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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
I. Cíle vzdělávání
AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času, příspěvková organizace
(dále jen AZ CENTRUM) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, které vzniklo
k 1.7.2010 transformací DDM Havlíčkův Brod. Je příspěvkovou organizací s právní
subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Havlíčkův Brod. Téměř každý den nabízíme
volnočasové aktivity pro děti, mládež a v posledním desetiletí i dalším zájemcům bez ohledu
na věk. Od roku 1990 máme pobočku v Přibyslavi a od roku 2007 i ve Šlapanově a od roku
2008 v Golčově Jeníkově. AZ CENTRUM zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační
činnost, vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oblastech – od sportu po
umělecké aktivity, od technických a přírodovědných činností po jazykové dovednosti.
Organizace je pověřena organizací postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád
na okrese H. Brod i některých krajských soutěží. Již více jak deset let jsme školícím střediskem
Národního institutu dětí a mládeže MŠMT (po jeho transformaci NIDV) a 7 let školícím
střediskem firmy Microsoft pro kraj Vysočinu.
Hlavní cíle vzdělávání vycházejí z Vyhlášky č. 109/2011 Sb., která mění a upravuje vyhlášku
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání:
a)
pravidelná zájmová činnost
b)
příležitostná zájmová činnost
c)
tábory
d)
soutěže
e)
poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně-patologických jevů
f)
individuální práce a práce s talenty
g)
školení a kurzy
h)
spontánní činnost
i)
turistická základna Zdobnice

II. Délka vzdělávání
Zájmové vzdělávání probíhá po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování
podle povahy jednotlivých činností.

III. Formy a obsah vzdělávání
Zájmové vzdělávání v AZ CENTRUM je tvořeno tak, aby se jeho jednotlivé formy navzájem
doplňovaly. Umožňuje účastníkům zájmového vzdělávání získat všeobecný přehled ve většině
činností, které vzdělání poskytuje. Účastník se tak může kdykoliv rozhodnout, kterému
zájmovému vzdělávání dá přednost a kterému se bude více věnovat.
a) pravidelná zájmová činnost
Každoročně AZ CENTRUM vydává nabídku pravidelných zájmových aktivit ( kroužků ).
Zájmové útvary jsou otevřené po celý rok a každý se do nich může kdykoliv přihlásit.
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Většinou probíhají od poloviny září do konce května. Nabídka pro letošní školní rok je uvedena
v příloze č.1.

b) příležitostná zájmová činnost
Předpokládané příležitostné akce jsou uvedeny v tabulce č.2.

