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Zřizovatel, adresa zřizovatele. 

Zřizovatelem Střediska volného času Domeček je Městský úřad Valašské Meziříčí, 

Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 

 

Jméno ředitele školského zařízení, statutární zástupce ředitele. 

Ředitel - Mgr. David Holec  

Zástupkyně statutárního orgánu – Lenka Bírešová 

 

Kontakt na zařízení (tel., fax, web, e-mail)  

Telefon/fax : 571 665 402 

e-mail : domecek@domecekvalmez.cz 

Web: www.domecekvalmez.cz 

 

Datum zřízení (založení) školského zařízení, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace 

v síti. 

Dům dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí byl založen v roce 1952. 

Zařazen do sítě škol byl 27. 5. 1996. 

Od 1. 9. 2005 - změna názvu a zřizovatele – Středisko volného času Domeček Valašské 

Meziříčí, příspěvková organizace - zřizovatel Město Valašské Meziříčí. 

  

 

 

mailto:domecek@domecekvalmez.cz
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Charakteristika školského zařízení  

Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. 

Středisko volného času Domeček je školské zařízení se sídlem ve Valašském Meziříčí 

na ulici Zdeňka Fibicha č. 287. Je určeno k mimoškolnímu využití volného času, k výchovně 

vzdělávací a rekreační činnosti zájemců všech věkových kategorií.  Je otevřené zařízení se 

širokou nabídkou aktivit. Nabízí pravidelnou, příležitostnou a spontánní činnost, výukové 

programy, tábory, výlety. Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času 

zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti (tělovýchovná, taneční, hudební, estetická, 

přírodovědná, technická). Je pořadatelem sportovních, recitačních soutěží, DSMC a soutěží 

vyhlašovaných MŠMT, na okrskové, okresní a krajské úrovni.  

Využívá ke své činnosti Dětské dopravní hřiště Záhumení ev.č. 2, kde provádí odbornou výuku 

žáků 4. tříd, dále nabízí dopravní výchovu pro mateřské školy, školní družiny a ostatní žáky 

ZŠ. V odpoledních hodinách a v sobotu a neděli slouží DDH veřejnosti.  

 

Stručná charakteristika zařízení, historie, jeho případná specifika ve srovnání s jinými 

SVČ. 

Středisko volného času Domeček ve Valašském Meziříčí patří co do velikosti, počtem 

zájmových útvarů a dětí v nich, množstvím akcí, rozsahem i nabídkou činnosti, k největším ve 

Zlínském kraji. Organizuje okrsková, okresní, krajská i celostátní kola sportovních soutěží. Je 

organizátorem soutěží v oblasti dopravní výchovy, výtvarné výchovy, recitace apod.  

 

Stručná historie  

1. 9. 2001 se tehdejší Dům dětí a mládeže, po rekonstrukci budovy č. 7 v bývalých 

Kasárnách, přestěhoval z nevyhovujícího prostředí na Palackého ulici do nových, důstojných a 

lépe využitelných prostor. Blízkost sportovního areálu, umístění v bývalých kasárnách a 

možnost využít do budoucna i další budovy a prostory skýtalo nové příležitosti k nabídce 

volnočasových aktivit, nejen pro děti a mládež, ale i pro širokou veřejnost.  

Od 1. 6. 2002 přibylo k novým aktivitám v Domě dětí a mládeže „Muzeum Valašských 

strašidel“. Expozice, zaměřená na pohádky, pověsti a báje z Valašska, byla situována do 

sklepních prostor v budově DDM.  

K 1. 9. 2003 byla do nových prostor v Kasárnách do budovy č. 8. přestěhována ze 

Sokolské ulice Stanice zájmových činností. K témuž datu byla ukončena činnost pobočky v 

Kelči a obci Huslenky byla vrácena pronajata Turistická základna.  
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K 1. 9. 2005 bylo zařízení přestěhováno do bývalé základní školy na ulici Zdeňka 

Fibicha č.p. 287 a změnilo zřizovatele i název – Středisko volného času Domeček Valašské 

Meziříčí, příspěvková organizace. 

K 1. 9. 2015 bylo provedeno zateplení budovy, zrekonstruováno centrální schodiště, 

vybudován kamerový systém a spuštěn ve zkušebním provozu. 

