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Předkladatel:  
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1. Charakteristika organizace 
 
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice (oficiální zkratka  
SaSM – DDM ČB, dále jen Středisko) je střediskem pro volný čas dětí a mládeže se širokou zájmovou 
působností. 
 
Dále je organizace registrována jako poskytovatel sociální služby dle zákona o sociálních službách - 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM). 
 
Místo poskytovaného vzdělávání:  

 Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice včetně pronajaté venkovní plochy hřiště, 

 Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, 

 ŠVS Kvilda, Kvilda 15, 384 93, 

 Pronajaté tělocvičny a objekty využívané na pobytové akce a jednotlivé programy: dle ročního plánu 
práce. 

 
Činnost Salesiánského střediska mládeže vychází z pedagogiky a sociální práce, kterou rozvinul zakladatel 
salesiánů, italský kněz Jan Bosco (1815 – 1888). Ten se inspiroval životním stylem sv. Františka Saleského, 
jež žil v šestnáctém stolení. Odkud pochází název salesiáni, salesiánský. Tento systém se opírá o rozum, 
křesťanské hodnoty a laskavost. Nepoužívá donucovacích prostředků, dovolává se přirozených schopností, 
srdce a touhy po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě. Tato výchovná metoda se v salesiánském 
prostředí nazývá preventivní systém. 
 
Naše Středisko je zde pro všechny děti a mladé lidi, kteří chtějí strávit svůj čas se svými vrstevníky a 
kamarády. Mají se zde možnost nejen neformálně potkávat a zahrát si různé hry, ale také se zde mohou sami 
realizovat a naučit se novým věcem. Naši zaměstnanci a dobrovolníci rádi přivítají každého, bez rozdílu 
náboženské orientace, barvy pleti či sociálního postavení. Základem naší práce je preventivní systém Dona 
Boska a spokojenost našich návštěvníků. 
 

Poslání  

 
Jsme Salesiánské středisko v Českých Budějovicích, nabízíme volnočasové aktivity především dětem a 
mladým lidem. V duchu křesťanských hodnot je vychováváme, vzděláváme a pomáháme jim v obtížných 
životních situacích. Naším cílem je samostatný a spokojený člověk, připravený na budoucnost. 

 

Koncepčnost organizace 
 

Koncepce rozvoje organizace v souladu s Výchovně pastoračním projektem komunity SDB je podrobně 
zpracována v rámci Strategického plánování Střediska.  
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2. Cíle vzdělávání 
 

Cílová skupina 
 

Cílovou skupinou Střediska jsou účastníci zájmového vzdělávání (dále jen účastníci) v souladu s vyhláškou  
č.. 74/2005 sb., kterou se řídí střediska volného času. Účastníky jsou zpravidla děti, mladí lidé a jejich rodiny, 
především ti, kteří jsou sociálně, hmotně, kulturně či jinak znevýhodněni. 
 

Hlavní činnost Střediska 
 

Naším hlavním cílem je komplexní výchova a vzdělávání účastníků v širokém slova smyslu v návaznosti na 
sociální službu a evangelizaci. 
 
Evangelizační úsilí patří mezi podstatné prvky naší činnosti. Každá naše činnost má systematicky rozvíjet 
tento rozměr. Jsme si vědomi toho, že evangelizace je široký a dlouhodobý proces s různými etapami, a že je 
tak potřeba přizpůsobovat nabídku dle cílové skupiny. 
 

Středisko naplňuje svoje poslání provozováním obecně prospěšných služeb realizovaných v těchto 
pedagogických a sociálních programech (dále jen sekcí): 
 

a. Zájmové kroužky: nabízí individuální či skupinové vzdělávání přednostně pro děti a mládež  
od 0 do 18 let. Kromě získávání dovedností v různých oblastech (kroužky sportovní, hudební, 
výtvarné a kreativní, jazykové, kroužky pro děti raného věku) jsou prostorem pro rozvoj sociálních 
schopností, a tak přispívají k celkovému rozvoji účastníků. 
 

b. Pedagogické programy Otevřených klubů: nabízí systematickou pedagogicko-výchovnou činnost, 
tzn. klubík Mája, doučování, volnočasovou hernu Oratoř, sportovní aktivity – sportovky a tancování 
pro účastníky ve věku 3 – 19 let, dále pak podpůrnou práci s komunitou – pomoc zákonnému 
zástupci účastníka (poradenství a konzultace, potravinová pomoc). 

 
c. Sociální služba Otevřených klubů – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V Kostce – 

registrovaná sociální služba pro děti a mládež: nabízí pomoc při řešení různých životních situací 
pro děti a mládež od 6 do 26 let. Pravidla sociální služby jsou stanoveny ve svých metodikách a 
manuálech NZDM. 
 

d. Letní tábory – chaloupky: nabízí pedagogicko-výchovnou činnost při prázdninových pobytech, 
příměstských táborech nebo víkendových/spontánních akcích pro účastníky ve věku od 3 do 18 let. 

 
e. Dobrovolníci a praktikanti: nabízí individuální doprovázení a vzdělávání dobrovolníků; možnost 

konání odborné praxe studentů SŠ a VŠ v programech Střediska   
 
Činnost sekcí podporují: 

f. Ekonom 
g. Fundraiser 
h. PR pracovník 
i. Technická sekce (úklid a údržba) 
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Obecné cíle práce Střediska 

 Pomocí individuálního přístupu a zájmu o každého pomáhat cílové skupině objevovat její vlohy a 
pomáhat jí je rozvíjet. 