Akce
Každý měsíc se uskutečňuje několik akcí, které jsou určeny pro široký okruh zájemců.
Veřejnost je s nimi seznamována z webových stránek naší organizace, plakátů, tisku a spotů
kabelové televize.
Akce vycházejí z plánu akcí. Jsou však aktuálně doplňovány podle zájmu veřejnosti. Nabídka
koresponduje s poptávkou.
Soutěže
Několikrát do roka pořádáme vědomostní a sportovní soutěže mimo rámec vyhlášky o
soutěžích MŠMT.
c) tábory
Tábory jsou silná stránka AZ CENTRUM. Každoročně jich pořádáme okolo deseti a účastní se
jich přibližně 400 klientů.
Uskutečňujeme 4 druhy táborů:
- všeobecné
- soustředění jako vyvrcholení celoroční činnosti kroužku
- tuzemské i zahraniční pobytové a relaxační
- příměstské – všeobecné a tematické
Místa našich táborů: Zdobnice, Havlíčkův Brod, Lipnice n. Sázavou a zahraniční dle
poptávky. Nabídka táborů vychází v prosinci. Je distribuována formou letáků a
uveřejněna na webových stránkách organizace.
d) soutěže
Z pověření kraje Vysočina zajišťujeme vědomostní a sportovní soutěže vyhlášené MŠMT. Dále
pořádáme ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů velké množství sportovních
soutěží mimo toto pověření a to především pro žáky základních a středních škol okresu.
Pořádáme tradičně i několik krajských kol. Vědomostní soutěže jsou uvedeny v příloze č.3.
e) poradenství, osvětová činnost, prevence soc. patologických jevů
Zajišťujeme poradenství pro klienty, jejich rodiče a širokou veřejnost. AZ CENTRUM je velmi
činné v oblasti výpočetní techniky, pořádáme kurzy pro širokou veřejnost a to i ve spolupráci
s Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, s NIDV a s firmou Microsoft, kde se zapojujeme
do projektu „Partneři ve vzdělávání – Partners in Learning“. Účastníme se jednání školské
komise a komise pro volný čas Města Havlíčkův Brod. Pro letošní rok opět připravíme kurzy
IT a digitálních technologií pro seniory
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Pro ZŠ a MŠ je připravena nabídka výukových programů AZ CENTRUM. Většinu z nich
zajišťují pedagogičtí pracovníci AZ CENTRUM. Jedná se především o kurzy keramiky a
lyžařské kurzy (s vlastní akreditací MŠMT).
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AKCE NA ZAKÁZKU
AZ CENTRUM může zajistit akce dle požadavků jiných subjektů. Takto již tradičně
zajišťujeme školení v oblasti informačních technologií nebo akce pro děti zaměstnanců různých
podniků nejen z regionu ale i pro Město Havlíčkův Brod.
Pro širokou veřejnost jsme bezplatně zpřístupnili internet s možností zaškolení (uvedení do
problematiky) – vhodné např. pro seniory. Nově zavedenou službou je zapůjčení tabletu pro
čekající rodiče.
f) individuální práce a práce s talenty
Individuální práce a práce s talenty je nedílnou součástí mnoha zájmových útvarů. Zpravidla
v každém zájmovém útvaru se najde účastník, který si vyžaduje zvýšenou pozornost a větší
nároky na přípravu hodiny pro pedagoga.
Každý vedoucí je poučen, že u dětí, které jsou zvláště nadané, má pohovořit s rodiči a doporučit
jim, aby jejich dítě navštěvovalo ZUŠ, sportovní třídy a podobně, kde by ve větší míře mohlo
svůj talent rozvíjet. Pro klienty, kteří z různých důvodů toto nevyužijí, máme připraveny
zájmové útvary s individuální výukou.
g) školení a kurzy
Nabídka AZ CENTRUM je závislá na poptávce. Ve spolupráci s NIDV MŠMT připravujeme
instruktorské lyžařské kurzy a kurzy snowboardingu (základní a doškolovací). Na tyto akce
máme vlastní akreditaci. Další školení a kurzy pořádáme dle poptávky. Máme připraven kurz
keramiky, kurz malování na hedvábí, kurz tvorby plakátů, kurz digitální fotografie, kurz
stříháme video, kurz aerobiku, kurzy výpočetní techniky se zaměřením na kancelářský software
a internet. Tyto kurzy zařazujeme do plánu dle poptávky veřejnosti.
Ve spolupráci s firmou Microsoft máme připraveno více jak deset různých kurzů pro
zaměstnance škol a školských zařízení. Tyto kurzy pořádáme nejen v regionu kraje Vysočina,
ale i po celé republice.
h) spontánní aktivity
V roce 2012 jsme naše aktivity rozšířili o spontánní aktivitu AZ Klub, kam mohli žáci a
studenti přijít a v prostorách k tomu určených vyplnit svůj volný čas zcela podle svého přání.
Pro tento školní rok jsme provoz klubu zrušili z důvodu malého zájmu klientů.
i) turistická základna Zdobnice
TZ slouží v první řadě dětem a mládeži, kteří navštěvují pravidelné i příležitostné akce AZ
CENTRUM. Jsou zde pořádány víkendové pobyty, tábory a ozdravné a relaxační pobyty.
Dále TZ slouží školám v okresu Havlíčkův Brod pro jejich aktivity, zejména pro lyžařské
výcvikové kurzy.
Ve volných termínech je TZ nabídnuta jiným AZ CENTRUM, mládežnickým organizacím a
ostatním zájemcům. Zde se uskutečňují především letní tábory a víkendové akce.
V roce 2012 jsme přistavěli novou lyžárnu a sociální zařízení, které zásadním způsobem
pomohlo zkulturnit prostředí i život na chatě.