K 1. 9. 2015 byla zrekonstruována sociální zařízení na DDH. 

K 1. 9. 2016 byl vybudován a ve zkušebním režimu otevřen Family point Žirafka. Dále 

byly zrekonstruovány prostory pro Jógu, Klubovnu Deskových her, vybudována posilovna 

True Gym apod. Zároveň v tomto roce začala při SVČ Domeček pracovat zážitková agentura 

TeLe, která zajišťuje pro organizace, firmy, průmyslové podniky apod. doprovodné programy 

pro děti na jimi organizovaných akcích.  

K 1. 9. 2017 byl přebudován vestibul budovy SVČ Domeček, šatny přestěhovány do 

suterénu v rámci výstavby centrální šatny, opraveny sociální zařízení při vstupu do budovy. 

Vybudována zkušebna pro hudební obory a vybudována nová klubovna pro automodeláře a 

železniční modeláře. 

1. 9. 2017 bylo předáno k užívání zrekonstruované Dětské dopravní hřiště. 

V roce 2018 byla z důvodu velkého zájmu dětí a veřejnosti o bojové sporty vybudována 

nová tělocvična Kick Boxu a Fitboxu. Z důvodu bezpečnosti byly vyměněny okenní zábrany 

v tělocvičně a vybudovány rozvody internetu (ve třetím patře budovy B SVČ Domeček). Dále 

byl vybudován další ze sofa koutku pro odpočinek a čekání rodičů na děti v kroužcích.  

K 30. 4. 2019 ukončila svou činnost v prostorách SVČ Domeček pobočka Městské 

knihovny Valašské Meziříčí. Na DDH byla vybudována nová venkovní učebna, byly provedeny 

opravy areálu (odstranění nefunkčního veřejného osvětlení a řídící budky, terénní úpravy, 

nátěry ap.), dále v budově SVČ Domeček byly provedeny opravy osvětlení, rozšířen kamerový 

systém o jednu kameru ap.    
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Ve školním roce 2020-2021 se plně projevila epidemie koronaviru, Domeček byl pro 

prezenční přítomnost žáků po většinu roku uzavřen. Každopádně i přes všechny překážky se 

nám podařilo jeden půlrok odučit, schůzky nahradit a vyjít vstříc všem přihlášeným. Byla 

pořízena technika na zvýšení úrovně distanční výuky a natáčení výukových a volnočasových 

videí. Prázdniny 2021 proběhly normálně, byla možnost pořádat tábory bez omezení (testování 

žáků podmínkou). Probíhá také neustálé zlepšování pracovních podmínek – generální klíče, 

nové kanceláře, zjednodušení agendy. Domeček ve školním roce 2020-2021 neměl v budově 

žádný záchyt covidu. 

 

Údaje o pracovnících školského zařízení  

Pedagogičtí pracovníci: 

 Školní rok 2019/2020  Školní rok 2020/2021  

počet 

fyzických osob 

přepočtené  

úvazky 

počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 8 7,125 8 7,75 

Externí pracovníci 46 x 20 x 

Ostatní pracovníci: 

 Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 7 6,6 6 5,8 
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Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:   

Ve školním roce 2020/2021 přibyli do kolektivu tři pracovníci (uklízečka a pedagogové 

volného času), dva pracovníci odešli (ředitel do důchodu) a v průběhu roku odešel třetí (proto 

i výměna zástupce statutárního orgánu). Všichni pedagogičtí pracovníci mají pedagogické 

vzdělání či kurzy nebo školení povinné k výkonu svého povolání. Zařízení využilo možnost 

posílit kolektiv o pracovníky z ÚP, ačkoliv jen na první pololetí z důvodu změny zákona. 