 Upevnit hodnotové orientace, založené na kulturních, občanských a křesťanských principech a přispět 
tak k utváření sociálně zralých mladých lidí.  

 Vytvářet, udržovat a posilovat vzájemné vztahy ve skupině i mezi skupinou a širším okolím. 

 Seznamovat cílovou skupinu s hodnotami víry a křesťanského pohledu na svět. 

 Vzdělávat cílovou skupinu a rozvíjet její životní příležitosti. 

 Zlepšit kvalitu života cílové skupiny. 

 Poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak sociálnímu vyloučení. 

 Motivovat cílovou skupinu k vytváření pozitivních zájmů. 

 Předcházet, příp. zabránit společensky nežádoucím jevům v cílové skupině a přispívat k prevenci 
kriminality. 

 Pomoci zvládnout mladým lidem bezpečný přechod do dospělosti. 

 
Roční cíle a plány jednotlivých programů jsou stanoveny v plánu práce nebo v třídních knihách. 
 
 
 

Cíle zájmových kroužků 
 
Obsah činnosti zájmových kroužků: 

o Sportovní – sportovní hry, florbal, horolezectví, 
o Hudební – hra na hudební nástroje (zobcová flétna, kytara), 
o Výtvarné a kreativní – výtvarná výchova, keramika, dřevomodelář 
o Jazykové – výuka jazyků 
o Kroužky pro děti raného věku 
o Ostatní – přírodovědecký, křesťanského a náboženského vzdělávání 

 
 
Sportovní 

Účastník: 

A. používá a zdokonaluje základní technickou, taktickou, kondiční a psychologickou složku daného 
sportu, 

B. získává pozitivní vztah k pohybu, 
C. rozvíjí schopnost týmové hry a spolupracuje ve skupině, 
D. zdokonaluje svou vytrvalost, sílu, rychlost, koordinaci a pohybovou obratnost, 
E. dodržuje a vysvětlí pravidla bezpečnosti, her a fair play, 
F. zažívá radost ze hry, 
G. vyrovná se s neúspěchem. 
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Hudební 

účastník: 

A. ovládá a zdokonaluje základní techniku hry na hudební nástroj, 
B. rozvíjí cit pro hudbu, rytmus a dynamiku, 
C. zná svůj hudební nástroj, ví, jak funguje, jak o něj pečovat, a pečuje o něj, 
D. zapojuje ke hraní zpět (u nástrojů, u kterých je to možné), 
E. získává vztah k hudbě a zakouší radost ze hry. 

 
 
Výtvarné a kreativní  

Účastník: 

A. postupně se seznamuje s výtvarnými nebo keramickými technikami a postupy, 
B. rozeznává různé druhy materiálů a jejich vlastnosti, 
C. rozvíjí cit pro materiál a barvy, 
D. rozvíjí fantazii a představivost. 

 
 
Jazykové 

Účastník: 

A. rozvíjí komunikační schopnosti – rozšiřuje slovní zásobu, osvojuje si základní gramatické jevy, 
výslovnost, 

B. podporuje dobré vztahy ve skupině a je veden ke spolupráci, 
C. dle úrovně pokročilosti účastníků se učí praktické konverzaci v daném jazyce, 
D. dokáže porozumět jednoduchému textu. 

 
 
Kroužky pro děti raného věku 

Účastník: 

A. zdokonaluje pohybové dovednosti (chytá a hází míč, chodí po lavičce, zdolá opičí dráhu, …), 
B. posiluje smyslové vnímání a jemnou motoriku (zvládá postavit věž z kostek, umí rozeznat a 

pojmenovat barvy, třídí předměty dle kategorií, …), 
C. posiluje grafomotoriku (zvládá jednoduché tvoření – vybarvování, lepení, tiskání, stříhání, …), 
D. rozvíjí hudební sluch, rytmus, řeč a zpěv (umí jednoduché říkanky a písničky). 

 
 
Přírodovědecké 

Účastník:  

A. rozumí běžným jevům a přírodním zákonům, 
B. zná různé zástupce rostlinné a živočišné říše, 
C. ví, jak chránit přírodu a životní prostředí, 
D. rozvíjí znalosti a vědomosti, osvojuje si terminologii. 
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Základy křesťanství 

Účastník: 

A. seznamuje se s křesťanským způsobem života, 
B. poznává hodnoty a smysl života, 
C. učí se být aktivní v životě církve a zapojit se do veřejného života, 
D. pomáhá rozvíjet pozitivní postoj k sobě samému a ke svému životu, 
E. vzdělává se ve víře. 

 
 
 

Cíle pedagogických programů Otevřených klubů 
 
Klubík Mája 

Účastník: 
A. posiluje sluchové a zrakové vnímání, 
B. rozvíjí své komunikační a sociální dovednosti 
C. zdokonaluje svou slovní zásobu, 
D. rozvíjí grafomotorické dovednosti, 
E. rozvíjí matematickou představivost (dovede počítat do pěti, chápe pojmy označující množství a 

velikost), 
F. zvládá základní orientaci v prostoru a čase (umí vyjmenovat dny v týdnu, roční období), 
G. zná a umí se orientovat v základních pojmech (barvy, zvířata, tělo, rodina...), 
H. zdokonaluje svou samoobslužnost a hygienické návyky, 
I. získává návyky k pravidelným činnostem, 
J. osvojuje si základní pravidla slušného chování 
K. se zapojí do školního systému a je připravený na zvládnutí povinného předškolního i dalšího 

vzdělávání. 
 

