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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  

 

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

Telefon/fax : 770 113 185, 770 113 188 

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. 
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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.    

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.  



 

5 
 

Ve školním roce 2021-2022 už to bylo klidnější z pohledu epidemiologické situace, a 

my jsme se mohli plně věnovat hlavně zájmovým činnostem a akcím, jak jsme byli zvyklí. 

V Domečku došlo k dobudování nových tříd na specifické činnosti (tesařská dílna, 

elektrikářská dílna, prostory na lukostřelbu a v závěru školního roku také vybudování nové 

tělocvičny na box. Na DDH vznikly za podpory ZK nové sociální zařízení. SVČ také zakoupilo 

mobilní DDH za účelem rozšíření dopravní výuky ve Valašském Meziříčí. Domeček se také 

stal z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině místem, kde funguje skupina pro ukrajinské děti 

(školka) a byli jsme městem využívání jako záchytné zařízení v době největší krize. 

 

Údaje o pracovnících školského zařízení  

Pedagogičtí pracovníci: 

 Školní rok 2020/2021  Školní rok 2021/2022  
počet 

fyzických osob 

přepočtené  

úvazky 

počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 8 7,75 8 7,75 

Externí pracovníci 20 x 43 x 

Ostatní pracovníci: 

 Školní rok 2020/2021 Školní rok 2021/2022 
počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 6 5,8 6 5,8 

     

 

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:   

Ve školním roce 2021/2022 se kolektiv rozšířil o jednoho pedagoga volného času 

(úvazky ale zůstávají stejné) a výměnu jednoho THP. Všichni pedagogičtí pracovníci mají 

pedagogické vzdělání či kurzy nebo školení povinné k výkonu svého povolání.  

 

Aktuální seznam pracovníků SVČ (na plný nebo částečný úvazek) 

1. Mgr. David Holec (ředitel, oddělení Fantastiky) 

2. Kateřina Sadílková (oddělení Sportu) 

3. Mgr. David Hladil (oddělení TrueGym) 

4. Lenka Bírešová (oddělení TeLe) 

5. Štěpán Macek (oddělení Spanky) 
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6. Mgr. Aneta Bariczová (oddělení Inspiro) 

7. MgA. Eliška Frydrychová (oddělení Estetiky) 

8. Jakub Holec (oddělení Boxu) 

9. Přemysl Bíreš (správce DDH a školník) 

10. Ing. Monika Pobořilová (ekonomka SVČ) 

11. Renata Šimčíková (pracovnice úklidu) 

12. Jarmila Lišková (pracovnice úklidu) 

13. Diana Blablová (pracovnice úklidu) 

 

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

k 31. 10. 2021): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2021/2022:  

Počet zájmových útvarů celkem 125 

Počet členů v ZÚ celkem 1630 

 

Komentář: 

Zájmové útvary probíhají v budově SVČ, základních a mateřských školách.  

 

Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2021/2022 

Počet akcí celkem 13 

Počet účastníků celkem 7500 
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Prázdninová činnost ve školním roce 2021/2022 

 Celkem Pobytové 

tábory 5 dní  

Pobytové tábory 

do 4 dní 

Městské 

příměstské tábory 

Počet táborů 35 2 1 32 

Počet účastníků 737 34 11 692 
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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 kostce ve školním roce 2021/2022 

 

Opravy a rekonstrukce, modernizace budovy 

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

hřiště a nutnosti dle BOZP 

- přechod dalších zámků na systém generálního klíče 

- zařízení místnosti elektrotechnika a truhláře (dokončení rekonstrukce dílen) 

- vybudování nové místnosti na boxerské kroužky v roce 2022/2023 

- rekonstrukce prostor na box/přesun do zrekonstruované tělocvičny 

- výměna světel v tanečních sálech a trueGym 

- výměna světel v kancelářích SVČ Domeček  

- vybudování vyvýšených záhonů pro veřejnost na pozemcích SVČ 

- stěhování kolegů do kanceláří blíže vedení SVČ   
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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  888 

- ostatní třídy 1., 2., 3. a 5. třída 136 

- školní družiny    472 

- mateřské školy    90 

- veřejnost    2310 

 

Celkem    3896 

 

 

Otevřené hřiště  

sportovní areál ISŠ-COP a areál u SVČ Domeček – otevřen září 2021, květen - srpen 2022.   