 

Aktuální seznam pracovníků SVČ (na plný nebo částečný úvazek) 

 

1. Mgr. David Holec 

2. Hana Holčáková (odchází v březnu 2021)  

3. Kateřina Sadílková 

4. Mgr. David Hladil  

5. Lenka Bírešová (na pozici Hany Holčákové od ledna 2021) 

6. Štěpán Macek 

7. Mgr. Aneta Bariczová 

8. MgA. Eliška Frydrychová 

9. Jakub Holec 

10. Přemysl Bíreš 

11. Ing. Monika Pobořilová  

12. Anna Zemánková 

13. Monika Holčáková (odchází v květnu) a nahrazena Jarmilou Liškovou 

14. Diana Blablová 

 

Údaje o práci školského zařízení (dle výkazu o činnosti střediska volného času Z15-01 

k 31. 10. 2020): 

  

Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2020/2021:  

Počet zájmových útvarů celkem 104 

Počet členů v ZÚ celkem 1554 

 

Komentář: 

Zájmové útvary probíhají v budově SVČ, základních a mateřských školách.  
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Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2020/2021  

Počet akcí celkem 130 

z toho počet akcí o so a ne 2 

Počet účastníků celkem 7500 

Počet účastníků v so a ne 297 

Osvětová a informační činnost 2694 

Spontánní 2879 

Ostatní 0 

 

Prázdninová činnost ve školním roce 2020/2021 

 Celkem Pobytové 

tábory 

Městské 

příměstské tábory 

Počet táborů 23 1 22 

Počet účastníků 536 64 472 

Počet osobodní 2772 512 2260 

Počet pracovníků  52 1 51 
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Další údaje o zařízení: 

 

Spolupráce školského zařízení a dalších subjektů. 

SVČ spolupracuje s: Městským úřadem Valašské Meziříčí – Odbor školství, kultury a sportu, 

Odbor dopravně správních agend, Odbor komunálních služeb, Oddělení rozvoje města apod., 

Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ Zlín, BESIP ČR, Městská policie Valašské 

Meziříčí, Policie ČR, Plavecká škola, Muzeum regionu Valašsko, školské organizace, které 

zřizuje Město Valašské Meziříčí, ÚP, zájmové spolky, které pracují s dětmi a mládeží, firmy 

(ROBE, DERAMAX, CS CABOT) a další. 

 

Domeček v době COVID-19, uzavření, opatření 

 

- říjen/listopad – počátkem dalšího uzavření našeho zařízení jsme začali s online výukou 

a formou videí a soutěží motivovali děti k aktivitám + zřízení půjčovny materiálu a věcí 

u nás v Domečku, ať si děti mohou hrát i doma s tím, s čím byly zvyklé u nás (NERF, 

deskovky, žíněnky, tělocvičné náčiní atd.) 

 

- listopad/prosinec – celý měsíc probíhala Procházková abeceda – výzva po celém 

Valašském Meziříčí, vždy s nějakou přidanou hodnotou, podle písmena, které na ten 

den zrovna vyšlo + vyzdobení Domečku do zimního kabátu 

- prosinec – kromě toho všeho proběhly i Vánoce online v přímém přenosu (tvoření, 

kreslení, zpívání koled), kterého se zúčastnilo pár desítek dětí a dospělých + organizace 
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Adventního koncertu ONLINE v přímém přenosu zpěv koled a zajímavostí z adventu 

+ Mikulášské poselství z Domečku (formou videa) 

- leden – v lednu jsme každý jeden pracovní den měli nachystáno jedno video, ve kterém 

jsme se věnovali určitému kroužku a aktivitě, akce se jmenovala online kroužkování 

(stále nahráváme další videa) a náš youtube kanál je jich plný 

https://www.youtube.com/channel/UCkps0UnrDOrV0JGR1TSz88A  

- únor – v únoru probíhala soutěž o tábory – Online únor/vyhraj tábor = 8 videí, kdy 

děti měly něco vytvořit/zahrát/zasportovat a v rámci toho pak vyhrát tábor buď úplně 

zdarma nebo se slevou (na letní prázdniny), také proběhl online Karneval s menšími 

dětmi, fotky jsme sdíleli na FB 

 

https://www.youtube.com/channel/UCkps0UnrDOrV0JGR1TSz88A
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- březen – v březnu se snažíme pomalu opouštět jen online prostředí a využíváme 

hezkého počasí venku, tzn. Stavíme Domeček – akce, kde se po celém městě dá jít na 

procházku a u toho poskládat náš Domeček, vyhrát deskové hry a také vidět něco 

zajímavého, dále máme výtvarnou soutěž Vyzdob si své náměstí a také soutěž o vlastní 

den na našem pobytovém táboře Časoprostor, menší aktivitu pro děti jménem 

Sportujeme s kostkou a dvě fotosoutěže. 