 

Doučování 

Účastník: 
A. zvládá školní učivo a zadané domácí úkoly, překonává slabá místa ve školních znalostech, 
B. zlepšuje své školní výsledky v daném předmětu, případně i celkový prospěch, 
C. zvládá postupy efektivního učení, 
D. více si důvěřuje, 
E. posiluje svoji motivaci k dalšímu vzdělávání, 
F. má kladný vztah k učení 
G. vytváří si správné návyky při domácí přípravě a uplatňuje školní znalosti v reálném životě. 

 

Oratoř 

Účastník: 

A. rozvíjí své nadání a dovednosti, 
B. seznamuje se s křesťanskými hodnotami, 
C. podílí se na přátelské atmosféře v programu, 
D. je vychováván k pomoci a práci pro druhé, 
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E. učí se spolupracovat v kolektivních aktivitách, 
F. získává návyky k pravidelným činnostem. 
G. osvojuje si základní pravidla slušného chování, 
H. se učí hodnotit program a své působení na programu, 
I. je vychováván k udržování hranic slušného chování, 
J. se učí otevřeně hledat cestu ke zlepšení své životní situace, 
K. aktivně přináší podněty a ovlivňuje dění programu, 
L. se učí rozmanitě trávit svůj volný čas, 
M. zlepšuje svou fyzickou kondici. 

 

Tancování 

Účastník: 

A. zvládá základní taneční prvky a postupně je zdokonaluje, 
B. vnímá rytmus, 
C. vnímá své tělo, zvládá jej koordinovat a pracovat s ním, 
D. zapojuje fantazii a tvořivost, 
E. překonává pocit trémy, nejistoty a má odvahu vystoupit před druhými. 
F. se učí spolupráci s dalšími členy taneční skupiny, 
G. vytváří taneční sestavu s novými prvky,  
H. aktivně naslouchá názorům ostatních členů skupiny, 
I. získává návyky k pravidelné docházce. 

 

Sportovky 

Účastník: 

A. poznává pravidla jednotlivých sportů a aktivit, 
B. při hře ctí sportovní fair play, 
C. učí se zdravé soutěživosti – výhru nebere jako nutnou podstatu hry, 
D. spolupracuje s ostatními účastníky a podporuje je, 
E. dodržuje organizovaný program, pravidla, povinnosti. 

 

 

 

Cíle letních táborů – chaloupek a na spontánních aktivitách 

účastník: 

A. zvládá sebeobsluhu,  
B. umí spolupracovat s druhými, je pozorný k potřebám sebe i druhých, aktivně pomáhá, když je to 

potřeba, 
C. umí navazovat mezilidské vztahy a být přátelský, 
D. má úctu k sobě, respektuje ostatní, 
E. má ve svém žebříčku hodnot i hodnotu křesťanskou, 
F. vhodně komunikuje, prezentuje svůj názor, hledá kompromis a řeší konflikty, 
G. má pozitivní vztah ke svému okolí, k přírodě, k životnímu prostředí a chrání je, 
H. váží si práce druhých, neničí jejich práci a výtvory, 
I. má zdravou sebedůvěru, umí pojmenovat své dary i své limity, 
J. umí přijmout prohru i vítězství, 
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K. váží si svého života, učí se jej přijímat jako dar i úkol, 
L. umí posoudit důsledky svých rozhodnutí a nést za ně odpovědnost, 
M. rozvíjí specifické odborné dovednosti v různých oblastech (sport, manuální dovednost, pobyt a život 

v přírodě, aj.). 
 
 
 

 Cíle dobrovolníků a praktikantů 

Dobrovolník: 

A. posiluje své kompetence v přímé práci, 
B. rozvíjí svůj osobní a duchovní rozměr života, 
C. získává nové podněty a poznatky výměnou zkušeností se zaměstnanci, případně pracovníky v daném 

programu/sekci, 
D. poznává nové přátele, 
E. má radost z toho, že efektivně využívá svůj volný čas ve prospěch druhých. 

 
 
Praktikant: 

A. využívá své teoretické znalosti v praxi, 
B. posiluje sebevědomí, zodpovědnost a samostatnost, 
C. rozvíjí svůj osobní a profesní rozměr života. 

 
 

3. Délka a časový plán vzdělávání 
 

Délka vzdělávání 
 

Školní rok je stanoven zpravidla od 3. týdne v září do 3. týdne v červnu.  
 

 Zájmové kroužky trvají školní rok. 

 Pedagogické programy Otevřených klubů trvají školní rok.  

 Letní tábory - chaloupky probíhají intenzivně během letních prázdnin v délce obvykle od 3 do 14 
dnů, nárazově během školního roku,  

 Praktikanti – délka praxe se odvíjí od individuální domluvy. 

 Dobrovolníci – vzdělávání trvá školní rok. 