IV. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Podmínky pro vzdělávání žáků se SVP jsou na našem zařízení velmi dobré. Celá budova je
koncipována jako bezbariérová a to usnadní přístup především klientům se zdravotním
postižením. Může jít především o tělesné postižení. Pokud by měl klient jiné z těchto postižení
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(mentální, zrakové, sluchové, vadou řeči či různými vývojovými poruchami) jsme připraveni
spolupracovat především s rodiči, ale i s odborníky z řad psychologů nebo s lékařskými
specialisty. Pokud se na naše vzdělávací aktivity přihlásí klient se zdravotním znevýhodněním,
jsme připraveni zpracovat pro něj individuální vzdělávací plán a věnovat se mu ve zvýšené míře
individuálně. Nejčastěji se v našem zařízení setkáváme s dětmi se sociálně slabých rodin
(sociálně znevýhodněné). Zde je nutný velice citlivý přístup k jedinci. Situace je o to složitější,
že ve většině případech není možnost se opřít o autoritu rodičů, ale musíme zde spoléhat na
svůj pedagogický takt. Všichni interní pedagogičtí pracovníci jsou na vzdělávání klientů se SVP
připraveni a neváhají si navzájem v nastalé situaci poradit. Jde nám o jejich bezproblémové
začlenění do kolektivu a přizpůsobení podmínek vzdělávání jejich možnostem a potřebám.
V. Podmínky přijímání uchazečů
Účastník zájmového vzdělávání musí vyplnit písemnou přihlášku, kterou obdrží v AZ
CENTRUM, na základních školách v Havlíčkově Brodě nebo si ji stáhne a vytiskne z našich
webových stránek. Na základě této přihlášky je přijat do zájmového vzdělávání.
U ostatních činností zájmového vzdělávání se zpravidla přihláška nevyplňuje. Splňuje-li
uchazeč podmínky dané činnosti (věk, pohlaví, bydliště…), může se zájmového vzdělávání
účastnit. Podmínky jsou vždy vypsány na plakátech, podrobných propozicích…
Zájmové vzdělávání v AZ CENTRUM je poskytováno za úplatu. Výše úplaty pro zájmové
vzdělávání je stanovena nařízením ředitele AZ CENTRUM v nabídce zájmových útvarů pro
konkrétní školní rok.
Startovné, účastnický poplatek, vstupné… u ostatních akcí je vždy zveřejněn na plakátech,
podrobných propozicích apod. Všechny stanovené poplatky jsou odsouhlasovány zřizovatelem.

VI. Průběh a ukončování vzdělávání
O průběhu zájmového vzdělávání je veden deník, ve kterém je podrobně rozepsána každá
hodina a docházka přihlášených. Kroužky vychází z nabídky pro konkrétní školní rok, který
vytvářejí a schvalují pracovníci AZ CENTRUM.
O průběhu zájmového vzdělávání je vedena písemná dokumentace, ve které je podrobně
rozepsán program činnosti jednotlivých hodin i plán práce na celý školní rok. Ten schvaluje
ředitel AZ CENTRUM Havlíčkův Brod.
Ostatní činnosti jsou dokumentovány dle potřeby AZ CENTRUM, popř. města, vyhlašovatele
grantů…
V některých činnostech zájmového vzdělávání získávají účastníci osvědčení o jeho ukončení.
Při absolvování kurzu se toto osvědčení vydává vždy.