Spouštíme také akci půjč si mě a pojď ven, ve které si mohou děti vypůjčit určité věci 

ke sportu a tvoření a bavit se. Také jsme nainstalovali před SVČ slackline, která byla 

po celou dobu hojně využívána 

- duben – na duben připadá největší projekt s názvem Valmezokalypsa, zážitková 

venkovní hra pro celé Valašské Meziříčí a okolí + příprava a zdobení velikonoční 
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stromu na náměstí Valašského Meziříčí 

https://www.youtube.com/watch?v=qTiO_qttnfQ&ab_channel=Dome%C4%8DekVal

mez 

- květen – rozjetí prezenčního provozu – dodržování všech opatření, rozdělení skupin, 

čestná prohlášení, samotesty nebo testy od laboratoří, pokračování a konec dvouměsíční 

venkovní hry Valmezokalypsa (8 týdnů, 6 úkolů), čarodějnice v Botanice (venkovní hra 

pro děti),  ještě stále fungujeme ve velkém i v online prostředí, otevření přišlo náhle a 

nedokončené projekty bylo třeba dokončit, vytvoření kamínkové stezky Valašské 

Meziříčí, které je v provozu a hojně navštěvovaná, vytvořena komunita kolem 

kamínkové stezky  

 

- červen – prezenční provoz, příprava na tábory a prázdninovou činnost, akce Den dětí, 

reakce na omezenou aktivitu venku – nákup prostředků umožňující některé aktivity 

přesunout ven a sportovat 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qTiO_qttnfQ&ab_channel=Dome%C4%8DekValmez
https://www.youtube.com/watch?v=qTiO_qttnfQ&ab_channel=Dome%C4%8DekValmez
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Prázdniny 2020/2021 

Ohlédnutí za tábory 2020/2021 je veselejší než celý školní rok, protože byla uvolněna opatření 

a Domeček mohl všechny tábory dělat tak, jak byl zvyklý v minulých letech. Čísla, počet táborů 

a účastníků vidíme nahoře v tabulce.  

Tábory probíhaly po celé prázdniny a byly příměstské a jeden pobytový. 

Prázdninová činnost pomohla SVČ se trochu vzpamatovat s pouze půlroční platbou za kroužky 

(vzhledem k uzavření). Díky tomu jsme nemuseli slevovat ze svých nároků a poskytnout dětem 

to nejlepší, co můžeme nabídnout. Kromě klasických sportovních táborů jsme zařadili do 

nabídky i modelářský tábor, který měl úspěch a dáváme si za cíl modelářskou činnost 

v Domečku dále rozvíjet. S tím souvisí o pořízení dvou 3D tiskáren v rámci MAPu.  
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Opravy a rekonstrukce, modernizace budovy 

- Kompletní nový web SVČ Domeček 

- zařízení místnosti v 1. patře (na výukový program veselá školička) 

- odstranění dvojitého oplocení (ochrana na míčové hry) na pozemku z důvodu využívání 

hřiště a nutnosti dle BOZP 

- kompletní rekonstrukce kuchyňky (využívána zaměstnanci, na kroužek vaření, 

bylinkářky + tábory) 

- rekonstrukce vestibulu Domečku, nová vrátnice, posezení 

- přechod dalších zámků na systém generálního klíče 

- zařízení místnosti elektrotechnika a truhláře (částečná rekonstrukce dílen) 

- částečná rekonstrukce místnosti na box, nový nábytek a výmalba 

- výmalba chodby v 2. patře na bílou barvu 

- výměna žárovek v herně stolního tenisu  

- vytvoření šatny pro chlapce v 2. patře (z důvodu velkého množství sportovních aktivit) 

- vytvoření disc-golf arény v areálu SVČ Domeček  
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Dětské dopravní hřiště v sezóně roku 2021 

DDH bylo v provozu dle platných vládních opatření kvůli koronaviru.  

Provoz dopravního hřiště byl rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhala 

výuka dopravní výchovy pro žáky základních škol od 1. – 5. třídy, po obědě byl prostor 

vyčleněn pro školní družiny a organizace, které pracují s dětmi. Každý pátek bylo dopravní 

hřiště otevřeno pro mateřské školy. Odpoledne, v sobotu a neděli a v průběhu letních prázdnin 

si na své přišli rodiče s dětmi a široká veřejnost.   