 Spontánní aktivity v jednotlivých programech probíhají převážně o víkendech a prázdninách v délce 
obvykle od 1 do 3 dnů. 
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Časový plán vzdělávání 

A.  Účastníků 

 Zájmových kroužků probíhají pravidelně v rozsahu min. 60 min. Přesný rozsah činnosti je stanoven 
na jednotlivé školní roky v ročním plánu práce. 

 Pedagogických programů Otevřených klubů probíhají pravidelně v rozsahu min. 60 min.  

 Letních táborů - chaloupek probíhají nepravidelně na základě ročního plánu práce. 

 Praktikanti – délka praxe se odvíjí od individuální domluvy. 

 Dobrovolníci – plán vzdělávání je stanoven v ročním plánu práce.  

 Spontánní aktivity v jednotlivých programech probíhají dle ročního plánu práce. 
 
Účastníky vzdělávání jednotlivých pedagogických programů jsou děti, žáci a studenti, dále pak dobrovolníci a 
praktikanti; účastníky mohou být také zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.  
 
Uživateli sociální služby mohou být děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími 
jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory, sídliště Máj, Vltava a Šumava. 
 
 

B.  Zaměstnanců Střediska 

 
Interní zaměstnanci 
 
Každý interní pracovník Střediska v přímé práci a s pracovní smlouvou v průběhu školního roku má možnost 
absolvovat odborné vzdělávání se zaměřením na odbornou či problémovou oblast týkající se jeho cílové 
skupiny nebo pracovní náplně. 
 
Odborné formy vzdělávání: 

o odborné semináře, 
o kurzy s akreditovaným programem, 
o odborné stáže, 
o účast na konferencích či mezinárodních festivalech. 

 
Doplňkové formy vzdělávání: 

o aktuální témata probíraná v rámci interních vzdělávacích seminářů (vycházejí především z potřeb 
zaměstnanců), 

o vzdělávací semináře zajišťované jinou organizací nebo v rámci vzdělávání dobrovolníků), 
o podpůrné: zpětná vazba, supervize, intervize, hodnocení. 

 
Každý zaměstnanec studuje potřebné materiály k výkonu práce (např. zápisy z porad, vyhlášky, odborná 
literatura atd.). 
 
 
Externí zaměstnanci a dobrovolníci 
 
Externí zaměstnanci a dobrovolníci jsou vedeni kontaktními osobami v přímých činnostech formou přípravných 
schůzek před programem a skrze zpětné vazby bezprostředně po skončení programu. 
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Úvodní školení je každoroční.  
 
Dobrovolníci jsou zavázáni se minimálně jednou ročně zúčastnit vzdělávacího programu, který je tematicky 
připraven, aby korespondoval s jejich přímou činností.  
 

 

4. Formy vzdělávání 
 

Zájmové vzdělávání lze na základě vyhlášky č. 74/2005Sb. uskutečňovat zejména těmito formami: 

 pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na 
vyučování (zájmové kroužky, pravidelné programy v Otevřených klubech), 

 příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na 
vyučování (jednodenní akce), 

 táborovou činností a další obdobnou činností (akce s přespáním, pobytové akce a tábory), 

 osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě 
i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví, 

 individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 

 využitím otevřené nabídky spontánních činností. 

 
V případě nemožnosti osobního setkání (např. covidová opatření), poté mohou být aktivity zájmového 
vzdělávání převedeny do on-line verze. 
 
Vzhledem k zaměření činnosti i na děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením je Středisko registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách) v platném 
znění. 
Poskytování sociálních služeb je upřesněno v Ročním plánu a v dalších dokumentech. 
 
Doplňkovou činnost je Středisko oprávněné vykonávat na základě schválení Radou š.p.o.  
 
Rozsah doplňkové činnosti: 

a) poskytování sociálních služeb, 
b) pronájem a půjčování věcí movitých,  
c) pronájem nebytových prostor, 
d) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 

zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, 
e) ubytovací služby, 
f) velkoobchod a maloobchod, 
g) výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, 
h) včelaření – výroba a prodej medu a dalších včelařských produktů.  
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5. Obsah vzdělávání 
 

Obsah zájmového vzdělávání Střediska je velmi rozmanitý a široký. Obsah respektuje výše stanovené cíle  
i věkovou a individuální jedinečnost účastníků, jejich zájmů a očekávání, jejich rodičů a dalších účastníků,  
a respektuje také specifické formy, metody a prostředky zájmového vzdělávání a současných trendů. 
 
Nabídka zahrnuje různé oblasti činnosti – výtvarné, keramické, rukodělné aktivity, sport. Konkrétní nabídka pro 
daný školní rok je stanovena v ročním plánu Střediska. 
 
Obsahová náplň je rozpracována pro konkrétní zájmové útvary v jejich plánech práce. 
 
Metody – popsány pouze obecně 

 společné stanovení pravidel na začátku roku, 

 uvedení do aktivity, 

 hodnocení na závěr aktivity, 

 dialog, individuální rozhovory, 

 motivace před hrou nebo činností, 

 oceňování, pochvala, 

 zpestření aktivit netradičními prvky, 

 úkoly nebo hry, kde se vyžaduje zamyšlení a vyjádření vlastního řešení, 

 skupinové práce nebo tvoření, 

 předávání přiměřené zodpovědnosti účastníkům, 

 organizování akcí s přesahem – výlety, hry.  
 
