovice, včetně speciální trídy

. ZŠVšenory

. MŠ Líšnice

. škola Lví srdce

. MŠ Bambinárium Řevnice

. Mš Lety

St edisko vo|ného času Dob ichovickl domek spolupracuje také s Ktubem seniorti,
zaPojuje seniorky do provozování infocentra Dob ichovice a podporuje jejich aktivní život
organizováním Talent ateliéru pro seniory a Kondičního cvičení pro seniory fturz Jóga pro
seniory byl podpo en nadačním fondem Pro pIn rozvoj vědomí a senio ijej mohti

navštěvovat zdarma).
16
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t edisko volného času Dob ich*victreÝ domek
5. května L2,252 29 Dob ichovirr:
lČ: 04 626 478

St edisko volného času Dob ichovick domek podstoupilo inspekci České školní

inspekce v b eznu 2016, Zprávaje k dispozici u editelky st ediska.

St edisko volného času Dob ichovick domek využívá finanční prost edky státního

rozpočtu pouze na část plat za provedenou práci lektorťr, St edisko volného Času

Dob ichovick domek získalo od MŠMt dotaci ve v ši 1236 480 Kč. Dalším dťrležit m

zdrojem financí je tiplata za poskytované vzdělávání a školské služby (hradí se z ní

mzdy lektorťt, materiál a vybavení), Základní vybavení celého st ediska bylo po ízeno

za p íspěvek z izovatele v roce 2014,

Dále získává každy rok malé dotační p íspěvky z grant města Dob ichovice na

táborovou činnost (hradí se z toho vlilety) a kuzy pro seniory, které st edisko nabízí

pro ve ejnost bezplatně (finance z grantu se využívají na uhrazení provozu). Město

Dob ichovice poskytlo St edisku volného času Dob ichovickl domek dotaci ve v Ši 69

000 Kč.

Partnery a spolupracovníky ve vzdělávání ve školním roce2021l22byli:

. MěU Dob ichovice,

. Wellness bazén Dob ichovice,

. Zš Dob ichovice, Zš a MŠ Josefa Kubálka Všenory, ZŠ Černošice, ZŠ Jeden

Strom černošice, Zš Mníšek pod Brdy, ZŠ toOěnice, ZŠ Rudná Masarykova, ZŠ
Lipence, zš Raootín, ZŠ Řevnice, MŠ Bambinárium Řevnice, ZŠ T ebotov,

. Sokol Dob ichovice a Sokol Řevnice,

. lnfocentrum Dob ichovice.
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5. Úda;e o v sledcích inspekční ěinnosti provedené Českou školní
inspekcí

6. Základní ridaje o hospoda ení školy

7. úoale o spolupráci s ostatními organizacemi p i plnění rikolti ve
vzdělávání



lV. aNIER
st edisko volného času Dob ichovick domek se včlenilo do života města Dob ichovice

a do jeho okolíjako běžná součást.

Uplynulé dva roky byly v razně ovlivněny covidem a ním souvisejícími omezeními, což

se podepsalo na chodu st ediska - byla omezena jeho činnosti, některé hromadné

akce odsouvány nebo rušeny, lekto i museli respektovat vládní na izení a p izpťrsobit

jim vl uku. Ale i tyto nep íjemné okolnosti nám p inesly nové zkušenosti, nap . někte í

lekto i se naučili vést vyiuku on-line. Nicméně doufáme, že další školní rok už žádná
omezení nep inese a že budeme moci opět po ádat tradiční i nové akce a setkání,

které obohatí náš program.

v Dobrichovicích 4o 4o. ZcLL Podpis

Vypracovala: Dr. Radka Alexy (reditelka)

Schválil:

SchváliI:

Schválil:

Mgr. Renáta Bartoníčková

lng. Jirí Bartoníček

Dr. Marcin Alexy

rL
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