VII. Materiální podmínky
Činnost AZ CENTRUM je koncipována tak, aby účastníci zájmového vzdělávání nemuseli mít
žádné své nákladné vybavení nebo speciální pomůcky.
Materiál je obnovován a doplňován celoročně dle finanční situace AZ CENTRUM, momentální
potřeby a dle nových trendů v oblasti volného času v souladu s poptávkou. Maximálně se dbá
na efektivitu pořizování nového vybavení.
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VIII. Ekonomické podmínky
AZ CENTRUM je příspěvkovou organizací s vícezdrojovým financováním – jeho základní
zdroje financování představují:
- státní rozpočet
- příspěvek zřizovatele
- vlastní zdroje z hlavní činnosti (úplaty účastníků)
- vlastní zdroje z doplňkové činnosti
- granty a projekty (evropské, krajské, městské, z městských částí)
- sponzorské dary ( většinou ale nepeněžité).
Hospodaření se řídí obecně platnými právními normami pro hospodaření příspěvkových
organizací, pravidly stanovenými zřizovatelem, právními předpisy pro zájmové vzdělávání (úplata účastníků) a dalšími normami formulovanými v souboru vnitřních předpisů.
Každoročně je stanoven ceník činností a služeb SVČ (kroužky, kurzy, tábory, pobytové
akce, příměstské tábory, aj) i pro ostatní činnost (vstupné, pronájmy, zápůjčky). Ceníky
včetně pozdějších dodatků jsou schvalovány zřizovatelem.
Kontrolní mechanismy jsou zajišťovány podle daných vnitřních předpisů a vnějšími
kontrolami (zřizovatel, kraj Vysočina (při vyúčtování grantů z Fondu Vysočiny), ČŠI,
ČSSZ, zdravotními pojišťovnami aj.
IX. Personální podmínky
Personální podmínky v AZ CENTRUM jsou velmi dobré. Pracuje zde sehraný kolektiv, který
má profesní nadšení, neustále se sebevzdělává a vyhledává nové oblasti zájmového vzdělávání.
Interní pracovníci:
Ředitel
Ekonomka
Pedagogičtí pracovníci

Uklízečky, služba
Školník, údržbář

- Mgr. Miloš Kejklíček
- Radka Martinková
- Květuše Cempírková
- Radmila Kadlecová
- Ing. Martina Marková
- Mgr. Iva Petrová
- Ludmila Kučírková
- Jitka Brabencová
- Ivan Tecl

Externí pracovníci:
- 41 vedoucích kroužků
- správce TZ (sezonní pracovník)
Interní pracovníci vedou 24 zájmových útvarů, externí pracovníci 53. Na tábory počítáme se
zhruba 45 externími pracovníky.
Každoročně s námi spolupracuje velké množství dobrovolných spolupracovníků, bez kterých
si naši činnost nedovedeme představit. Tito se uplatňují především v příležitostné zájmové
činnosti.

X. BOZP a PO
Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků zájmového vzdělávání je naší prioritou. Všichni
účastníci vzdělávání a našich akcí jsou pojištění u pojišťovny UNIQUA.
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Vedoucí jsou pravidelně 1 x ročně proškoleni z oblasti BOZP a PO (zpravidla v dubnu). Děti
jsou s BOZP a PO proškoleni vždy před zahájením zájmového vzdělávání vedoucím a u
náročných činností i během zájmového vzdělávání nebo podle potřeb vykonávaných činností.
V AZ CENTRUM je vedena dokumentace k BOZP a PO.

XI. Prostorové podmínky
Prostorové podmínky máme od r. 2011 vynikající. Přestěhováním do nové budovy na Rubešově
náměstí jsme získali nejen prostory větší, ale i pro naši činnost důstojnější. Umístění v centru
města je činnost pro klienty dostupnější a bezpečnější. V blízkosti budovy se nachází i
parkovací místo s možností krátkodobého zastavení pro vyložení nebo naložení malých dětí.
Zájmové vzdělávání se uskutečňuje v těchto místech:
a)
budova AZ CENTRUM, kde probíhá většina zájmových kroužků. Většinou jsou
všechny učebny obsazeny. Některé z nich jsou vybaveny účelově – v nich probíhá
tradiční a úzce specializovaná výuka (keramika, modeláři, výpočetní technika, sál pro
taneční obory, hudebna, střelnice, divadelní sál).
b)
Tělocvična ZŠ Havlíčkův Brod V Sadech – ZÚ volejbalu
c)
AZ CENTRUM Přibyslav, kde jsou kroužky pro místní děti.
d)
Sokolovna v Přibyslavi pro kroužek stolního tenisu.
e)
Tělocvična a učebny ZŠ Šlapanov – pro ZÚ střediska Šlapanov
f)
Tělocvična TJ Sokol G. Jeníkov pro ZÚ střediska G. Jeníkov
g)
Turistická základna ve Zdobnici v Orlických horách
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