 

Klíčové kompetence  
 

Klíčové kompetence představují pro účastníka neopominutelný základ přípravy na život ve společnosti, 
celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. 
Následné kompetence jsou rozvíjeny tak, aby byly dosaženy jednotlivé vývojové etapy účastníků. 
Vycházíme z předpokladu, že pedagog přirozeně posiluje sebevědomí dětí a správně je motivuje. 
 
Učební kompetence  

- je motivován k učení, učení ho baví, 
- sám si vyhledává, případně získává nové informace, 
- udrží pozornost a je schopen naslouchat, 
- disponuje novými dovednostmi, zkušenostmi, 
- rozvíjí svůj talent, 
- rozvíjí schopnost zhodnotit výsledky své činnosti. 
 

Kompetence ke komunikaci  
- je schopen vyjádřit a obhájit si svůj názor, 
- je schopen zvolit vhodnou formu komunikace, 
- je schopen poskytnout a přijmout zpětnou vazbu, 
- je schopen naslouchat druhým. 
 

Kompetence k řešení problémů  
- je schopen identifikovat problém, reagovat na něj a řešit ho, 
- na základě předchozích zkušeností se snaží předcházet dalším problémům. 
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Sociální kompetence  
- respektuje sebe i ostatní, 
- dokáže spolupracovat, 
- poznává a rozvíjí sám sebe, má k sobě pozitivní vztah, 
- zaujímá zdravý vztah k autoritám, 
- orientuje se ve své životní etapě, 
- rozpoznává skupinové vztahy, pozitivně ovlivňuje činnost ve skupině, 
- je schopen identifikovat své potřeby a vyjádřit je. 
 

Pracovní kompetence  
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i 

své přípravy na budoucnost 
- činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 

společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 
Občanské kompetence  

- chápe a dodržuje pravidla, 
- zná svá práva a povinnosti,  
- je samostatný a zodpovědný za své chování, 
- jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, 
- vnímá různorodost etnik. 
 

Kompetence k trávení volného času  
- dokáže vhodně využít volný čas, 
- je schopen aktivním způsobem odpočívat, 
- je schopen rozlišovat mezi povinností a zábavou. 
 

Kompetence k duchovnímu rozvoji 
- zná a chápe hodnoty společnosti včetně křesťanských,      
- je otevřen křesťanským hodnotám a způsobu života, 
- zná základní myšlenky preventivního systému Dona Bosca. 

 
 
 

6. Podmínky přijímání účastníků, průběhu a ukončení vzdělávání 
 

Pravidelná zájmová činnost 
 

Zájmové kroužky 
 

Účastník je přijat: 
- splňuje podmínky pro zápis do dané aktivity, 
- odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku, 
- není-li kapacita kroužku již naplněna (v případě, že je poptávka vyšší než nabídka, vede koordinátor 

zájemce jako náhradníky; účastníky vybírá koordinátor ve spolupráci s vedoucím kroužku dle 
zkušeností, výše zájmu a pořadí přihlášení), 

- uhradí-li úplatu za zájmový kroužek. 
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V případě, že se účastník přihlásí na aktivitu v průběhu školního roku (od listopadu), platí poměrnou část ze 
stanoveného školného (vždy za celý měsíc, ve kterém se přihlásil).  
 
Zápis účastníka: 

- probíhá přes přihlašovací systém (www.esal.cz) registrací a přihlášením do aktivity. 
 

„Předzápis“ účastníka: 
- platí pro kroužky horolezecké, případně další, které určí koordinátor, 
- probíhá do 31. 8. na následující školní rok po dohodě s koordinátorem zájmových kroužků. 

 
Informace o průběhu vzdělávání: 

- zájmové vzdělávání probíhá na bázi dobrovolnosti; délku a formu zájmového vzdělávání si účastník 
(resp. jeho zákonný zástupce) volí sám z nabídky zájmových útvarů Střediska, 

- průběh aktivity se řídí plánem činnosti na daný školní rok. 
 
V případě absence účastníka na kroužku neposkytuje Středisko žádnou finanční či jinou kompenzaci. 
 
V případě absence vedoucího kroužku uděláme vše pro to, aby lekce neodpadla. Pokud kroužek odpadne, 
náhradu Středisko neposkytuje. Pokud je absence vedoucího kroužku dlouhodobá, Středisko vrátí účastníkům 
poměrnou část zaplaceného školného. 
 
Ukončení poskytovaného vzdělávání: 

- řádně ukončenou docházkou na konci každého školního roku (zpravidla 3. týden v červnu) 
- předčasně na žádost účastníka po domluvě se zákonným zástupcem a vedoucím kroužku, 
- předčasně z důvodu vyloučení (viz Vnitřní řád Střediska). 

 
Stornopoplatky: 

a) ze zdravotních důvodů (po doložení lékařské zprávy) 
 vracíme poměrnou část zaplaceného poplatku 

b) z jiných důvodů 
 do jednoho měsíce o začátku docházky – vracíme plnou částku ročního poplatku 
 v průběhu I. pololetí (do ledna) – vracíme ½ ročního poplatku 
 v průběhu II. pololetí – bez náhrad 

c) zrušení aktivity 
 vracíme poměrnou část zaplaceného poplatku ¨ 

 
 

Otevřené kluby  
 

Účastník je přijat: 
- patří-li do cílové skupiny (3 – 19 let), 
- odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku, 
- seznámí-li se s pravidly a je ochoten je dodržovat, 
- není-li kapacita programu již naplněna. 