Sportoviště jsou k dispozici denně od 15.00 – 19.00 hodin. 

V loňském školním roce navštívilo tyto prostory celkem:          2596 účastníků 

 

Family point 

Oproti předchozímu roku byl FP otevřen po celý rok. Je hojně využíván a navštěvován, 

v dopoledních hodinách tam ve školním roce 2021/2022 probíhalo i hlídání ukrajinských dětí.  

 

Výstava Valašských strašidel  

Volně přístupná výstava s otevírací dobou dostupnou na internetových stránkách. 

Návštěvnost          755 účastníků 
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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 ve školním roce 2021/2022 měl jeden velký cíl. I po rozporuplných 

předchozích dvou letech z důvodů covidu přitáhnout co nejvíce dětí a mládeže zpět 

k volnočasovým aktivitám, sportu, tvoření, tanci nebo jiné zájmové činnosti. I z toho důvodu 

jsme dali na sport a tanec opravdu velký důraz. Kromě klasických kroužků parkouru nebo 

atletiky jsme rozšířili nabídku o horolezecké kroužky, lukostřelbu nebo větší výběr boxerských 

kroužků. I tanec u nás zažil velkou renesanci, protože jsme otevřeli o dva taneční kroužky více 

a naplnili je do plné kapacity.  

 Z pohledu návštěvnosti SVČ jsme se neustále snažili o lepší prostředí pro ty, co děti 

doprovází na zájmové kroužky. Na každém patře buď vzniklo, nebo se udržuje místo, kde si 

mohou sednout, odpočinout nebo se třeba i učit. Velké pozornosti se také dbalo na celkovou 

image organizace na sociálních sítích, které jsou rodiči čím dál tím více využívány pro 

informace o SVČ, kroužcích, táborech a dalších aktivitách. I z toho důvodu se v SVČ od března 

2022 vydává měsíční zpravodaj, který obsahuje informace o minulém měsíci, co se tu dělo, 

informace z kroužků, soutěží a také láká na akce a aktivity v měsíci dalším.  

 Zájmová činnost probíhala v klasickém režimu, po celý rok se se snažíme o co 

nejzábavnější a nejpřínosnější formu zájmových činností. Zpětnou vazbou jsou nám ohlasy od 

rodičů a také plné kapacity zájmových útvarů. V rámci zjednodušení práce pro pedagogy také 

více využíváme informační systém Domeček, ve kterém jsme letos začali v menší míře psát i 

výkazy a v dalším roce ho hodláme využívat ještě více.  

 Velkou radost nám udělal i prázdninový provoz v Domečku. Historicky jsme zvládli asi 

největší počet příměstských táborů a také jeden kratší pobytový. Z pozitivních reakcí jsme 

v SVČ usoudili, že stojí za to prázdninovou činnost v takové formě dále dělat a budeme se 

snažit, abychom tuto úroveň udrželi i do dalších let.  

 Velkou výzvou pro nás byla i činnost v rámci války na Ukrajině. Měli jsme na starost 

krizové ubytování uprchlíků, ale hlavně u nás vede činnost samostatná hlídací skupina pro 
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ukrajinské děti. Naši pedagogové jim připravovali program v tělocvičně a další aktivity. 

Proběhl u nás také příměstský tábor pro ukrajinské děti.  

 Rok 2021/2022 byl pro všechny vítanou změnou – neomezovala se činnost, nebylo 

nutné přijímat různá opatření a řešit s rodiči pak vratky za kroužky nebo různé důvody, proč se 

nekonají akce. Celý tým SVČ po celý rok pracoval v co nejlepším vědomí na tom, aby naše 

pedagogická činnost bylo na co nejvyšší úrovni a děti i dospělí se k nám rádi vraceli.  

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla kontrola ČSI.  
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Datum zpracování zprávy: 10. 10. 2022      

 

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení: 1. 11. 2022 

 

Podpis ředitele a razítko SVČ Domeček: 

 

 