 

Návštěvnost DDH : 

- povinná výuka pro žáky 4. tříd      2332 žáků 

- ostatní třídy 1., 2., 3. a 5. třída        241 žáků 

- školní družiny        851 žáků 

- mateřské školy        605 dětí 

- veřejnost        4636 účastníků 

 

Celkem        8 665 účastníků 

 

 

Otevřené hřiště  

sportovní areál ISŠ-COP a areál u SVČ Domeček – otevřen září 

2020, květen - srpen 2021.   

Sportoviště jsou k dispozici denně od 15.00 – 19.00 hodin. 

V loňském školním roce navštívilo tyto prostory celkem:          2879 účastníků 

 

Family point 

Z důvodu epidemie koronaviru nebylo možné family point v roce 2020-2021 otevřít pro 

veřejnost po většinu roku. 

 

Výstava Valašských strašidel  

Volně přístupná výstava s otevírací dobou dostupnou na internetových stránkách. 

Návštěvnost          445 návštěvníků 
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Galerie Milana Borovičky 

Volně přístupná galerie významných českých i začínajících fotografu, kterou organizuje Klub přátel 

fotografie při SVČ Domeček 

Návštěvnost        všichni návštěvníci SVČ Domeček  

 

Zhodnocení a závěr: 

 SVČ Domeček se po celý rok 2020-2021 snažil o provozování své činnosti, rozvíjení 

dalších aktivit a modernizaci pracoviště. Epidemie koronaviru nás zasáhla více než jiné, hlavně 

z důvodu nepovinné docházky do zájmového vzdělávání. Celý tým Domečku dělal všechno 

proto, aby děti v našem městě měly kromě online výuky ve škole i jiné vyžití. Celá naše práce 

jde vidět na sociálních sítích, natáčených videích a webu, kde jsme ji mohli prezentovat. 

Vymýšleli jsme aktivity pro celé Valašské Meziříčí i blízké okolí, venkovní procházkové hry, 

hry s hledáním nebo plněním úkolů, které pracovníci pilně vytvářeli a starali se o stanoviště. 

Probíhaly i kroužky online, rozcvičky, tvoření, atletika, parkour a další. Ačkoliv nejsme 

zastánci online výuky, museli jsme se přizpůsobit, a udělat vše pro to, aby si děti, žáci i studenti 

měli jak odpočinout, přijít na jiné myšlenky, a hlavně neopustit to, co dělali před vládním 

uzavřením SVČ. 

 I přes uzavření prakticky po celý školní rok se nám podařilo odučit prezenčně minimální 

počet schůzek, abychom nebyli nuceni vracet celé zápisné (polovinu jsme vraceli, protože bylo 

nemožné odučit celý rok, jak máme dáno u podmínek kroužků). Podařilo se nám kromě jiného 

také zvelebovat a zhodnocovat budovu SVČ, dělat pobyt příjemnější pracovníkům i klientům. 

Došlo k velké změně ve vestibulu, kde byla nainstalována úplně nová vrátnice, která je 

reprezentativní a je také místem, kde sedí služba a podává informace o Domečku. 

 Po celý rok se nám dařilo propagovat letní činnost tak, že byla její kapacita naplněn 

téměř po okraj. Tábory běžely po celé dva měsíce a měly velký úspěch u veřejnosti. Domeček 

nadále rozšiřuje nabídku pro předškolní děti, seniory, rodiče s dětmi, snaží se o zlepšení 

mezigeneračních vztahů. Svépomocí se zdobí chodby, nástěnky, zkulturňuje prostředí a okolí 

celého SVČ. Tradičně funguje velmi dobrá spolupráce s komisí BESIP, ať už na akcích, 

soutěžích nebo preventivních aktivitách.  

 V uplynulém roce pro nás byla klíčová podpora zřizovatele, města Valašského Meziříčí 

a jeho odborů, zlínského kraje a organizacemi ve městě (školy a školská zařízení 

v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Kulturní zařízení).  
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Nebyla provedena kontrola ČŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 1. 11. 2021      

 

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení: 4. 11. 2021 

 

Podpis ředitele a razítko SVČ Domeček: 

 

 

 

 

 