 
Zápis účastníka: 

- probíhá přes přihlašovací systém (www.esal.cz) registrací a přihlášením do aktivity  
 
 

http://www.esal.cz/
http://www.esal.cz/
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Informace o průběhu vzdělávání: 

- vzdělávání probíhá na bázi dobrovolnosti; délku a formu zájmového vzdělávání si účastník (resp. 
jeho zákonný zástupce) volí sám z nabídky programů Střediska, 

- průběh aktivity se řídí plánem činnosti na daný školní rok. 
 

Ukončení poskytovaného vzdělávání: 
- ukončení docházky v případě nezájmu účastníka o program, 
- předčasné ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz Vnitřní řád Střediska). 

 

  
Dobrovolníci a praktikanti 

 
Dobrovolníci 
 

Kritéria pro přijetí účastníka: 
- minimální věk 15 let, do 18 let nutný písemný souhlas zákonného zástupce, 
- trestní bezúhonnost, 
- psychická a zdravotní způsobilost k činnosti s dětmi a mládeží, 
- osobnostní a komunikační předpoklady ke zvolené činnosti, 
- v případě zájmových kroužků odborná způsobilost k dané činnosti, 
- účast na vstupním školení. 

 
Zápis účastníka: 

- probíhá přes přihlašovací systém (www.esal.cz) registrací. 
 
Informace o průběhu vzdělávání: 

- vzdělávání je poskytováno účastníkům, kteří na základě vstupního školení a zapojení se do činnosti 
uzavřou se Střediskem Dohodu o spolupráci na programech a aktivitách Střediska 
(tj. Dohoda o dobrovolnické činnosti). 

 
Ukončení poskytovaného vzdělávání: 

- dohoda o dobrovolnické činnosti se uzavírá na dobu neurčitou, 
- ukončení činnosti ze strany účastníka podpisem Dohody o ukončení spolupráce na programech a 

aktivitách Střediska 
- ukončení činnosti ze strany Střediska: 

 pokud účastník hrubě nebo opakovaně poruší podmínky dané Dohodou o dobrovolnické 
činnosti, 

 pokud účastník přestane z jakéhokoliv důvodu splňovat kritéria pro přijetí účastníka. 
 

 
Praktikanti 
 

Kritéria pro přijetí účastníka: 
- studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity nebo Zdravotně sociální fakultě Jihočeské 

univerzity (popřípadě na jiné fakultě pedagogicky či sociálně zaměřené) na základě smlouvy s danou 
školou, 

- studium na SŠ, VOŠ se sociálním nebo pedagogickým zaměřením, 
- požadavky na praxi jsou v souladu se zaměřením programů Střediska, 
- účast na vstupním školení. 

http://www.esal.cz/
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Zápis účastníka: 

- probíhá přes přihlašovací systém (www.esal.cz) registrací. 
 
Informace o průběhu vzdělávání: 

- vzdělávání je poskytováno účastníkům, kteří se v rámci odborné praxe zapojují do činnosti.  
 

Ukončení poskytovaného vzdělávání: 
- řádně na konci semestru nebo souvislé praxe, 
- ukončení studia na dané škole, 
- ukončení praxe ze strany účastníka (po dohodě s koordinátorem praktikantů a s vedoucím praxe 

v dané škole), 
- ukončení praxe ze strany Střediska, pokud účastník hrubě nebo opakovaně poruší podmínky praxe. 

 

 
 

Spontánní a prázdninová činnost 
 

Účastník je přijat: 
- splňuje-li podmínky pro zápis do dané aktivity (např. cílová skupina nebo věková skupina), 
- odevzdá-li vyplněnou a podepsanou přihlášku, 
- uhradí-li ve stanoveném termínu úplatu v předepsané výši, 
- netrpí-li zdravotními problémy, které znemožňují účast na aktivitě – potvrzeno v podepsané 

bezinfekčnosti, 
- není-li naplněna kapacita aktivity (v případě vyššího zájmu než je nabídka, rozhoduje datum 

doručení přihlášky, příp. koordinátor sekce). 
 
Zápis účastníka: 

- probíhá přes přihlašovací systém (www.esal.cz) registrací a přihlášením do aktivity. 
 

Informace o průběhu vzdělávání: 
- průběh aktivity se řídí plánem činnosti na daný školní rok. 

 
Ukončení poskytovaného vzdělávání: 

- řádně po skončení termínu konání, 
- předčasné ukončení ze strany účastníka: 

 nemoc, která znemožní další pobyt na chaloupce 

 účastník nechce v pobytu pokračovat, na základě dohody se zákonnými zástupci je jim předán 
v dřívějším termínu, 

 z důvodu vyloučení – kázeňské důvody, 
- předčasné ukončení ze strany Střediska  

 je znemožněn další průběh tábora (přírodní katastrofy, apod.). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esal.cz/
http://www.esal.cz/


Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže 
České Budějovice 

Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice 

 

  

 

                                              

17 

 

