Koncepce činnosti SVČ Šipka v Kroměříži
Poslání Šipky
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka v Kroměříži (dále jen SVČ) bylo zřízeno jako
jedna z forem středisek pro volný čas ze zákona č. 79/85 Sb. o předškolních zařízeních a školních
zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Je školským výchovným zařízením, pro výchovu mimo
vyučování. Jeho poslání spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže i dospělých, především
však ve výchově k užitečnému trávení volného času. Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje
širokou škálou zájmových činností. Činnost SVČ se řídí vyhláškou MŠMT č. 432/92 Sb.
Zřizovatelem je Město Kroměříž.
SVČ pracuje celoročně, a to i o sobotách, nedělích a svátcích. Součástí je také prázdninová
činnost, která má charakter rekreační nebo odborně zaměřenou na některou zájmovou oblast.
Nabídka je určena jak stávajícím členům pravidelné činnosti, tak široké veřejnosti. Je určena nejen
žákům školního věku, ale i mládeži, dětem předškolního věku a jejich rodičům a dalším zájemcům.
SVČ pracuje i s ohroženými sociálními skupinami (integrace handicapovaných osob, zapojení dětí
z dětských domovů, zvláštních škol, spolupráce s azylovými domy v Kroměříž). Plní úkol v sociální
prevenci a v protidrogové politice. Podílí se na prevenci kriminality, která úzce souvisí s prevencí
sociálně patologických jevů. Primární prevence je zaměřena na celou populaci, sekundární se
zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny.
Z pedagogického hlediska plní SVČ Šipka dva úkoly:
1. Bezprostřední naplňování volného času aktivitami výchovně vzdělávacími i rekreačními – tedy
výchovou ve volném čase (uskutečňuje se převážně v pravidelné činnosti a v cyklických akcích).
2. Výchovou k volnému času, která jedince seznámí s množstvím zájmových aktivit. Poskytne mu
v nich základní orientaci a na základě jeho vlastních zkušeností v různých oborech mu pomůže
najít oblast zájmové činnosti, ve které najde uspokojení, vyžití, popřípadě i seberealizaci (Dny
otevřených dveří, příměstské tábory, příležitostné aktivity rekreačního i vzdělávacího charakteru).
Aktivity volného času mnohdy napomáhají také profesionální orientaci.
Pedagogické zásady jsou v SVČ Šipka uplatňovány zajímavostí, dobrovolnou účastí, dostupností a
všeobecnou přístupností (SVČ uprostřed města s celodenním provozem), diferencovaností,
variabilitou a aktuální nabídkou. Jsou odvozeny od obecných pedagogických zásad (přiměřenosti,
názornosti, aktivity, cílevědomosti, posloupnosti, kladné motivaci).
SVČ Šipka nabízí náplň volného času dětí a mládeže ve dvou základních úrovních:
Základní úroveň charakterizuje především dostupnost ve smyslu vzdálenosti i přístupnost
aktivit široké veřejnosti.
Vyšší úroveň spočívá v odbornosti – specializované ZÚ, práce s talentovanou mládeží,
odborné kurzy pro učitele, metodická činnost….
SVČ Šipka v Kroměříži jako státní školské zařízení plní státní zakázku v celospolečenském zájmu.
Vychází ze základních programových oblastí (technika, tělovýchova, turistika, společenské vědy,
estetika, přírodověda, dopravní výchova, environmentální výchova), proporcionálně i obsahově
přizpůsobených na konkrétní potřeby a zájmy obyvatel Kroměříže a spádových oblastí kroměřížského
regionu. SVČ Šipka působí na trhu volného času. Umí vývoj nabídky a poptávky předvídat,
usměrńovat a ovlivňovat. Obsah, formy a metody jsou pružně upravovány. Aktivity jsou omezeny
pouze prostorově – kapacita zařízení je stoprocentně naplněna.