 
Stornopoplatky – pro KROUŽKY a LETNÍ TÁBORY - CHALOUPKY 
 

A. při odhlášení účastníka PŘED AKCÍ 
a) ze zdravotních (lékařským potvrzením doložených), nebo jiných závažných důvodů  

 vracíme celý účastnický poplatek 
b) z jiných důvodů 

 před 31. dnem před zahájením – 0 Kč 
 mezi 8. – 30. dnem před zahájením – 100 Kč  
 mezi 1. – 7. dnem před zahájením – 25% z ceny aktivity 
 v době kratší než 24 hodin – 50% z ceny aktivity 

 
B. při ukončení účastníka V PRŮBĚHU AKCE 

a ze zdravotních důvodů (po doložení lékařské zprávy) 
 vracíme poměrnou část z účastnického poplatku 

b z jiných důvodů 
 peníze nevracíme 

 
 
Stornopoplatky – pro OTEVŘENÉ KLUBY 

 
A. při odhlášení účastníka PŘED AKCÍ 

a) ze zdravotních (lékařským potvrzením doložených), nebo jiných závažných důvodů  
 vracíme celý účastnický poplatek 

b) z jiných důvodů 
 do 1 dne před zahájením – 0 Kč 
 v době kratší než 24 hodin (v den odjezdu) – 25% z ceny aktivity 

 
B. při ukončení účastníka V PRŮBĚHU AKCE 

ze zdravotních důvodů (po doložení lékařské zprávy) 
 vracíme poměrnou část z účastnického poplatku 

z jiných důvodů 
 peníze nevracíme 

 

 

 

Účastníci všech programů jsou odmítnuti pokud: 

- nesplňují nějaké z výše uvedených kritérií, 
- jsou pod vlivem omamných látek, ohrožují své zdraví popř. ostatních účastníků nebo ohrožují chod či 

vybavení zařízení (programu), 
- jejich potřeby nemůže nabídka naplnit, 
- Středisko není schopno zajistit odpovídající služby (účastníci vyžadující speciální odborný přístup 

apod.) 
 

Označení dokladu o ukončeném vzdělání 

Doklad o ukončení vzdělávání standardně nevydáváme. Na požádání mohou účastníci obdržet doklad o 
absolvování programu obsahující - osvědčení: 

 identifikační údaje Střediska, 

 název absolvovaného programu, 
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 obsah a délka programu, 

 otisk razítka, 

 podpis statutárního orgánu, 

 datum vydání. 
 
Dobrovolníci na požádání získávají Osvědčení o absolvování dobrovolnické služby. Praktikanti obdrží 
Potvrzení o praxi.  
 
V případě konání jednorázových kurzů může být Střediskem vydáno o jejich konání patřičné osvědčení. 
 
 
 

7. Vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Středisko na základě svého poslání zaměřuje svoji činnost na děti, mládeže a rodin, které jsou především 
z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. V tomto smyslu ředitel může poskytnout slevy 
z poplatků. 
 
Primárním zaměřením Střediska není vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami 
zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění. Účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami 
vzděláváme podle současných prostorových, finančních a personálních podmínek (po dohodě 
s koordinátorem sekce, např. při zajištění osobního asistenta). 
 

Dle svých možností a podmínek vytváříme prostor pro rozvoj nadání účastníků. Vyhledáváme a podporujeme 
talentované děti a mladé lidi a umožňujeme jim jejich rozvoj. Pokud už nejsme schopni vést účastníka k 
pokroku, nasměrujeme ho do organizace, která dokáže jeho talent lépe rozvinout. Talentovaní účastníci 
prezentují své dovednosti v rámci soutěží, přehlídek a různých příležitostných akcích. 
 
 

 

8. Materiální podmínky 
Středisko pro svou pravidelnou činnost využívá pronajaté prostory v budově „Čtyrák“ na adrese E. Destinové 
1/1, České Budějovice a „Komunitní centrum - KC“ na adrese A. Barcala 40, České Budějovice. 
 
Jedná se především o: 

 speciální, účelové a univerzální místnosti (učebny, keramická dílna, hudebna, herna, místnost ke 
cvičení s horolezeckou stěnou, víceúčelový sál), 

 venkovní prostor (víceúčelové hřiště s umělým povrchem na střeše, zahrada, venkovní hřiště před 
Čtyrákem), 

 prostory pro hromadná setkávání a relaxační prostory (zasedací místnost, relaxační místnost, kaple), 

 hygienické a odkládací prostory (sociální zázemí, šatny), 

 prostory pro zaměstnance (kanceláře). 
 
Všechny prostory jsou průběžně vybaveny odpovídajícím nábytkem a dalším zařízením, které odpovídají 
podmínkám v souladu s obecně platnými předpisy a normami, vzdělávacím potřebám účastníků a potřebám 
pro činnost zaměstnanců. 
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Při vytváření takovýchto podmínek Středisko zvažuje: 

 potřeby účastníků a zaměstnanců, 

 kvalitu funkčnost a estetičnost prostředí, 

 optimalizaci sociálních vztahů, 

 efektivitu zájmového vzdělávání, 

 spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu. 
 
Dále Středisko pro svou nepravidelnou činnost využívá pronájem tělocvičen, kluboven dle aktuální potřebnosti. 
Na víkendovou a spontánní činnost také využívá školské a vzdělávací středisko Kvilda (ŠVS Kvilda) a 
pronájem táborové základny Tampír a Ovčín. 
 
 
 

9. Popis personálních podmínek 
 

Činnost Střediska zajišťují interní a externí pracovníci, jejichž aktuální složení a pozice jsou zachyceny 
v ročním plánu práce na příslušný školní rok: 

 pedagogičtí pracovníci, 

 sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, 

 pracovníci podpůrné a technické sekce. 
 
Významnou měrou se na činnosti podílí také dobrovolníci a pod odborným dohledem jsou také zapojeni 
studenti středních a vysokých škol v rámci své praxe. Do činnosti jsou zapojeni také salesiáni, kteří pracují na 
pozicích interních zaměstnanců nebo dobrovolníků. 
 
U všech interních pracovníků se kromě odborné způsobilosti požaduje respektování křesťanských hodnot a 
porozumění poslání Střediska, u pedagogických pracovníků také znalost a aplikace salesiánské pedagogiky. 
Interní pracovníci se dále vzdělávají ve své činnosti. 
 

Rozsah přímé práce s účastníky 

Optimální rozsah přímé pedagogické a sociální práce při plném pracovním úvazku je cca 20 hodin týdně.  
U koordinátora chaloupek a koordinátora dobrovolníků se sezónní nadprůměrné množství přímé práce 
přepočítává na celoroční. Ředitel Střediska dále stanoví rozsah přímé výchovné práce vždy na školní rok, s 
ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce, pro jednotlivé pedagogické pracovníky 
s pracovní smlouvou. Externím pracovníkům určí rozsah přímé práce příslušný koordinátor ve spolupráci 
s ředitelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže 
České Budějovice 

Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice 

 

  

 

                                              

20 

 

 

10. Popis ekonomických podmínek 
 

Středisko hospodaří v souladu s požadavky Školského zákona v platném znění. Hospodaření se řídí 
rozpočtem příjmů a výdajů (resp. nákladů a výnosů) pro určitý kalendářní rok. 
 
Výši úplaty za zájmové vzdělávání pro aktuální školní rok stanovuje ředitel v ročním plánu práce. Vychází 
přitom z rozpočtu plánovaných výdajů v obvyklých cenách, jejích zdrojů financování i z cen konkurenčních 
organizací. 
 
Finanční prostředky k pokrytí nákladů spojených s činností a provozem získává zejména formou přijatých 
dotací a grantů od orgánů veřejné státní správy a samosprávy a nadační příspěvky, které jsou vždy využívány 
účelově (tj. na účel, na který byly poskytnuty). 
 
Přijaté příspěvky od účastníků, tržby z prodeje služeb a dary fyzických a právnických osob jsou čerpány na 
úhradu nákladů, které nelze krýt ostatními zdroji financování. 
 
 
 
 

11. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 

Středisko se v oblasti BOZP a PO řídí příslušnými ustanoveními legislativních předpisů, podle kterých jsou 
nastaveny vnitřní směrnice. V prostorách Střediska a na jeho webových stránkách je zveřejněn Vnitřní řád. 
Dále jsou v každé místnosti vyvěšeny provozní řády jednotlivých místností.  
 
Zdravé prostředí  

 Ve Středisku je dodržován zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných škodlivých látek. 

 Ředitel vytváří takové pracovní podmínky, aby odpovídaly platným obecně závazným normám a 
stanoveným vnitřním pravidlům.  

 Prostředí a vybavení Střediska (zejména možnost soukromí, sociální zařízení, světelná a tepelná 
pohoda) odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám a zájmům účastníků 
vzdělávání stejně jako pracovníkům Střediska. 

 Prostory Střediska jsou čisté, upravené, bez biologických či chemických zápachů. 

 V případě potřeby ředitel vydává a uplatňuje vnitřní pravidla, s nimiž jsou seznámeni účastníci i 
pracovníci zařízení. 

 Ředitel definuje možné havarijní a nouzové (krizové) situace a způsoby jejich řešení. 
 Předměty, které by mohly být nebezpečné, jsou označeny nebo je na ně upozorněno v jednotlivých 

provozních řádech místností (keramická pec apod.). 

 Ředitel zajišťuje pracovníkům podmínky a pravidla pro výkon jejich kvalitní práce. 

 Interní i externí pracovníci procházejí pravidelným školením v oblasti BOZP a PO a tyto předpisy 
dodržují. 

 Pracovníci jsou povinni seznámit účastníky s bezpečnostními pravidly, s předpisy BOZP a PO, s 
Vnitřním řádem Střediska, i s postupem při havarijních a nouzových situacích a jsou povinni se jimi 
řídit a dodržovat je. 

 Pracovníci jsou povinni mít po celou dobu programu účastníky pod dohledem. 

 V případě úrazu je každý pracovník povinen poskytnout první pomoc a dle nutnosti volat RZP na čísle 
155. Jakékoliv (i sebemenší) ošetřené zranění zapisuje do knihy úrazů. 
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11.  Informovanost 
 
Veškeré informace jsou zájemci o vzdělávání poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a 
chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby poznal, zda tato nabídka naplňuje jeho potřeby a mohl 
se informovaně rozhodnout, zda ji využije, či nikoliv. 
 
Účastník má právo být informován prostřednictvím vyvěšení potřebných informací a pravidel na dobře 
viditelných místech, dále na internetových stránkách zařízení, či se s konkrétním dotazem obrátit na 
pracovníka Střediska. 
 
 

V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2022 

Bc. Ondřej Trojek 
ředitel SaSM – DDM ČB 

 


